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Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande 
Datum Diarienummer

2020-05-08 KS 2020/42

Godkännande av föredragningslistan

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna föredragningslistan

I tjänsten 

Maria Wirström
Administrativ assistent
Ledningsstöd
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2020-05-05

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign

§ 36
Dnr 2020/369   

Vendelbadet 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta ge 
kommundirektören i uppdrag

att i samverkan med medborgare och organisationer i Örbyhus, Tobo och 
Vendel utreda behov, prioritering och inriktning för utveckling av befintlig 
fritids- och rekreationsanläggning i Örbyhus centrum,

att med bakgrund i ovanstående presentera förslag som är kostnadsberäknat 
för politiskt ställningstagande,

att genomförande av dialoger och framtagande av underlag ska ske inom 
Samhällsbyggnads och Kultur och Fritids befintliga ramar.

Reservation 
Jonas Nyberg (S) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Sammanfattning av ärendet
Örbyhus är idag under utveckling, främst på grund av att en ny detaljplan 
förväntas vinna laga kraft under sommaren 2020 vilket medför möjligheter 
till attraktivt boende i Örbyhus centrum. Ett nytt område planeras i yttre 
delen av Örbyhus för både flerfamiljshus och villor. Både de nya områden 
som är under utveckling har mycket kort avstånd till Örbyhus centrum och 
befintlig fritids- och rekreationsanläggning.

Den befintliga fritids- och rekreationsanläggningen i Örbyhus centrum har 
funnits i ca 50 år. Det nyttjas flitigt av ortsborna, men även av andra. 
Synpunkter har  framförts att det finns en lokal vilja och önskemål att 
utveckla området, både i skick samt funktioner.  

I den lokalekonomiska analys som organisationen Örbyhus, Tobo och 
Vendel (ÖTV) nyss har slutfört lyfts också bland annat fram att Vendelbadet 
fyller en funktion som varande en viktig mötesplats. 

För utebadet har en undersökning genomförts av Tierps kommunfastigheter 
AB, den påvisar att det förekommer stort läckage av klorerat vatten från 
badet. Enligt TKAB bedöms badet inte vara säkert att nyttja i nuläget. 
Befintlig ishockeyrink samt boulebana behöver utvecklas på annan del av 
området i samband med att flerfamiljshus byggs i centrum.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2020-05-05

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign

Barnrättskonsekvenser
Tillgången till fritidsaktiviteter är oerhört viktig för barn och unga. 

Beslutsmotivering 
För boende i Örbyhus är bevarande av bland annat badet oerhört viktigt. 
Bedömningen är att möjligheten till ett aktivt fritidsliv även kommer vara 
viktigt för ortens attraktivitet i förhållande till inflyttning. Likväl som 
befintlig badanläggning skapar attraktivitet är även idrottshall, café, 
boulebana, ishockeyrink och ytor för uteaktiviteter viktiga delar för 
medborgarnas sociala hållbarhet och folkhälsa. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Yrkande
Jonas Nyberg (S) anmäler att han har ett blankt yrkande avseende att-sats tre 
och ämnar återkomma till kommunstyrelsen med förslag. 

Beslutsgång
Ordföranden föreslår propositionsordning som godkänns av utskottet. 

Ordföranden ställer proposition på liggande förslag och Jonas Nybergs (S) 
yrkande och finner att utskottet beslutar enligt liggande förslag.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Genomförande av dialoger och framtagande av underlag bedöms kunna ske 
inom Samhällsbyggnads och kultur och Fritids befintliga ramar.

Beslutet skickas till
 Verksamhetschef Kultur och fritid
 Chef Samhällsbyggnad
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Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande 
Datum Diarienummer

2020-04-07 KS 2020/369

Vendelbadet

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta ge 
kommundirektören i uppdrag

att i samverkan med medborgare och organisationer i Örbyhus, Tobo och 
Vendel utreda behov, prioritering och inriktning för utveckling av befintlig 
fritids- och rekreationsanläggning i Örbyhus centrum,

att med bakgrund i ovanstående presentera förslag som är 
kostnadsberäknat för politiskt ställningstagande,

att genomförande av dialoger och framtagande av underlag ska ske inom 
Samhällsbyggnads och Kultur och Fritids befintliga ramar.

Sammanfattning av ärendet
Örbyhus är idag under utveckling, främst på grund av att en ny detaljplan 
förväntas vinna laga kraft under sommaren 2020 vilket medför möjligheter 
till attraktivt boende i Örbyhus centrum. Ett nytt område planeras i yttre 
delen av Örbyhus för både flerfamiljshus och villor. Både de nya områden 
som är under utveckling har mycket kort avstånd till Örbyhus centrum och 
befintlig fritids- och rekreationsanläggning.

Den befintliga fritids- och rekreationsanläggningen i Örbyhus centrum har 
funnits i ca 50 år. Det nyttjas flitigt av ortsborna, men även av andra. 
Synpunkter har  framförts att det finns en lokal vilja och önskemål att 
utveckla området, både i skick samt funktioner.  

I den lokalekonomiska analys som organisationen Örbyhus, Tobo och 
Vendel (ÖTV) nyss har slutfört lyfts också bland annat fram att 
Vendelbadet fyller en funktion som varande en viktig mötesplats. 

För utebadet har en undersökning genomförts av Tierps 
kommunfastigheter AB, den påvisar att det förekommer stort läckage av 
klorerat vatten från badet. Enligt TKAB bedöms badet inte vara säkert att 
nyttja i nuläget. Befintlig ishockeyrink samt boulebana behöver utvecklas 
på annan del av området i samband med att flerfamiljshus byggs i centrum.

Beslutsmotivering 
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För boende i Örbyhus är bevarande av bland annat badet oerhört viktigt. 
Bedömningen är att möjligheten till ett aktivt fritidsliv även kommer vara 
viktigt för ortens attraktivitet i förhållande till inflyttning. Likväl som 
befintlig badanläggning skapar attraktivitet är även idrottshall, café, 
boulebana, ishockeyrink och ytor för uteaktiviteter viktiga delar för 
medborgarnas sociala hållbarhet och folkhälsa. 

Barnrättskonsekvenser
Tillgången till fritidsaktiviteter är oerhört viktig för barn och unga. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering
Genomförande av dialoger och framtagande av underlag bedöms kunna 
ske inom Samhällsbyggnads och kultur och Fritids befintliga ramar.

Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande

Beslutet skickas till 
 Verksamhetschef Kultur och fritid
 Chef Samhällsbyggnad

I tjänsten 

Randi Graungaaard
Kommundirektör
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Utförare: Albin Hofmeijer, Alan Latif  

Skapad av Alan Latif  

Kontrollerad                Albin Hofmeijer  

Godkänd August Örnmark  

   

 
 

 
  

Weedo Tech har många års erfarenhet av projektering, provtagning, statusbedömning och 

processutformning. Vi har kompetens inom konstruktion och processdesign till riskanalys, upphandling, 

provtagning och vattenkemi. 

Vi ger heltäckande service vid nybyggnation, ombyggnation eller behovsanalys inom badanläggningar och 

industri med krav på effektiv vattenrening. 

 

Weedo Tech var tidigare teknikavdelningen i Weedo AB. Vi är nu ett företag i konsultgruppen We Group.  

Weedo Tech AB Fiskhamnsgatan 10, 414 58 Göteborg 031-960 530 info@weedotech.se 
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1 BAKGRUND 

Vendelbadet i Örbyhus, Tierp är en simhall som består av en inomhusbassäng, en utomhusbassäng 

samt en barnplask. Inomhusbassängen har en 16-meters simbassäng med fyra banor och startpodier. 

Utomhusbassängen har en 50-meters simbassäng med sju banor, startpodier för bad/motionssim och 

tillhörande del av djupare bassäng med hopptorn och svikt. Utomhus finns också en barnplaskbassäng. 

Vendelbadet byggdes år 1969, det har skett ett flertal renoveringar tills idag. Omklädningsrummen med 

anslutande bastu- och duschrum har renoverats på början av 2000-talet. Nya skåp har köpts in och en 

renovering i form av slipning/lackning av bänkarna har genomförts. Reningssystemet med pumpar och 

rör har bytts ut år 2013. Alla fönster på anläggningen byttes ut år 2015. Vattenreningssystemet försörjer 

antingen utomhusbassängerna eller inomhusbassängen som skiftas beroende på säsong. Bassängerna 

används för simundervisning, motionssim och badlekar.      

 

2 SYFTE 

En utförlig statusinventering för Vendelbadet är något Tierps kommun har efterfrågat för att få klarhet 

om badets skick. Personalen som tar hand om driften har sett skador på betong och ytskikt. För att 

säkra upp driften och användningen kan nya renoveringar bli aktuell för en långsiktig investering och för 

säkrare bad. Tierps kommun eftersöker en kostnadsbedömning för anläggningen av en oberoende part. 

 

3 METODBESKRIVNING 

Anläggningen inventerades på plats den 26 juni 2017 av Albin Hofmeijer och Alan Latif, från Weedo 

Tech med assistans av driftansvarig Gunnar Bergström och Vendelbadets personal. Inventeringen har 

utförts genom mestadels okulärkontroll men även genom vissa förstörande provningsmetoder och 

granskning av ritningar och dokumentation. Exempel på brister har fotodokumenterats. För att fördjupa 

inventeringen ytterligare genomfördes också en betongprovning. Denna skall ge ökad säkerhet om 

betongkonstruktionens tillstånd. Betongprovningen inkluderade med kontroll av karbonatisering, 

täckskikt och analys av kloridhalt i betong. Resultatet av inventeringen och betongprovningen har sedan 

analyserats, varpå åtgärder har identifierats och rangordnats baserat på hur snabbt åtgärderna bör ske 

och potentiell risk med att underlåta åtgärder. För dessa åtgärder har Weedo Tech beräknat indikativa 

kostnader baserat på data från marknaden och tidigare erfarenheter. 
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4 KATEGORISERING AV BRISTER 

Åtgärderna i anläggningen är av olika karaktär. Vissa åtgärder är akuta för att inte påskynda omfattande 

sönderfall eller medföra personfara, andra åtgärder är sådana som måste göras inom fem år och övriga 

är lämpliga/kvalitetshöjande.  

 

För tydlighetens skull är punkterna kodade med färger:  

● Röd: Akuta åtgärder krävs för att förhindra personfara eller omfattande sönderfall. 

● Gul: Måste åtgärdas inom 5 år. 

● Blå: Bör åtgärdas, kvalitetshöjande åtgärder. 

● Grön: Särskilt redovisade områden som inte föranleder åtgärder, t.ex. för godkända 

provtagningsresultat. 

 

Kostnaderna för åtgärderna är beräknade utifrån erfarenhet av motsvarande åtgärder på andra 

anläggningar samt utifrån inhämtade priser från leverantörer/entreprenörer. Alla kostnader är exklusive 

byggherrekostnader. Exempel på brister illustreras genom bilder tagna vid inventeringstillfället. De visar 

således inte samtliga funna brister utan representativa exempel. 
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5 SAMMANSTÄLLNING AV PROBLEMOMRÅDEN 

 

Byggkroppen, bassängrum och utomhusbassänger 
•       6.1.1 Kalkutfällningar  

•       6.1.2 Slitna fogar   

•       6.1.3 Smutsiga ytskikt 

•       6.1.4 Sprickbildningar 

•       6.1.5 Risker med simlärargången 

•       6.1.6 Säkerhetsåtgärder för simbassängtrappan 

•       6.1.7 Ljudnivå för inomhusbassängen 

•       6.1.8 Ohyra och möjliga sättningar 

•       6.1.9 Inblandning 

•       6.1.10 Täckskikt och renlighet  

•       6.1.11 Slitna betongplattor och skaderisker 

•       6.1.12 Säkerhetsåtgärder för svikten 

•       6.1.13 Bassängtäckning 

•       6.1.14 Vattenläckage 


Maskinrum och vattenrening 
•       6.2.1 Rostutfällningar 

•       6.2.2 Öppen utjämningstank  

•       6.2.3 Avsaknad avblödnings värmeväxlare 

•       6.2.4 UV-aggregat 

•       6.2.5 Avsaknad nöddusch i kemikalierum 

•       6.2.6 Godkänd invallning 

•       6.2.7 Bristfällig skyltning 

•       6.2.8 Kemikaliehantering 
 
Betongskador 
•       7.3.1 Kalkutfällning bassäng
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6 ÅTGÄRDSFÖRSLAG 

 Byggkroppen, bassängrum och utomhusbassänger 

• 6.1.1 Kalkutfällningar 

Klinker på väggar och golv i bassängutrymmet har kalkutfällningar, se följande bilder. Detta kan bero på 

fukt som har trängt in i konstruktionen, antingen via klinker eller vandrat från utsidan. Klinkergolvet i 

bassängrummet är slitet och ohygieniskt.  

 

 

 

 

Kalkutfällningar Kalkutfällningar 

 

Rekommenderad åtgärd 

Städa med rätt kemikalier. Vid fortsatt stora kalkutfällningar bör tät- och ytskikt bytas ut. Se punkt 7.3.1. 

 

Beräknad kostnad 

- kr     
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• 6.1.2 Slitna fogar  

Slitna fogar föreligger runt om bassängen som gör det möjligt för vatten att tränga in bakom ytskiktet 

och försämra hållfastheten. Med håligheter i ytskikten så ökar även risken för bakterietillväxt avsevärt 

då vatten blir stillastående och städbarheten försämras. Med öppna fogar så synliggörs vassa kanter 

som i kontakt med våt och känslig hud kan förorsaka skärolyckor. Dilatationsfogar har viss sprickbildning 

samt släpper i vissa delar av golvet. Detta ökar risken för försämrad hållfasthet av bjälklagen. 

 

 

 

 

 

Dilatationsfog 

 

Klinkerfog 

 

 

           Slitna fogar 

 

 

Slitna fogar 

Rekommenderad åtgärd 

Såga ut och ersätt eroderade fogar. 

Beräknad kostnad 

Se punkt 7.3.1 

15



Upprättad av Uppdrag Beställare Projektnr 

 Statusbedömning Juni 2017 Tierps kommun 17047 

 

S i d a  | 9 

1706271330 AML Statusbedömning Tierp, Vendelbadet 

Weedo Tech AB • Fiskhamnsgatan 10 • SE-414 58 Göteborg 

Tel. +46 31 960 530 • E-Mail. info@weedotech.se • Website. www.weedotech.se 

• 6.1.3 Smutsiga ytskikt  

Klinkern vid dörren från bassängrummet till utomhuspoolen är något smutsiga med kalkutfällningar som 

sänker estetiken på badet. Det kan finnas risk för bakterietillväxt. Detta försämrar inte bara miljön i 

badvattnet och bassängutrymmet utan hämmar även halksäkerheten och estetiken.  

 

 

 
 

Smutsigt ytskikt 

 

 

 

Rekommenderad åtgärd 

Använd städkemikalier anpassat för badvattenrening. 

Beräknad kostnad 

- kr  
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• 6.1.4 Sprickbildningar 

Det finns flera små sprickor på simlärargången, på startpodierna och på andra delar av 16-meters 

simbassängen. Troligtvis har vatten trängt igenom ett område av betongen och därefter angripit 

armeringen i betongen vilket gör att den expanderat på grund av korrosion. Dessa sprickbildningar ökar 

risken för att betongen kan falla av som medför en fara för badgäster och konstruktion. Större och 

djupare sprickor medför att armeringen kan angripas av fukt som korroderar armeringsjärnet vilket gör 

att hållfastheten och livslängden försämras. Enligt betongproverna är betongen helt karbonatiserat vilket 

innebär att det finns risk för att armeringen har börjat korrodera. 

 

 

 

Sprickor på betong 

 

 

 

Sprickor på simlärargångens betong 

 

 

 

Sprickor på startpodier 

 

Rekommenderad åtgärd 

Bila bort skadad betong och kontrollera armeringens skick. Om armeringen är i gott skick så appliceras 

ny betong utanpå, annars byt ut skadad armering. 

 

Beräknad kostnad 

Se punkt 7.3.1
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• 6.1.5 Risker med simlärargången  

Simlärargångens yttre kant ut mot simbassängen är inte bra ur säkerhetssynpunkt och en del av kanten 

har en relativt stor vinkel som lutar inåt. Simlärargången har en fallhöjd på båda sidor av kanten vilket 

ökar risken för fallskador. 

 

 
 

Simlärargång 

 

 

 

Rekommenderad åtgärd 

Bygg en rundad kant runt simlärargången så att man inte kan stå på kanten.  Alternativt fyll igen 

simlärargången med lecakulor och ny betong.  

Beräknad kostnad 

Rundad kant: 30 000 kr  

 

Fylla igen med lecakulor, betong samt ytskikt: 80 000 kr 
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• 6.1.6 Säkerhetsåtgärder för simbassängtrappa 

Simbassängtrappan har ingen avspärrning mellan trappa och bassängbotten. Det finns en sannolikhet 

att fastna under trappan. Trappan bör åtgärdas för att höja säkerheten.  

 

 

 

Simbassängtrappa 

 

 

 

Rekommenderad åtgärd 

Bygg in en skärmvägg för att undvika att någon kan simma under trappan.   

Beräknad kostnad 

20 000 kr 
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• 6.1.7 Ljudnivå för inomhusbassängen 

Det finns stor risk för slurpande ljud från skvalprännan vid utloppen i inomhusbassängen. Vid inspektion 

av bassängen så var den ej vattenfylld, trots detta misstänks det att ljudnivån kan vara hög från 

skvalprännan. Det finns inget BBR-krav för dBc men en ljudnivå på 55 dBc bör som mest tillåtas i 

simhallen, för att få en bra ljudmiljö. Låga ljudnivåer ökar inte bara komforten för dem som vistas där 

utan sänker även stressfaktorn. Detta gör att individerna som vistas i anläggningen har ett lägre tempo 

när dem rör sig i lokalerna och halkrisken sjunker. För simhallar bör ljudklass B eftersträvas.  

 

 
 

Inomhusbassängen kan ha höga ljudnivåer  

 

 

 

 

 

Rekommenderad åtgärd 

Avlufta utloppstammarna eller sätt in fler utlopp vid höga ljudnivåer. 

 

Beräknad kostnad 

Avluftning: 20 000 kr 

Nya utlopp: Se punkt 6.1.9. 
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• 6.1.8 Ohyra och möjliga sättningar 

Inne i 16-meters bassängrummet kan insekter hittas på olika platser. Detta kan bero på att klimatskalet 

inte håller helt tätt och insekter hittar vandringsvägar in i byggnaden. Dessa otätheter är antagligen 

sättningar som kan leda till sprickor i betongen vilket ökar risken för att armeringen i betongen blir utsatt 

för korrosion samt att betongen tappar bärförmåga. 

 

 
 

Ohyra 

 

 

Rekommenderad åtgärd 

I byggnaden uppdagades mindre sprickbildningar i ytterväggarna vilket kan härstamma från sättningar 

av byggnaden. De synliga sprickorna kan putsas igen, men årlig inspektion med protokoll bör utföras 

för att följa upp skadorna på byggnaden.  

 

Beräknad kostnad 

- kr 
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• 6.1.9 Inblandning

Inomhussimbassängen och utomhusbassängen är av typen förträngningsbassänger där inloppen är 

placerade på den grunda delen av och sedan trycks vattnet till andra sidan. Utomhusbassängen har 

ytterligare fyra inlopp för inblandning av den djupa delen. Inblandningen av kemikalierna är osäkert för 

samtliga bassänger. För att uppnå fullgod inblandning av kemikalier så skall hela bassängen tillförses 

med kemiskdesinfektion inom 15 minuter. Om detta inte uppnås så löper bassängen risk för 

bakterietillväxt då desinfektionskemikalierna inte når ut i hela bassängen. Effektiviteten av 

inblandningen är beroende på placeringar av in- och utlopp men även flödet i bassängen. Med lågt flöde 

så trycks inte smutsen ut ur bassängen, utan det faller istället till botten. Totalflödet utomhus är ca 

230  𝑚3/ℎ  vilket är lågt i förhållande till vattenarian och kan därav skapa en sedimentering i 

bassängerna. Inomhusbassängen har ett flöde på ca 60 𝑚3/ℎ vilket också är lågt i förhållande till dess 

vattenaria. 

 

Vid felaktig inblandning så kommer nya in- och utloppstammar behövas samt att vattenreningen behöver 

bytas ut för att uppnå korrekta flöden. 

 

Osäker inblandning inomhussimbassäng 

 

 

Dålig inblandning

Rekommenderad åtgärd 

Utför infärgning. 

 
Vid bristande inblandning så bör bassängerna kompletteras med ny vattenrening samt fler in- och utlopp 

för att uppnå fullgod rening. 

Beräknad kostnad 

Infärgning:  60 000 kr 

Nya in- och utlopp: 3 000 000 kr 

Ny vattenrening: 8 000 000 kr 
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• 6.1.10 Täckskikt och renlighet 

Utomhusbassängen är eroderad på vissa ställen med avsaknad av tätskikt samt flagnad färg. Om det 

inte åtgärdas kan fukt tränga igenom och med åren kan betongens hållfasthet försämras med sprickor 

och spjälkad betong. Minimum var femte år skall målade bassänger målas om för att uppnå god funktion. 

 

Skvalrännorna är skitiga och bör rengöras för att minimera kontaminering i bassängvattnet. 
 

 
 

 

Smutsigt Betongkant behöver nymålas 

 

 

 

Rekommenderad åtgärd 

Rengöringsrutiner behöver förbättras runtomkring sarg och rännor. Måla om betongen. 

 

Beräknad kostnad  

Ny målning: 1 000 000 kr  
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• 6.1.11 Slitna betongplattor och skaderisker  

Betongplattorna runtomkring utomhusbassängerna är av dåligt skick med flertal sättningar som ökar 

snubbelrisken. Det finns brunnar som sticker ut som även här ökar skaderisken. 

 

 

 

 

Brunn sticker ut ovan betongplattan 

 

 

Oregelbundna betongplattor som sticker ut 

 

Rekommenderad åtgärd 

Byt ut skadade plattor. Jämna ut marken som föreligger risk för skador. Sänk brunnar till jämn nivå.  

Beräknad kostnad 

100 000 kr 
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• 6.1.12 Säkerhetsåtgärder för svikten 

Enligt gällande föreskrifter så får inte fast installation över 50 cm ovan mark finnas utan skyddsräcke. 

Detta då barn kan klättra upp och trilla mot hård mark. Svikten saknar ledstång vid trappan vilket även 

här ökar fallrisken. Vidare finns sprickor på sviktens betongfundament, vilket innebär att betongen eller 

beläggningen av målarfärg är av sämre kvalité där fukt lätt tränger in. Det är mer än två meter mellan 

svikt och hopptorn, vilket betyder att sviktens placering är godkänd enligt SS-EN 13451-10. När det 

gäller placering av plattformar föreskriver standarden ett minimumkrav på två meter mellan hopptornets 

centrum och sviktens centrum om hopptornet är tre meter högt.  

 

  

  

Svikt utan räcke Svikt bredvid hopptornet 

 

 
 

 

Färglossning på sviktens betongfundament 

 

 

 

Rekommenderad åtgärd 

Installera ledstång och räcke för svikten. 

Beräknad kostnad 

20 000 kr 

25



Upprättad av Uppdrag Beställare Projektnr 

 Statusbedömning Juni 2017 Tierps kommun 17047 

 

S i d a  | 19 

1706271330 AML Statusbedömning Tierp, Vendelbadet 

Weedo Tech AB • Fiskhamnsgatan 10 • SE-414 58 Göteborg 

Tel. +46 31 960 530 • E-Mail. info@weedotech.se • Website. www.weedotech.se 

• 6.1.13 Bassängtäckning 

För att bevara energi i form av att bevara ångbildningen från badvattnet är en effektiv metod att täcka 

över bassängerna med bassängtäckning. Bassängtäckning minskar värmeförlusten med 85% när den 

används. Förutom att bevara energi håller bassängtäcket smuts och föroreningar borta från 

bassängvattnet. Natt tömning av barnplasken är en mer kostnadseffektiv metod för att spara energi. 

Dock behöver man då bygga ut utjämningstanken eller lägga till en ny utjämningstank för att få plats 

med barnplaskens vattenvolym.  

 

 
 

Ingen av bassängerna har bassängtäcke 

 

 

 

Rekommenderad åtgärd 

Investera i bassängtäcke för 50:an. Vid möjlighet komplettera med natt tömning av barnplask för att 

spara energi. 

Beräknad kostnad 

2 500 000 kr  
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• 6.1.14 Vattenläckage  

Det förekommer problem med läckage i utomhusbassängen med ett pågående läckage kring 30 

𝑚3/𝑑𝑦𝑔𝑛  från bassängen. Trolig orsak är att hydrostatventilerna inte sluter tätt och vid låg 

grundvattennivå så åker bassängvatten ut ur bassängen. 

 

  

Sänkning av grundvatten och tömning Hydrostatventil 

 

 

Placering ventiler 

 
 

Rekommenderad åtgärd 

Kontrollera ventilernas status. Troligt så är en eller flera ventiler otäta och ny anordning behövs för att 

få läckaget att upphöra. Viktigt är att funktionen inte försvinner vid tömning av bassängen då den kan 

börja flyta vid låg nivå. 

Beräknad kostnad 

100 000 kr 
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 Maskinrum och vattenrening 

• 6.2.1 Rostutfällningar 

 

I delar av vattenreningen syns rostutfällningar särskilt tydligt på värmeväxlarens flänsar och ett 

stativfäste. Primär plattvärmeväxlaren är utsatt med svag rost som kan leda till att flänsarna rostar 

sönder. Detta beror troligen på att klorföroreningar från den öppna utjämningstanken angriper 

värmeväxlaren. Denna rost kan leda till läckage och skador på vattenreningssystemet. För att bibehålla 

effekter, funktioner samt motverka igensättningar och läckage så bör dessa delar bytas ut. De delar med 

grövre rostangrepp bör bytas för att inte få bristande funktioner. Om korrosionsangreppen fortgår kan 

detta leda till sönderfall. 

 

 
 

Rostutfällning VVX Rostutfällning på stativfäste 

Rekommenderad åtgärd: 

Byt ut korroderade flänsar och komponenter.  

Beräknad kostnad: 

50 000 kr 
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• 6.2.2 Öppen utjämningstank 

Luften som avgår från en tank är ofta förorenad. Denna luft gör stor åverkan på konstruktionsdelar i och 

omkring utjämningstanken. Från tanken avgår det gas i form av koldioxid (CO2), vattenånga (H2O) och 

skadliga gaser som till exempel trikloramin (NCl3).  

 

Rakt ovanför en öppen tank blir det ett högre ångtryck vilket medför en högre ansamling av gaser. 

Skador kan då ske på betongkonstruktionen genom att trikloraminer avger kloridjoner vid kontakt med 

betongen eller på grund av karbonatisering genom koldioxiden. 

 

 

 
 

Utjämningstank 

 

 

 

Rekommenderad åtgärd: 

Förslut utjämningstanken och komplettera med tillhörande ventilationssystem.   

Beräknad kostnad: 

50 000 kr 
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• 6.2.3 Avsaknad avblödnings värmeväxlare 

 

En värmeväxlare med avblödningsåtervinning är att rekommendera för att minimera energibehovet samt 

hålla rätt badvattenkvalité. Avblödning behövs för att minimera anrikningar av partiklar och organismer 

som processen inte kan ta bort själv. Då processvattnet är förädlat i form av kem samt temperatur så är 

en kostnadseffektiv lösning att installera en växlare som återvinner energin i vattnet tillbaka till 

processen. Som riktvärde så skall det gå att avblöda 30 liter per badande och timme. 

Avblödningssystem och tillhörande värmeväxlare saknas och behövs för att minimera anrikningar i 

badvattnet samt spara energi.

Rekommenderad åtgärd: 

Komplettera med avblödningsväxlare i processen. 

 

Beräknad kostnad: 

25 000 kr 
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• 6.2.3 UV-aggregat 

UV-aggregatet tar ett delflöde av vattnet. Det rekommenderas att hela flödet ska gå igenom UV-

aggregatet för att uppnå en optimal rening och funktion. Vendelbadet stänger av UV-aggregatet till 

utomhusbassängen soliga dagar. Detta då solens strålar uppnår likvärdig effekt som UV-aggregatet gör. 

 

 

 

UV-aggregat tar ett delflöde av vattnet 

 

 

Närbild av UV-aggregatet 

 

 

 

 

Rekommenderad åtgärd: 

Vid försämrad vattenkvalité byt ut UV-aggregatet och installera den till huvudcirkulationen.  

Beräknad kostnad: 

200 000 kr 
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• 6.2.4 Avsaknad nöddusch i kemikalierum 

Vid hantering av starka kemikalier, skall det finnas nöddusch och ögon dusch på plats i anknytning till 

kemikalierna. Eftersom det finns krav om minsta möjlig avsköljning i 15 minuter skall duschen vara 

kopplad till stadsvattnet och vara tempererat.  

 

Förutom nöddusch så skall även korrekt skyddsutrustning finnas på plats. Detta är även något som 

saknas i kemikalierummen. 

 

 

 

 

Kemikalierum, skyltar finns inne i rummet Ingen nöddusch, ögondusch i kemikalierum 

 

 

 

 

Rekommenderad åtgärd: 

Installera nöddusch i vardera av kemikalierummen enligt korrekta föreskrifter. Skaffa komplett 

skyddsutrustning för hantering av kemikalier. Det vill säga, glasögon, handskar, skyddsoverall. 

Beräknad kostnad: 

40 000 kr 
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• 6.2.5 Godkänd invallning 

Invallningen där svavelsyran hushålls är godkänd och klarar av kriterierna. Dunkarna står i det 

nedsänkta området. Tomma dunkar skall sköljas och sedan transporteras till deponi. Enligt gällande 

föreskrifter så skall farliga kemikalier så som syra och klor förvaras inom invallning som är minst 110% 

av volymen av det största kärlet. 

 

 
 

Kemikalierum, bra invallning för att blockera 

kemikaliespridning 

 

 

 

Rekommenderad åtgärd: 

Håll uppsikt på om kvalitén av invallningen försämras. 

Beräknad kostnad: 

- kr 
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• 6.2.6 Bristfällig skyltning  

Varningsskyltar utanför kemikalierum samt maskinrum är bristfälliga. Detta då samtliga rum förvarar 

starka kemikalier. Skyltningar för starka kemikalier skall förtydligas på dörrarna med typ av kemikalier, 

påbud om skyddsutrustning, samt påverkan kemikalierna har. 

 

 
Ingen kemikalieskyltning eller varningssymboler utanför 

maskinrum (vänsterdörr) och kemikaliedörr (högerdörr) 

 

 

 

 

 

Rekommenderad åtgärd: 

Komplettera med korrekt varningsskyltning på maskinrumsdörr och kemikaliedörr.  

Beräknad kostnad: 

10 000 kr 
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• 6.2.7   Kemikaliehantering  

Säkerheten och hanteringen av svavelsyradosering och klorutblandningen är bristfällig.  

I kemikalierummet sker dosering av svavelsyra som transporters med slangar till maskinrummet och 

sedan doseras i reningssystemet. Dessa slangar är inte dubbelmantlade hela vägen, vilket ger det 

möjlighet för skador vid haveri.  

 

I maskinrummet blandas granulat med vatten som sedan tillförs till bassängerna. Denna metod är 

ålderdomlig med olika onödiga risker i förhållande till natriumhypoklorit. Granulatanläggningen är även 

placerad i maskinrummet. Maskiner och komponenter som står i maskinrummet kan då ta skada av den 

korrosiva kemikalien. Kemikalier bör hållas i separata rum med separata ventilationsanläggningar för 

att minimera slitage och olyckor. 

 

  

 
 

 

Bristfällig dubbelmantlad svaveldosering i kemrum 

 

 
 

Granulatpulver (Kalciumhypoklorit) 

Bristfällig dubbelmantlad svaveldosering i maskinrum 

 

 
 

Granulatblandare  

 

Rekommenderad åtgärd: 

Mantla och skydda samtliga slangar. Byt ut granulat till natriumhypoklorit. 

 

Beräknad kostnad: 

100 000 kr
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7 BETONGPROVNING  

Betongborrning och uttag av prover utfördes på tre utvalda provpunkter, maskinrummet, 

schaktutrymmet under 16-meters bassängen och på hopptornet vid 50-meters bassängen, vilket visas 

på skissen nedan.  

 

 

Betongprover V1,V2 och V3 
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 Karbonatisering och kloridhalt 

Karbonatisering av betong uppstår när koldioxid tränger in i betongen och skapar en kemisk reaktion 

som sänker betongens pH-värde. När pH-värdet sjunker till en nivå under pH 9,5 förstörs det 

ursprungliga rostskydd som okarbonatiserad betong besitter och armeringen börjar att korrodera. 

 

Kloridförekomst i betong blir kritisk när andelen klorider överstiger ett visst procentvärde av 

cementvikten. Då kan armeringskorrosion påbörjas utan att betongen karbonatiserats in till armeringen. 

I tabellen nedan återges risken för korrosion i förhållande till CI-halt. 

Armeringskorrosionen som uppstår vid karbonatiserad betong eller vid förhöjd kloridhalt leder till så 

kallad spjälkning. Armeringen expanderar då upp till fem gånger sin ursprungliga volym och denna 

påfrestning leder till sprickbildning och att konstruktionen förlorar sin bärighet när armeringens 

förankring i betongen går förlorad. 

 

 Provtagning av karbonatisering och kloridhalt 

Provtagningen av karbonatisering i betongen har utförts enligt Europastandarden EN 14630:2006 vilken 

även gäller som svensk standard. Karbonatiseringsdjupet bestämdes enligt SIS, Swedish Standard 

Institute, Betongprovning – Hårdnad betong SS 13 72 42, förfarande B – Karbonatiseringsdjup. Vid varje 

provpunkt har minst tre prover av karbonatiseringsdjupet utförts. 

Prover av kloridhalten i betongen har tagits på respektive provpunkts armeringsdjup. Cementhalten i 

konstruktionen har bestämts utifrån ett av betongproverna och nyttjats för att beräkna kloridhaltsnivåer. 

Betongprovningen har utförts enligt Svensk standard - SS-EN 14629 - Betongkonstruktioner - Provning 

av produkter och system för skydd och reparation - Bestämning av kloridhalt i hårdnad betong.  

 

 
Cl-halt 
 % av cementvikt 

Risk för korrosion* 
 

 > 2.0 Säkerligen  

 1.0 - 2.0 Troligen  

 0,4 - 1,0 Möjlig  

 < 0,4 Försumbar  

  
Tabell 1 - Riskvärden för korrosion 
 
*Vid karbonatiserad betong är procentvärdena lägre vid risk 
för korrosion 
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 Resultat betongprovtagning, kloridhalt 

 

Tabellen nedan redovisar resultatet av proverna vad det gäller kloridhalt.  

 

Provpunkt Plats Provdjup Cementhalt, % Cl-halt, %  

     (mm) (på cementhalten) (av cementvikt) 

V1 Vägg vid bassäng 45-55 10,8 0,02 

V2 Hopptorn 45-55 12,2 0,01 

V3 Vägg vid utj.tank 45-55 16,8 0,12 

 

Tabell 2 - Resultat betongprovtagning kloridhalt 

 

Samtliga prover har låga kloridhalter, vilket tyder på att bassängen inte har några genomträngande 

läckage vid borrpunkterna. Dock så har anläggningen ett flertal synliga områden där läckage har 

förekommit. Dessa områden har inte testats då  skadorna är visuella för  ögat.

  

 

 Resultat betongprovtagning, karbonatisering 

 

Tabellen nedan redovisar uppmätta medelvärden för karbonatiseringsdjup, täckskiktsdjup och R-värde 

(procentuellt hur mycket av täckskiktet som har karbonatiserats) vid de olika provtagningspunkterna.  

 

Provpunkt Plats Karbonatiseringsdjup Täckskikt min R-värde 

    medelvärde (mm) (mm) (%) 

V1 Vägg vid bassäng 70 24 100 

V2 Hopptorn 3 45 7 

V3 Vägg vid utj.tank 25 91 27 

 

Tabell 3 - Resultat betongprovtagning, karbonatisering 

 

Prov V1 har börjat karbonatisera. Detta indikerar att korrosion kan vara möjligt i denna miljö om 

kloridhalten ökar. 
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 Betongskador 

I denna del sorterar vi skadorna efter var den är sen beskriver vi trolig orsak till att den har uppkommit 

och till sist vilket åtgärd som rekommenderas för att hålla konstruktionen så bra som möjligt. Nedan 

förklaras skadorna som kan uppkomma i badhus. 

 

Läckage  

Vid läckage tränger sig vatten med tiden igenom ytskikt, tätskikt, konstruktion eller genom fog så att 

synligt läckage syns på andra sidan. Vattnet vandrar den lättaste vägen så om det finns någon spricka 

eller håligheter tar vattnet den vägen. 

 

Spjälkning 

Spjälkning är det som sker när armeringen korroderat så mycket att betongen släpper eller trycks ifrån 

armeringen. Detta betyder att bassängens betongkonstruktion blir mycket ostabilare i alla led och 

tappar därmed sin bärighet. 

 

Sprickor  

Sprickor kan uppstå antingen när armeringen expanderar vid rostutveckling eller om vattnet tränger 

igenom ett område av betongen vilket gör att området lossar ifrån övrig konstruktion. 

 

Kalkutfällning  

Kalkutfällning uppkommer när oreagerad kalciumhydroxid från betongen ansamlas vid produktens yta. 

Kalciumhydroxiden omvandlas vid kontakt med vatten och koldioxid till kalciumkarbonat. Processen 

kallas även urlakning. Kalkutfällningarna syns som ljusa fält eller oregelbundna ringar på 

betongproduktens yta. Kalkutfällningen består av kalciumkarbonat och bildas genom en reaktion mellan 

kalciumhydroxid och koldioxid under inverkan av vatten. Kalkutfällningen påverkar inte betongens 

hållfasthet eller andra egenskaper men är ett bevis på tidigare läckage då vatten behövs för att 

utfällningen skall ske.  
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• 7.3.1 Kalkutfällning bassäng 

I schaktutrymmet under 16-metersbassängen förekommer kalkutfällningar på ett flertal ställen. 

Kalkutfällning indikerar att tätskiktet kan vara brutet och vatten får möjlighet att transporteras genom 

konstruktionen. Då bassängen har karbonatiserats så finns möjlighet för korrosion på de delar med 

läckage samt högre kloridhalter. För att motverka processen och inte få förödande skador så är det 

viktigt är att få stopp på läckagen från bassängen. 

  

Kalkutfällning 

 

 
Kalkutfällning på flera platser 

Kalkutfällning 

 

 
Kalkutfällning och kalkdroppar på taket 

Rekommenderad åtgärd 

Det viktigaste för att bibehålla betongkonstruktionens funktion är att täta bassängen och därmed få stopp 

på kloridvandringen i till exempel gjutskarvar och sprickor. För att säkerställa att detta inte kan förkomma 

så bör tätskikt, ytskikt samt skvalprännan ersättas. Viktigt är dock att tätskikt sträcker sig in och upp 20 

cm på vägg. Detta för att inte få några krypläckage in under. 

 

I samband med renoveringen av bassängen så bör övriga tät- och ytskikt bytas ut. Detta för att ge en 

säker och tät funktion. 

 

 

Beräknad kostnad 

2 500 000 kr  
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8 KOSTNADSSUMMERING 

Nedan summeras åtgärdspunkterna med indelning i de kategorier som tilldelats ovan i rapporten. Vid 

åtgärder som överlappar och ersätter varandra har kostnad för den mest omfattande eller akuta 

åtgärden beräknats och de övriga kostnaderna exkluderas. 

De problem och felaktigheter som är röda punkter är i behov av åtgärder omgående för att undvika 

sönderfall eller personskador. De gula punkterna är åtgärder som behöver utföras inom de närmaste 

fem åren. Dessa punkter är inte akuta i dagsläget men kommer om de inte åtgärdas att bli akuta och 

kan även leda till ytterligare kostnader som kan undvikas om åtgärderna utförs. De blå punkterna är 

kvalitetshöjande åtgärder. 

PUNKTER 
SAMMANLAGD INDIKATIV 

KOSTNAD 

● Akuta åtgärder krävs för att förhindra omfattande 

sönderfall eller personfara (Röda punkter) 
3 055 000 – 14 105 000 kr 

● Gulapunkter som måste åtgärdas inom 5 år 3 570 000  

● Blåpunkter som bör åtgärdas, kvalitetshöjande åtgärder 200 000 kr  

Total indikativ kostnad: 6 625 000 – 17 875 000 kr 

  

 

Förutom ovanstående kostnader tillkommer även andra kostnader vid en större renovering. De största 

och viktigaste kostnaderna att inte försumma vid budgetering är byggherrekostnaden och en buffert för 

oförutsedda kostnader. 

 

Byggherrekostnaden är normalt cirka 15 procent. Det är ytterligare en kostnad som bör beakta i kalkylen. 

Normalt är en buffert för oförutsedda kostnader cirka 10 procent, vilket eventuellt ökar totalkostnaden. 
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9 REKOMMENDERADE ÅTGÄRDEN 

Alternativ 1 

Rekommenderad åtgärd 

Man kan säkra bassängen, skvalprännan och omgivande betong genom att bila bort skadade delar och 

ersätta möjligt korroderad armering. Detta ersätts sedan med ny armering för att till slut återsluta med 

ny betong. Kitt- och dilatationsfog tas bort och ersätts. Riv skvalprännan och ersätt med en i rostfri 

konstruktion. Vid felaktig infärgning så skall bassängerna kompletteras med fler in- och utloppstammar 

med ökade flöden för att uppnå korrekt rening. Om dessa åtgärder tillsammans med mindre 

säkerhetsåtgärden utförs kan anläggningen hållas i bruk ca 10 – 20 år till beroende på val av material. 

Vid denna typ av renovering så kommer anläggningen behöva vara stängd i minimum sex månader för 

reparationsarbete. 

Beräknad kostnad 

Se punkt 8, Kostnadssummering.   

 

Alternativ 2 

Rekommenderad åtgärd 

I regel så är en simanläggning brukbar i 30 – 40 år utan några större omfattande renoveringar. Efter 

denna tidsintervall så brukar anläggningens konstruktion ge vika i form av spjälkningar, brutna tätskikt, 

omfattande läckage, påväxt, försämrat klimatskal och bristande tekniker. Vid en större renovering så 

beräknas den fortsatta livslängden vara upp till max 20 år innan ytterligare större ingrep krävs. 

Beräknad kostnad 

Ca 40 000 kr/m2. 
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BILAGA 1 - OM BETONGSKADOR 

Byggnormer 

Historiskt, på 1950-talet och tidigare, har standarder för betongkonstruktioner varit otydliga och i viss 

mån godtyckliga. För simhallar och badanläggningar har de varit näst intill obefintliga. Detta har enligt 

vad vi ser medfört att det ofta använts stora säkerhetsmarginaler vid byggnationer. 

Numera finns det en mängd standarder. Simhallar och byggnader i våt miljö faller vanligtvis under 

exponeringsklassen för Betong XD2. Beroende på vilken livslängd som är beräknad vid byggnation 

varierar kravet på täckskiktsdjup. Med betongexponeringsklass XD2 och vid 100 års beräknad livslängd 

är kravet 40 mm täckskikt, med XD2 och vid 50 års beräknad livslängd är kravet 30 mm täckskikt. 

 

Allmänt om betongskador 

En vanlig anledning till skador på betongkonstruktioner är på grund av sättningar. Både totalsättningar 

som kan leda till problem med rörledningar och differenssättningar som skapar spänningar i 

konstruktionen. Ju större och äldre hus, desto större risk att huset kantrat åt något håll och att 

dilatationsfogen (expansionsfogen, rörelsefogen) inte räcker till. När dilatationsfogen inte räcker till 

uppstår spänningar i betongkonstruktionen vilket leder till sprickbildningar. Sättningar och 

sprickbildningar i badhusmiljö är extra farlig eftersom det skapas vägar för vattnet in i betongen och den 

kloridhaltiga miljön äter på armeringen. 

Sprickbildning och läckage i betongkonstruktioner kan också uppstå på grund av armeringskorrosion. 

När armeringen korroderar uppstår så kallad spjälkning. Armeringen kan då expandera upp till fem 

gånger sin ursprungliga volym. Denna påfrestning leder till sprickbildning och att konstruktionen förlorar 

sin bärighet när armeringens förankring i betongen går förlorad. Armeringskorrosionen uppstår främst 

av två anledningar; karbonatisering av betongen eller kloridförekomst i betongen. 

En ytterligare orsak till skador av yttre påverkan på betong är frysning. Betongen kan då skadas av inre 

frostsprängning eller av yttre avskalning, det senare sker ofta där klorider existerar. 

För att korrosionsskador skall uppstå på betong, oavsett om det beror på karbonatisering, frysning eller 

kloridförekomst krävs en miljö där betongen är fuktig. Är betongen torr sker ingen korrosion. 
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Skador på betong i simbassänger 

Skador på betongkonstruktioner i form av sprickbildning, läckage och armeringskorrosion förekommer 

ofta i betongbyggnader och simhallar är inget undantag. 

Karbonatisering av betong i badhus skiljer sig inte från en generell betongbyggnad förutom i den 

aspekten att det är en fientligare miljö med mycket kemikalier och förhöjd luftfuktighet. 

Kloridförekomst är naturligt i betong och kloridhalter upp till 0,1 % skadar inte betongens rostskydd. I 

vanliga betongkonstruktioner kan betongen angripas på alla ytor som utsätts för yttre påfrestningar. På 

badanläggningar tillförs betongen till största del av klorider från insidan av bassängen. Vatten i 

bassänger innehåller klor i olika former. Klorföreningarna kommer från vattenreningen samt från främst 

urin och svett, så kallad urea. Urea sönderfaller till ammonium som blir nitrat som i sin tur bidrar till 

bildandet av kloridjoner och kvävgas. Samtidigt bildar ammoniumet kloraminer som också blir kloridjoner 

och kvävgas. Dessa tränger in i betongen genom det konstanta tryck som vattnet utövar på 

betongkonstruktionerna. 

Det kan som sagt förekomma klorider på ytor som inte är i kontakt med vatten. Okulärt kan 

betongkonstruktioner upplevas täta men betong läcker alltid vatten genom sprickbildning. Normalt är 

dessa läckage ej synliga då det är små mängder vatten som tränger in och sedan avdunstar under sin 

väg genom betongen. Vid avdunstningen av vattnet kvarlämnas då klorider som kan angripa 

armeringen. Detta påverkar bassängkonstruktionerna, men även valv med räta golv påverkas och 

företeelsen är till och med vanligare där. Ytterligare problem är att vissa gaser, som till exempel 

trikloramin (NCl3) skapar kloridjoner när de kommer i kontakt med ytor och detta kan leda till oxidation 

på både betong och annat material. Särskilt trikloramin har lätt för att reagera vid kontakt med till 

exempel betongytor. Förekomsten av luftburen trikloramin går att mäta och skador därav kan motverkas 

genom förändring av vattenrening, ventilation och städning. En föraning av trikloraminförekomst kan 

upptäckas genom korrosion på till exempel fläktar eller andra metallföremål. Det märks även av att färg 

släpper från målade ytor eller av obehag bland personal och besökare. 

  

44



Upprättad av Uppdrag Beställare Projektnr 

 Statusbedömning Juni 2017 Tierps kommun 17047 

 

S i d a  | 38 

1706271330 AML Statusbedömning Tierp, Vendelbadet 

Weedo Tech AB • Fiskhamnsgatan 10 • SE-414 58 Göteborg 

Tel. +46 31 960 530 • E-Mail. info@weedotech.se • Website. www.weedotech.se 

BILAGA 2 - PROVNINGSRAPPORT BETONG 
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UTKAST 25895 2017-07-03 26 1 

Beställarens ordernummer Reviderad datum Rev nr. 

27662 - - 

Uppdragsnamn Upprättad av 

Vendelbadet, statusinventering Josua Klingberg 

Beställare Granskad av 

Tierps Kommunfastigheter AB 
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815 21 Tierp 

Ej granskad utkast 

Referens Undersökningsperiod Undersökningen utförd av 

Matti Passi 2017-05-24;30;e Josua Klingberg 
Marcel Elmir 

 

Sammanfattning 
 

En status-/miljöinventering har utförts gällande Vendelbadet. 

 

Byggnadsdel Bedömning 

Tak/lufttäthet Takläckage har förekommit. Inga direkta avvikelser har noterats 

på den utvändiga rostfria plåten. Stickprovsmässig kontroll av 

vindsutrymme/limträbalkar påvisar rinnmärken samt lokal 

mikrobiell påväxt. Vindsbjälklaget är luftotätt, detta i 

kombination med stor fuktlast leder oftast till 

konvektionsskador. Åtgärd gällande lufttätheten 

rekommenderas. Takpapp bör ses över/bytas pga. ålder 

Fasad Tegelfasad, inga större avvikelser 

Fönster/dörrar Fönster och dörrar är utbytta 2014. 

Dränering Sannolikt från byggår, rekommenderas att den ses över. 

Stomme Yttervägg av tegel/mineralull/tegel sannolikt med bärande 

betongpelare.  

Grund/bjälklag/tätskikt Betongbjälklag läcker vid genomföringar (brunnar) samt 

skarvar. Korrosionsskador förekommer lokalt. Åtgärder 

rekommenderas 

Emissionsindikering 

golv 

Mätningarna indikerar ej limförtvålning under plastmattor. 

Asbest Förekomst i eternitskivor, vinylplattor, svartlim samt kakelfix/-

fog. 

PCB Finns ev. i äldre kondensatorer i lysrörsarmatur 
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Uppdrag 

Utföra en status-/miljöinventering av byggnaden.  

Bakgrund 

Muntliga upplysningar på plats från vaktmästare Gunnar: 

 Yttertaket är ej omgjort på säkerligen 20 år. Inläckage har förekommit tidigare men 

ej numera.  

 Dörrar och fönster är utbytta 2016. 

Tillgängliga handlingar 

 Plan-/fasadritningar har erhållits.  

Metoder 

 Okulär kontroll 

 Fotodokumentation 

 Fuktindikering har utförts med Gann UNI 1 mot golvytor. 

 Materialprover har tagits ut och skickats till externt lab för analys gällande asbest.  

 Blower door har använts för kontroll av byggnadens lufttäthet. 

 Termografering har utförts med FLIR 60x.  
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Kortfattad byggnadsbeskrivning 

Byggnadstyp: Fristående simhallsbyggnad 

Byggnadsår: 1969 talet 

Grundläggning: Krypgrund med betongbjälklag under personalutrymmen, 

omklädningsrum samt duschar. Betongplatta på mark i maskinrum 

, undercentral samt under simbassäng. 

Stomme: Troligtvis bärande betongpelare samt ytterväggar av: 

 Tegel 

 Mineralull 

 Tegel. 

Innerväggar består till största del av tegelväggar. 

Tak: Låglutande tak med rostfri bandtäckt plåt. Underliggande 

limträbalkar med isolering av mineralull/lösull samt plastfolie och 

underliggande träullitplattor.  

Fasad: Tegelfasad 

Värmesystem: Vattenburen värme med radiatorer 

Ventilationssystem: Mekanisk från-/tilluft med återvinning (3olika aggregat). Till 

simhall är det ett nyare FTX aggregat.  
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Orientering 
Figur 1 planritning med utmarkerade ytskikt på golv, provhål i tak (PP1) samt emissionsindikering golv E1-2. 

 

 

 

PP1 tak 

E2 E1 
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Resultat 

Okulär besiktning invändigt 

 Inga avvikande mikrobiella lukter upplevdes i lokalerna.  

 Fuktrosor noterades på ett antal platser pga. tidigare takläckage (ej längre enligt 

vaktmästare). I fläktrum mot simhall har innertaksplattorna släppt. 

 Vinylplattorna samt klinker och kakel är från byggåret (innehåller asbest).  

 Bomljud noteras lokalt i duscharna samt enstaka spricka (liten omfattning). 

 Äldre gjutjärnsbrunnar noteras i de flesta utrymmena.  

 Kraftiga mineraliska utfällningar noteras på tegelväggar som gränsar mot 

duscharna.  

 Lokala rötskador på dörrkarm mot golvnivå 

 Synliga brister i vindsbjälklagets plastfolie noteras i anslutningar mot väggar, runt 

genomföringar samt mekaniska skador förekommer. 

 Gammal plastmatta snittades i solarium, ingen avvikande lukt upplevdes subjektivt 

under mattan.  

  

Foto 1 innertaksplatta har släppt i fläktrum pga. 
tidigare inläckage 

Foto 2 mindre fuktros i innertak 

  

Foto 3 äldre vinylplattor i café Foto 4 mineraliska utfällningar i tegelvägg mot dusch 

53



 

 
 

8(26) 

 

 

  

Foto 5 dusch med äldre klinker/kakelsättning samt 
gjutjärnsbrunn 

Foto 6 rötskador på dörrkarm i nederkant 

  

Foto 7 hål i träullitplattor samt överliggande plastfolie Foto 8 luftotätheter vid rörgenomföringar för el 

 

Provhål tak 

Träullitplattor skruvades ned och besiktning utfördes lokalt ovan detta provhål. 

Rinnmärken samt mindre mikrobiell påväxt noterades. Dock förhållandevis liten 

omfattning med tanke på den fuktlast som förekommer. Rötskador noterades ej.  
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Foto 9 provhål i yttertak i simhall (PP1) Foto 10 rinnmärken i takkonstruktionen/limträbalkar 

  

Foto 11 lokal mikrobiell påväxt på råspont Foto 12 vybild över vindsutrymmet med lösull 
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Lufttäthet 

Lufttäthetsmätning 

Lufttäthetsmätning utfördes med Blowerdoor utrustning. Ventilationsaggregaten stängdes 

av och brandspjällen slog igen. 

Omslutande klimatskalsyta beräknades till ca 1666 m
2
. Maskinrum och undercentral togs 

ej med i beräkningen. Detta då en tegelvägg avgränsar dessa utrymmen.  

 

Blowerdoorsfläktens maxflöde (ca 2200 liter/sekund) gav ett undertryck på ca 10-12 Pa. 

Detta ger ett läckagetal på ca 1,3 l/s m
2
. Normalt sker mätningen vid 50 Pa under-

/övertryck vilket skulle innebära ett större läckagetal än det uppmätta.  

Detta är ett relativt dåligt resultat men förväntat med tanke på konstruktion, årtal och de 

brister som noterats.   

Man kan jämföra med dagens krav som ofta ligger på 0,2-0,4 l/s m
2 

för bostäder. Simhallar 

har en mycket högre fuktlast vilket innebär att tätheten på klimatskalet blir betydligt 

viktigare att säkerhetsställa.  

 

I samband med provtryckning utfördes läckagesökning med värmekamera. Denna påvisar 

luftläckage mitt på tak men samt i anslutningar mot väggar och dörrpartier. 

 

  

Foto 13-14 Visar luftläckage mellan träullitplattor och innertaksbrädor samt mot yttervägg 

  

Foto 15-16 visar luftläckage vid träullitplattor vid uppsågad lucka  
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Foto 17-18 visar luftläckage mitt på träullitplattor 
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Emissionsindikering golv med B&K 1302 

Emissionsindikering har utförts i 5 mätcykler per mätning (3-5 i rumsluft och 5 under 

matta). Sedan har ett medelvärde av dessa cykler räknats ut vid varje punkt. 

ΔTOC är en uträkning av skillnaden mellan medelvärde av rumsluft och medelvärde av 

riktad mätning (under matta uppskuren 10*10 cm). 

Skillnaden mellan totala kolvätehalten i rumsluft och under lock applicerat mot mätt 

material (ΔTOC) är ett mått på emissionen från materialet. ΔTOC bör ej överskrida 10 

ppm mellan rumsluft och spackel-/betongyta. 

 

För orientering av mätpunkter se figur 1.  

Tabell 1. Emissionsindikering under plastmattor. 

Punkt Rum Ytbelägg. Fuktindik. Δ TOC  Bedömning 

E1 Kassa Plastmatta 

nyare 

85/120 3 Ej skada, dock indikerar mätningen 

samt fuktindikeringen på förhöjd 

fuktnivå. 

E2 Kök Plastmatta 

äldre 

55/65 2 Ej skada 

58



 

 
 

13(26) 

 

 

Grund/bjälklag 

Undercentral samt maskinrum är grundlagda med betongplatta på mark. Under café, 

personalutrymme samt omklädningsrum/duschar är det betongbjälklag över krypgrund.  

 

Det noteras flertalet läckage runt rörgenomföringar, i betongskarvar samt i skarv mot 

simbassäng. 

 

  

Foto 19 Läckage i betongskarv Foto 20 läckage kring genomföring i bjälklag 

  

Foto 21 läckage vid genomföring bjälklag Foto 22 läckage i betongskarv mot bassäng 

 

 

 

 

 

 

Kategorisering av brister 
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I enighet med Weedo:s statusinventering har åtgärderna kategoriserats efter prioritet. För 

tydlighetens skull är punkterna kodade med färger: 

 

 Röd: Akuta åtgärder bedöms nödvändiga 

 Gul: Bör åtgärdas inom 5 år 

 Blå: Bör åtgärdas, kvalitetshöjande åtgärder 

 

Omklädningsrum/duschar och WC   

Tätskikt (ytskikt) är uttjänt och i behov av utbyte (oklart om det förekommer tätskikt). 

Stora lokala läckage förekommer genom betongbjälklaget samt korrosionsskador. För 

djupare undersökning se Weedos rapport.  

Kraftiga mineraliska utfällningar på baksida duschväggar (tegelväggar) vilket innebär att 

kapillärsugning sker rakt genom väggen.  

 

 Golvbrunnar/stammar 

Gjutjärnsbrunnar från byggåret som bedöms ha en begränsad kvarvarande livslängd och 

utbyte rekommenderas inom en 5 årsperiod. Dessa byts dock i samband med 

tätskikt/ytskikt. Avloppsrör (både gjutjärn samt plast) läcker lokalt i krypgrund.  

 Personalutrymmen/förråd 

Till största delen beläggning av vinylplattor från byggåret. Observera att dessa innehåller 

asbest vilket medför särskilda arbetsmiljöregler (AFS 2005:1). 

Det bedöms ej förekomma emissionsskador under de ”nyare” plastmattorna i kök/kassa. 

Vid eventuell uttorkning av betongbjälklag rekommenderas det att dessa dock även rivs ut.   

 

Lufttäthet 

 Simhall  

Takkonstruktionen är ej lufttät och åtgärder rekommenderas. Anslutningar mot ytterväggar 

bör även åtgärdas.  

För att skapa ett lufttätt vindsbjälklag bedöms befintlig plastfolie behöva demonteras och 

ny åldersbeständig plastfolie installeras. Extra noggrannhet bör läggas vid genomföringar 

samt anslutningen mot ytterväggar (dock inte helt enkelt att få det lufttätt mot befintlig 

tegelvägg). I samband med denna ombyggnad bör kompletterande undersökning utföras i 

taket i simhallen pga. risken för konvektionsskador. Förslagsvis kollas i första hand 

”högdelen” i simhallen.  

 

 

 

 

Yttertak 
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Inga synliga brister har konstaterats på takplåten. Den underliggande pappens skick har ej 

kunnat kontrolleras. Enligt vaktmästare är taket ca 20 år gammalt vilket gör att pappens 

livslängd kan vara begränsad.  

 

Dränering 

Dräneringen är sannolikt från byggåret och därmed rekommenderas en översyn av denna 

pga. ålder.  
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Miljöinventering 

Farligt avfall 

De sexsiffriga koder som för respektive avfallstyper i Avfallsförordningens (2011:927, 

bilaga 2) avlutas med en asterisk * utgör farligt avfall. Nedanstående identifierade ämnen 

och material kommer vid en ombyggnad/renovering därmed att utgöra farligt avfall.  

Även ämnen som inte utgör farligt avfall men som skall hanteras på särskilt sätt (t.ex. 

koppar) förekommer i förteckningen nedan. Nedanstående identifierade ämnen och 

material kommer vid en rivning därmed att utgöra farligt avfall eller avfall som skall 

särsorteras för materialåtervinning. 

Asbest 

Asbest förekommer fram till ca år 1976 i byggnadsmaterial. Allt asbesthaltigt material 

skall vid rivning hanteras enligt Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling (AFS 

2006:1). Då konstruktionsingrepp för provtagning är utfört som stickprov kan det inte helt 

uteslutas att ytterligare misstänkt asbestsmaterial friläggs vid eventuella byggnadsarbeten. 

Skulle ytterligare material som kan misstänkas innehålla asbest friläggas skall arbetet 

avbrytas tills ny provtagning utförts på misstänkt material. 

Asbesthaltigt material utgör farligt avfall och märks med kod 17 06 05* 

(Byggmaterial som innehåller asbest) 

Tabell 1. Asbestanalyser hus A 

Provplats 

/rum 

Material Förekomst asbest 

A1, Personalrum fönster Kakelfog Innehåller asbest 

A2, Personalrum golv Vinylplatta Innehåller asbest 

A3, Personalrum tak Takplatta Asbest ej påvisad 

A4, Förråd golv Svartlim under vinylplatta Innehåller asbest 

A5, Solarium golv Plastmatta Asbest ej påvisad 

A6, Solarium golv Svartlim under plastmatta Innehåller asbest 

A7, Dusch vägg Våtrumstapet Asbest ej påvisad 

A8, Café Vinylplatta Innehåller asbest 

A9, Tvätt, vägg Kakelfix/-fog Innehåller asbest 

A10, Tvätt, golv Kakelfix/-fog Innehåller asbest 

A11, Hall, golv Kakelfix/-fog Asbest ej påvisad 

A12, Fläktrum Tätmassa ventkanal Asbest ej påvisad 

A13, Fläktrum Takgips (hål) Asbest ej påvisad 

A14, Maskinrum tak Eternitskiva Innehåller asbest 

A15, Undercentral Tätmassa ventkanal Asbest ej påvisad 

Kakelsättning 

Vid provtagning av kakelfix och fog i personalrum samt tvättrum påträffades asbest. Ej i 

analys på golvklinker i omklädningsrum/hall. 
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Asbest i fog och fix applicerades på plats då bruket blandades. Detta gör att asbest kan 

finnas på andra ytor än det provtagna. Antingen så utförs fler provtagningar alt. bedöms 

samtliga ytor innehålla asbest.  

 

  

Foto 1 Provplats A1 kakelfix och fog vid fönster Foto 2 Provplats A9 kakelfix/-fog tvättrum vägg 

  

Foto 3 Provplats A10 klinkerfog/-fix i tvättrum golv Foto 4 provplats A11 hall mot omklädningsrum tjejer 

 

  

Innehåller asbest! 

Innehåller asbest! 

Innehåller asbest! Innehåller ej asbest 
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Eternitskivor 

Eternitskivor förekommer på innertak i maskinrum/undercentral samt förråd. Dessa 

innehåller asbest enligt analys. 

 Grov uppskattning ca 150 m
2
 

 

  

Foto 5 Eternitskivor innertak förråd Foto 6 provplats A14 eternitskiva 

 

Tätmassa 

Tätmassa på ventilationsrör har provtagits i undercentral samt fläktrum. Analysen påvisar 

ej innehåll av asbest. I krypgrund har även tätmassa noterats, prov har ej tagits i denna del. 
 

  

Foto 7 provplats A15 tätmassa  Foto 8 ventrör i krypgrund, ej provtaget 

 

  

Innehåller asbest! 

Innehåller ej asbest 
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Vinylplattor samt svartlim 

Asbest har konstaterats både i vinylplattor samt i underliggande svartlim. Prov har tagits av 

vinylplattorna i personalrum samt i caféet. Plattorna har olika färger, båda analyserna 

påvisar innehåll av asbest.  

 

  

Foto 9 Provplats A5+A6, asbest i svartlim Foto 10 vinylplattor med underliggande svartlim 

 

  

Innehåller asbest! 
Innehåller asbest! 
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Miljöinventering 
Figur 2 planritning med utmarkerad provtagning för asbest 
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PCB  

PCB i byggmaterial förekommer i Sverige främst mellan 1956-1973 då ”öppen” 

nyanvändning stoppades. PCB har dock förekommit senare i sluten användning och kan 

hittas in på 1980-talet i importerade produkter (bl.a. i fogmassor, isolerrutor, kondensatorer 

i lysrörsarmatur mm). När PCB upptäcks i en byggnad måste kommunens instans för 

miljöfrågor underrättas.  

 

Fogmassor  

Inga utvändiga fogmassor med misstänkt PCB-innehåll har noterats vid inventeringen.  

 

Kondensatorer med PCB eller mineralolja 

Armaturer av varierande typ har påträffats i objektet, både äldre och nya. 

 

Kondensatorerna sorteras ut och märks med 16 02 09* (Transformatorer och 

kondensatorer som innehåller en PCB-produkt). Alt. med kod 17 09 03* (annat 

bygg/rivningsavfall innehållande farliga ämnen).  
 

  

Foto 11 äldre armatur Foto 12 kondensator i äldre lysrörsarmatur 

 

Isolerglas 

Enbart nyare isolerfönster (2014) har noterats vid inventeringen. 
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Kvicksilver 

I inventerade lokaler påträffades äldre och nyare varierande former av lysrörsarmaturer 

med lysrör.  

Vid inventeringen påträffades ca: 

 77 armaturer med 2 lysrör= 154 stycken 

 19 armaturer med 4 lysrör=76 

 Ett antal mindre runda lysrör ca 5 stycken 

 Ett antal lågenergilampor noterades även. 

 

  

Foto 13 små runda lysrör Foto 14 2 rörsarmaturer i simhall 

 

Lysrören demonteras och hanteras i separat fraktion på grund av risken för att dessa annars 

krossas i hanteringen.  

Kasserade lysrör och lågenergilampor skall betraktas och märkas som farligt avfall 

kod 20 01 21* (Lysrör och annat kvicksilverhaltigt avfall). 

Lysrörsarmaturer sorteras i fraktionen elektronikskrot (kod 20 01 36). Efter att 

kondensatorer (och lysrör) demonterats utgör armaturerna inte farligt avfall. 
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Äldre gastermometrar med blå pelare noterades, ca 5 stycken. Risk finns att dessa 

innehåller kvicksilver.  

Termometrar innehållande kvicksilver hanteras som farligt avfall märkas med kod  

17 09 01* (bygg –och rivningsavfall som innehåller kvicksilver). 

 

 

 

Foto 15 Glastermometer med blå pelare.  

 

Elektriska komponenter och ledningar 

Äldre elinstallationer så som proppskåp, elcentraler samt äldre ledningar finns.  

Elektroniska produkter (t.ex. elcentraler) kan ha ingående komponenter som kan innehålla 

en mängd olika ämnen som i sig klassas som farlig avfall. Därav skall elektroniska 

produkter hanteras som farligt avfall. Komponenterna skickas till godkänd (certifierad) 

förbehandlingsanläggning för demontering och omhändertagande av eventuellt farligt 

avfall. 

 

Demontering av t.ex. elcentraler på plats utförs av behörig elektriker med miljökompetens. 

Påträffas produkter vid demontering som kan skadas vid rivning/transport (t.ex. 

kvicksilverinnehållande material) som klassas som farligt avfall ska dessa sorteras ut och 

märkas med respektive materials avfallskod. 

 

Kablar (ej oljehaltiga) sorteras i separat fraktion för materialåtervinning och märks 

med kod 17 04 11 (Andra kablar än de som anges i 17 04 10). 
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Foto 16 äldre elcentral i undercentral Foto 17 äldre proppskåp i café 

 

Batterier 

I objektet finns nödutrymmningsskyltar som ej är märkta med batterisort. Dessa kan 

innehålla kadmium eller andra farliga ämnen.  

Batterier hanteras i separat fraktion och märks upp med avfallskod för respektive 

batteri (16 06 01* - 16 06 03* eller 16 06 04 - 16 06 05) 

 

Koppar 

Koppar förekommer i aktuellt objekt i vattenrör och kablar. Koppar är bl.a. giftigt för 

vattenlevande organismer och diskuteras på avvecklingslistor. Koppar i metallisk form 

utgör inte farligt avfall. Vid rivning/ombyggnad skall metallen hanteras separat för 

metallåtervinning. 

I aktuellt objekt förekommer koppar i vattenrör och elkablar  

El- eller VVS detaljer innehållande koppar sorteras i separat fraktion för 

materialåtervinning. Material som innehåller koppar betecknas med avfallskod (17 04 

01).  

 

Oljehaltigt avfall 

Ca 15 stycken dörrstängare noteras, både äldre och nyare. Dessa kan innehålla olja. 

Olja tas om hand och sorteras under gällande avfallskod (13 01 01* - 13 01 13*).  
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Bly 

 

Blydiktade/blyskarvade avloppsrör av gjutjärn förekommer i byggnaden.  

Vid rivning av gjutjärnsrör kan de blyskarvade delarna av röret tämligen enkelt separeras 

från resten av gjutjärnsröret genom att detta slås av eller kapas med rörklipp eller 

vinkelslip vilket minskar vikten på blyinnehållande avfall. 

 

De blyinnehållande delar (samtliga rörskarvar) märks med kod 17 04 03 och sorteras 

i en separat fraktion för materialåtervinning.  

 

 

 

Foto 18 blydiktat avloppsrör  

 

 

 

Glödlampor innehåller bland annat bly. Kasserade glödlampor särsorteras och märks 

med kod 20 01 35* (kasserad elektrisk utrustning som innehåller farliga 

komponenter)

71



 

 
 

26(26) 

 

 

 
Uppsala 2017-07-03  
AK-konsult Indoor Air AB  
 

 
 

 

Josua Klingberg Ej granskad 
  

  
Tel: 018-50 37 37  
Josua.klingberg@akkonsult.com  

 

Bilagor 

Eurofins Pegasuslab asbestanalys nr: 00037159 3 sidor 

  

  

  

 

72



73



1 (2)

Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande 
Datum Diarienummer

2020-04-15 KS 2020/261

Svar på remiss - Färdplan för ett hållbart län – åtgärder för 
ekosystem och biologisk mångfald

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 

att anta remissvaret som sitt eget och skicka det till länsstyrelsen i Uppsala 
län

Sammanfattning av ärendet
Länsstyrelsen i Uppsala län har skickat ut en remissversion av det 
regionala åtgärdsprogrammet för ekosystem och biologisk mångfald, 
Färdplan för ett hållbart län – åtgärder för ekosystem och biologisk 
mångfald.

Bevarande av biologisk mångfald är en av våra största miljöutmaningar 
och utvecklingen såväl globalt som nationellt går åt fel håll. Det är 
allvarligt då den biologiska mångfalden är en grundförutsättning för att 
ekosystem ska fungera och göra nytta som att rena vatten och luft, lagra 
kol och pollinera grödor. 

Åtgärdsprogrammet samlar elva prioriterade åtgärder med tillhörande 
aktiviteter med syfte att öka takten i miljöarbetet och skapa hållbara 
ekosystem och stärka den biologiska mångfalden i länet. Kommuner och 
andra aktörer i länet erbjuds att delta i genomförandet av 
åtgärdsprogrammet genom att teckna hållbarhetslöften under hösten 2020, 
men länsstyrelsen vill veta redan nu vilka åtgärder och aktiviteter vi kan 
tänka oss att genomföra. 

Detta är ett av fyra åtgärdsprogram som tas fram av länsstyrelsen, under 
2019 tecknade kommunen sex hållbarhetslöften inom åtgärdsprogrammet 
för klimatet.

Beslutsmotivering 
Genom att länets kommuner och andra aktörer tar ett gemensamt ansvar 
med åtgärder för att skydda och stärka biologisk mångfald och ekosystem 
kan vi komma längre i arbetet mot ett hållbart län. 
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Färdplanen ska vara en morot för aktörer att höja sina ambitioner på 
miljöområdet, genom att synliggöra åtgärder i hållbarhetslöften och genom 
att noga följa upp hur arbetet går. 

Barnrättskonsekvenser
Då detta endast är svar på en remiss bedöms beslutet inte påverka barns 
rättigheter.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering
Inga ekonomiska konsekvenser.

Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Svar på remiss
 Remiss – Färdplan för ett hållbart län
 Missiv – Åtgärdsprogram för ekosystem och biologisk mångfald

Beslutet skickas till
 Länsstyrelsen i Uppsala län - uppsala@lansstyrelsen.se

I tjänsten 

Namn Frida Johnson
Titel Hållbarhetsstrateg
Enhet Kvalitet och strategisk utveckling

Namn Maria Berg
Titel Naturvårdshandläggare
Enhet Medborgarservice

Namn Taija Lindfors
Titel Kommunekolog
Enhet Medborgarservice
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Dokumentnamn

Remissvar/Yttrande  
Datum Diarienummer

2020-05-18 KS 2020/261

Remissvar - Färdplan för ett hållbart län – åtgärder för 
ekosystem och biologisk mångfald 

1. Saknas relevant åtgärd eller aktivitet? 

Åtgärdsprogrammet är väldigt ambitiöst och omfattande. Vi tycker att 
programmet täcker in alla viktiga åtgärder inom området. Däremot har vi 
lagt till ett flertal ytterligare aktiviteter vi som kommun kan genomföra (se 
åtgärdslistan nedan). Vi har också några allmänna synpunkter då det 
gäller remissversionen.

Åtgärd1 h. Vi anser att den ska lyda ”Skapa fria vandringsvägar för fisk 
och andra vandringsberoende arter i reglerade vattendrag.” Vi anser inte 
att det ska exemplifieras med ”utriving av gamla dammar”. Det finns flera 
sätt att uppnå åtgärdens syfte och vi ser inte att en specifik teknik ska 
lyftas särskilt i detta sammanhang. 

I Åtgärd 2 beskrivs under bakgrund vikten av skoglig kontinuitet för vissa 
arter. Trakthyggesbruket är den dominerande skötselmetoden i svenskt 
skogsbruk, samtidigt finns det privata markägare som efterlyser större 
kompetensstöd då det gäller hyggesfritt skogsbruk, och det finns också 
behov av försöksverksamhet inom området. Vi skulle gärna se att en 
aktivitet som möjliggör för hyggesfritt skogsbruk införs här. De kommunala 
skogarna, som ofta ligger tätortsnära och har rekreation som främsta 
syfte, kan vara möjliga objekt för sådan försöksverksamhet.

Under Åtgärd 3 om att Öka biologisk mångfald i jordbrukslandskapet 
skulle det vara önskvärt med någon aktivitet rörande pollinerare. 

Enligt PM (Underlag till punkt 3b Lägesrapport åtgärder för biologisk 
mångfald och ekosystem till Miljö- och klimatrådets möte den 15 maj 
2020) ersätts de elva åtgärderna upptagna i remissversionen med 17 
åtgärder klustrade inom sex fokusområden. Det anser vi är bra för en 
ökad tydlighet.

Åtgärd 3 inom fokusområde Jordbrukslandskapet, ”Minskad användning 
av kemiska bekämpningsmedel” anser vi istället ska lyda: Minska negativa 
effekter av kemiska bekämpningsmedel.

Allmänna synpunkter kopplat till åtgärderna:
- Det är väldigt bra om kommuner i länet kan samordna sig och 

teckna liknande löften inom vissa aktiviteter för att få större 
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gemensam effekt. Exempelvis inom specifika ekosystemområden 
som ingår i flera kommuner, men också inom upphandling så att 
upphandlingsunderlagen blir tillräckligt stora för att vara 
intressanta.

2. Är aktiviteterna utformade så att de kan genomföras inom 
åtgärdsprogrammets ramar? 

Ja, vi bedömer att de går att genomföra inom programperioden. Däremot 
ger åtgärdsprogrammet inget stöd i prioriteringen av åtgärder, vilket hade 
varit önskvärt för att säkerställa att viktiga områden som kräver större 
framsteg får tillräckligt många åtaganden. 

Det skulle också kunna förtydligas hur uppföljningen ska gå till. Det kan ta 
lång tid innan vi kan se och mäta effekterna av en specifik aktivitet då 
förändringar i ekosystem tar tid. Under uppföljning borde det också vara 
krav på att en organisation ska motivera varför en åtgärd blivit försenad 
eller stoppad. Det finns annars en risk att aktörer antar löften som de 
senare inte kommer att genomföra.  

3. Programmet innehåller både detaljerade och övergripande 
aktiviteter under respektive åtgärd. Vilken detaljeringsgrad är 
att föredra? Fungerar det att blanda aktiviteter med olika 
detaljeringsgrad? 

Ja, det fungerar. Det är bra att det finns en mångfald av aktiviteter 
eftersom de ska passa olika typer av aktörer. 

4. Övriga kommentarer.

Sammanfattningen av länets natur fokuserar enbart på kulturbetesmarken, 
här skulle det vara på sin plats att få in lite mer bredd och variation. 

Det är inte helt tydligt hur mycket av vattenmiljöer som ska vara med i 
detta åtgärdsprogram och vad som senare kommer i det framtida 
åtgärdsprogrammet som ska fokusera på vatten. Här kan man förtydliga 
vart gränsen går.  

I åtgärdstabellen (sid 21) borde fler miljömål kopplas in till respektive 
åtgärd. I 5:an är miljömålet god bebyggd miljö minst lika viktigt som ett rikt 
växt och djurliv. Generationsmålet kan stå med på flera åtgärder, 
exempelvis 10 om att integrera biologisk mångfald i skolverksamheten. 

Det är viktigt att texten är lättbegriplig för alla aktörer. Att bevara biologisk 
mångfald är tillsammans med klimatförändringarna en av vår tids största 
utmaningar, men samtidigt är kunskapsläget i samhället betydligt lägre då 
det gäller biologisk mångfald än då det gäller klimat. Det är viktigt att 
Färdplan för ett hållbart län når en bred målgrupp och det bör vara i fokus i 
materialet. Den struktur som presenterades vid mötet med Tierps kommun 
6 maj är ett steg i den riktningen, men det finns också behov av att arbeta 
med texterna så att de blir mer lättillgängliga.
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Aktiviteten om kransalgsjöar (sid 23) måste förtydligas och ordet epifyt (sid 
26) bör bytas ut till något mer lättbegripligt. Under åtgärd 5 om att öka 
biologisk mångfald i skogslandskapet (sid 25) bör målkonflikten mellan 
biologisk mångfald och avkastning från skog belysas. Under Åtgärd 5 bör 
aktivitet K (sid 34) förtydligas, exempelvis förklaras vad Navet och 
Multikuben är. Trädportalen som nämns kommer att flytta in i Artportalen

5. Gör ett preliminärt åtagande för vilka åtgärder och aktiviteter 
ni vill teckna hållbarhetslöften för.  

Vi avser att teckna hållbarhetslöften i åtgärdsprogrammet under hösten 
inom följande områden där vi redan idag bedriver ett arbete. Fler 
aktiviteter kan komma att tillkomma i höst när den nya budgeten har 
antagits. 

Färdplan för ett hållbart län – Hållbarhetslöften för biologisk 
mångfald för Tierps kommun

Nedan listas de åtgärder som är aktuella för ett åtagande. I anslutning till 
respektive åtagande finns de aktiviteter som skulle kunna bli aktuella att 
åta oss att genomföra utifrån att det redan pågår arbete inom det området.

 Åtgärd 1: Öka biologisk mångfald i vattenmiljöer

Aktiviteter:
- Genomför kunskapshöjande aktivitet exempelvis genom att 

anordna vattendragsvandringar och träffar om vatten i landskapet 
om vad som kan göras för att främja biologisk mångfald i olika 
typer av vattenmiljöer riktat mot kommuner och markägare.

- Återskapa naturliga flöden i vattendrag, exempelvis återmeandring 
samt återställa översilningsytor och svämplan.

- Skapa fria vandringsvägar för fisk och andra vandringsberoende 
arter i reglerade vattendrag.

- Annan aktivitet med samma syfte som åtgärden: Anlägg 
dagvattendammar för rening av dagvatten innan det når 
vattendrag.

- Annan aktivitet med samma syfte som åtgärden: Anlägg och 
restaurera våtmarker

- Ta bort vandringshinder i Mälar‐ och havsmynnande vattendrag.
- Annan aktivitet med samma syfte som åtgärden: Verka för 

bildandet av marina naturreservat.
- Annan aktivitet med samma syfte som åtgärden: Ställa villkor i 

myndighetsbeslut för att minska påverkan på miljön.

 Åtgärd 2: Öka biologisk mångfald i skogslandskapet

Aktiviteter:
- Skapa och delta i forum för erfarenhetsutbyte, samverkan, 

kompetensutvecklande och
kunskapshöjande, för ökad naturhänsyn i skogsbruket.

- Genomför riktade informationsinsatser om särskilda värden och 
skötselbehov, till exempel
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kopplat till olika arter, värdetrakter, skyddsvärda träd eller lövträd.
- Genomför konkret aktivitet för ökad biologisk mångfald, till exempel 

genom att öka andel
död ved, genomföra naturvårdsbränning, frihugga värdefulla träd 
och skapa flerskiktade
brynzoner.

- Restaurera och återskapa biotoper i skogsmark, till exempel 
genom att lägga igen diken i
avvattnade sumpskogar och våtmarker, eller genom att ta bort 
gran för att gynna lövträd.

- Bevara och planera för skyddsvärda träd (speciellt ädellövträd, tall 
och sälg), framför allt i värdetrakter för skyddsvärda träd, genom 
inventering, information och skötsel.

- Ta fram strategier och/eller genomförandeplaner för skötsel av 
marker med naturvårdsmål på eget innehav.

- Medverka till att höja andelen lövskog i fokustrakter för vitryggig 
hackspett med följearter.

- Annan aktivitet med samma syfte som åtgärden: Bevara och 
utveckla tätortsnära skog.

- Öka arealen formellt skyddad skogsmark genom att prioritera 
arbetet med områdesskydd exempelvis genom bildande av 
kommunala reservat.

- Annan aktivitet med samma syfte som åtgärden: Uppdatera gamla 
skötselplaner för reservat så att värdena kan bevaras.

 Åtgärd 3: Öka biologisk mångfald i jordbrukslandskapet

Aktiviteter:
- Genomför projekt om aktiv spridning av arter, både växter och 

insekter, till lämpliga lokaler.
- Annan aktivitet med samma syfte som åtgärden: Förhindra att 

värdefull betesmark exploateras.
- Informera om de vinster som finns med nyttodjur, till exempel 

spindlar, och om fördelar med ekosystemet i åkermarken generellt.
- Förhindra att åkerholmar och andra småbiotoper i 

jordbrukslandskapet exploateras.

 Åtgärd 4: Motverka invasiva främmande arter 

Aktiviteter:
- Informera om vad man gör när man upptäcker en invasiv 

främmande art, vilka lagar och regler som gäller för bekämpning av 
dessa och vilket ansvar som myndigheter och markägare har.

- Ta fram en lista på växter som kan ersätta dem som finns på 
risklistan. Uteslut invasiva arter vid val av vilka växter som 
planteras. Sprida information om Artdatabankens risklista 
Klassificering av främmande arters effekter på biologisk mångfald i 
Sverige.

- Genomför insatser för att öka kunskapen hos allmänheten om 
problemen med invasiva främmande arter.

- Minska påverkan från invasiva främmande arter, exempelvis mink, 
signalkräfta, svartmunnad smörbult.
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- Ta fram information om hur varje invasiv främmande art bäst 
bekämpas.

 Åtgärd 5: Öka biologisk mångfald i parker och grönområden 

Aktiviteter:
- Initiera och delta i nätverk för kompetenshöjning och 

erfarenhetsutbyte för tekniska nämnder, parkförvaltning och 
kyrkogårdsförvaltning, exempelvis i samverkan med SLU:s 
utbildning för landskapsarkitekter eller Enköpings utbildning för 
trädgårdsmästare.

- Anpassa skötselmetoder så att de gynnar biologisk mångfald i 
park‐ och grönområden samt på golfbanor och kyrkogårdar.

- Ta fram informationsmaterial i park‐ och grönområden för att 
sprida kunskap om biologisk mångfald till besökarna.

- Bevara och planera för skyddsvärda träd, framför allt i värdetrakter 
för skyddsvärda träd genom inventering, information och skötsel.

- Genomför insatser som gynnar pollinerare, exempelvis genom att 
plantera växter som
gynnar pollinerare, anlägga mer blommande och bärande träd, 
bedriva skötsel utan
insektsgifter, bibehålla sandblottor och anlägga sandbäddar och 
bihotell. Vid gynnade av hotade insektsarter ska fokus vara på att 
bevara värdväxten.

- Kartlägg förekomst av invasiva och främmande växter och ersätt 
dessa med arter av lokalt
ursprung.

- Annan aktivitet med samma syfte som åtgärden: Anlägga 
dagvattendammar.

 Åtgärd 6: Infrastrukturens biotoper 

Aktiviteter:
- Bevara och sköt särskilt skyddsvärda träd genom exempelvis 

frihuggning, beskärning och hamling. Bevara så stor del av 
stammen på plats (helst stående) i de fall ett skyddsvärt träd måste 
fällas av säkerhetsskäl.

- Spara all sälg och gynna övriga lövträd, i synnerhet asp för 
födosök och boplats åt vitryggig hackspett och dess följearter, 
inom fokustrakter83. Bevara så stor del av stammen på plats (helst 
stående) i de fall lövträd måste fällas. Längs vägar, banvallar och 
kraftledningsgator kan träd beskäras eller stympas hårt istället för 
att fällas. Den döda veden gynnar många arter inom 
fokustrakterna.

 Åtgärd 7: Öka biologisk mångfald genom fysisk planering 

Aktiviteter:
- Anta riktlinjer, till exempel i översiktsplan eller strategiskt 

dokument, för att i samhällsplaneringen aktivt skapa förutsättningar 
för stärkt biologisk mångfald. Riktlinjer kan exempelvis innehålla att 
krav ska ställas i mark‐, arrende och exploateringsavtal.
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- Säkerställ att arbetssätt och rutiner finns så att intentionerna om 
biologisk mångfald i den fysiska planeringen tas om hand i faktiskt 
genomförande och förvaltning, exempelvis genom
rutiner för uppföljning av intentionerna i detaljplan och 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB).

- Säkra rutiner för att löpande implementera relevanta 
kunskapsunderlag i planeringsprocessen genom tidig dialog.

 Åtgärd 8: Minska påverkan på biologisk mångfald genom 
hållbara inköp av varor och tjänster

Aktiviteter:
- Genomför kunskapshöjande aktivitet kring hur upphandling och 

inköp kan göras med ökad naturhänsyn.
- Ställ krav vid upphandling och inköp av livsmedel producerade 

med hänsyn till biologisk mångfald både lokalt och globalt, 
exempelvis genom befintliga miljömärkningar. Sammanställ och 
sprid informationsmaterial kring upphandling och inköp av varor 
och tjänster med ökad naturhänsyn.

- Annan aktivitet med samma syfte som åtgärden: Öka andelen 
ekologiska råvaror i kommunens verksamheter.  

 Åtgärd 9: Inspirera till hållbara val som gynnar biologisk 
mångfald 

Aktiviteter:
- Genomför kunskapshöjande insatser om betydelsen av biologisk 

mångfald exempelvis genom att anordna studiecirklar och kurser 
om lokalsamhället, natur, allemansrätten och 
markägoförhållanden, artkunskap, och information om 
konventionellt kontra alternativt skogsbruk.

- Nyttja redan etablerade aktiviteter, exempelvis friluftsliv, för att 
kombinera med kunskapshöjande insatser inom ekosystem och 
biologisk mångfald. Öka samverkan mellan exempelvis olika 
friluftsfrämjande organisationer och ideella föreningar med 
artkunskap.

- Genomför informations‐ och inspirationsinsatser kopplade till vår 
konsumtions påverkan på den biologiska mångfalden. Exempelvis 
belysa vårt konsumtionsmönster ur ett globalt perspektiv med 
avseende på habitatförstörelse, hållbarhetsaspekter i menyer och 
måltidsval samt öka andelen svenska och ekologiska livsmedel.

- Genomför informations‐ och inspirationsinsatser kopplade till 
trädgård. Öka intresset hos villaägare, bostadsrättsföreningar med 
fler för exempelvis val av växter som gynnar pollinatörer, sätta upp 
insektshotell, fågelholkar och bikupor samt anlägga stadsodlingar 
och gröna tak.

- Ta fram informationstavlor som synliggör åtgärdsarbeten, 
exempelvis genom att utforma informationstext om olika 
nyckelbiotoper som sedan lätt kan skrivas ut av olika aktörer och 
sättas upp på aktuella områden.

- Ta fram koncept för informationsinsatser och aktiviteter i 
samverkan med flera aktörer.
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- Genomför insatser för att underlätta vistelse i naturen och därmed 
öka förståelsen för den
biologiska mångfalden, exempelvis genom att spara och märka ut 
ingångar i skogen, utveckla
kanotleder i vattenområden, öka anläggning av och tillgängligheten 
till tätortsnära natur.

 Åtgärd 10: Integrera biologisk mångfald och hållbar 
utveckling i skola och förskola 

Aktiviteter:
- Öka kunskapen hos barn och unga om vikten av biologisk 

mångfald exempelvis genom att värna och utöka 
naturskoleverksamheterna i kommunerna samt införa krav på 
utomhuspedagogik i skolan och förskolan.

- Genomför kunskapshöjande aktiviteter kring biologisk mångfald för 
personal inom skola och förskola exempelvis genom årligt 
cirkulerande regional tankesmedja för naturpedagogik.

- Anpassa och utforma utemiljöer så att de stimulerar till utevistelse 
samtidigt som de bidrar till kunskap om vikten av biologisk 
mångfald och hållbarhet.

- Placera nya skolor och förskolor med närhet till naturområden. Se 
över och sätt mål för
skolors och förskolors närhet till naturen, exempelvis att ingen 
skola eller förskola ska ha längre än x meter till naturområde av en 
viss storlek.

- Genomför kartläggning eller översyn samt komplettering av närhet 
till naturområden för skolor och förskolor.

 Åtgärd 11: Utbildnings- och informationsinsatser om 
biologisk mångfald för beslutsfattare

Aktiviteter:
- Ta fram och genomför utbildningsinsatser för förtroendevalda och 

andra beslutsfattare om värdet och behovet av biologisk mångfald 
och hållbara ekosystem.

- Genomför löpande utbildning av förtroendevalda och beslutsfattare 
inom biologisk mångfald och hållbara ekosystem.

- Informera beslutsfattare om vikten av naturskolor och utevistelse i 
naturen för barns förståelse och kunskap om biologisk mångfald 
och hållbar utveckling.

Namn Frida Johnson
Titel Hållbarhetsstrateg
Enhet Gemensam service

Namn: Taija Lindfors
Titel Kommunekolog
Enhet Medborgarservice

Namn: Maria Berg
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Titel Naturvårdshandläggare
Enhet Medborgarservice
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Sammanfattning 
Bevarande av biologisk mångfald är en av våra största miljöutmaningar. Förlusten av biologisk 
mångfald sker i allt snabbare takt och påskyndas av andra miljöhot som exempelvis 
klimatförändringar och exploatering av mark och vatten. 

Biologisk mångfald är en grundförutsättning för att ekosystem ska fungera och göra nytta som att 
rena vatten och luft, lagra kol och pollinera grödor, så kallade ekosystemstjänster. Utan många olika 
arter med skilda funktioner är risken stor att människans nyttjande av naturresurser, 
klimatförändringar och annan påverkan skadar ekosystemens förmåga att leverera dessa tjänster.  

Biologisk mångfald främjar även folkhälsan då många natur‐ och kulturmiljöer är viktiga områden för 

rekreation och friluftsliv. Biologisk mångfald och ekosystemtjänster är en grund för vår välfärd och en 

förutsättning inte bara för ekologisk hållbarhet utan även för social och ekonomisk.  

I maj 2019 presenterade IPBES (FN:s expertpanel för biologisk mångfald och ekosystemtjänster) 
rapporten om tillståndet för världens biologiska mångfald och ekosystemtjänster. Situationen 
beskrivs som allvarlig och på sina håll mycket allvarlig. Fler arter än någonsin i mänsklighetens 
historia hotas av utrotning och många ekosystem förändras i snabb takt. Beräkningar visar att cirka 
en halv till en miljon av dagens drygt åtta miljoner arter riskerar att utrotas. 

Den pågående utarmningen av biologisk mångfald orsakas framförallt av: 

‐ Klimatförändringar 
‐ Ohållbar användning av land och vatten 
‐ Föroreningar 
‐ Direkt överutnyttjande av naturresurser 
‐ Spridning av invasiva främmande arter1 

 
Även i Sverige nyttjas mark‐ och vattenresurser intensivt och konsumtion av varor och tjänster leder 

till negativ påverkan på ekosystem även i andra länder. Efterfrågan på resurser som livsmedel, 

råvaror, energi och vatten ökar. Att möta de behoven utan att överutnyttja olika ekosystem och öka 

pressen på olika arter är en stor utmaning.  

Sverige har genom FN:s konvention för biologisk mångfald, Aichimålen och EU:s strategi för biologisk 

mångfald åtagit sig att bevara och nyttja den biologiska mångfalden på ett hållbart sätt. Det görs 

genom det svenska miljömålsarbetet, genom etappmålen för biologisk mångfald och 

ekosystemtjänster samt genom Agenda 2030‐arbetet. De olika globala och nationella målen för 

biologisk mångfald och ekosystemtjänster ligger till grund för den strategiska inriktningen för länets 

regionala åtgärdsarbete. 

Färdplan för ett hållbart län, åtgärder för ekosystem och biologisk mångfald syftar till att öka takten i 
genomförandet av prioriterade åtgärder för att skapa hållbara ekosystemen samt öka och bevara den 
biologiska mångfalden i Uppsala län. Åtgärdsprogrammet är det andra av totalt fyra regionala 
åtgärdsprogram för miljömålen som tillsammans kommer att utgöra inriktningen för länets 
miljöarbete, se bilaga 1. Åtgärderna i programmet bidrar främst till att nå miljökvalitetsmålen Ett rikt 
odlingslandskap, Ett rikt växt‐ och djurliv, Levande sjöar och vattendrag, Hav i balans samt levande 
kust och skärgård, Levande skogar, Myllrande våtmarker och God bebyggd miljö. Åtgärderna bidrar 
även till att uppnå generationsmålet samt de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030, främst målet 
om Ekosystem och biologisk mångfald.  

 
1 IPBES rapport om biologisk mångfald, https://ipbes.net/global‐assessment 
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Inledning 

Ekosystem och biologisk mångfald 
Ett ekosystem är allt levande och den miljö som finns i ett naturområde. Ekosystem kan vara stora 
och små, till exempel området kring en stubbe, en trädgård eller hela planeten jorden. Djur, växter, 
svampar och mikroorganismer som lever tillsammans i ett ekosystem är alla beroende av varandra 
och påverkar varandra.2 Ekosystemen bidrar till människors välbefinnande, såväl fysiskt, och 
kulturellt som socialt.  

FN:s konvention om biologisk mångfald definierar biologisk mångfald som ett samlingsbegrepp som 
omfattar den genetiska variationen hos individerna inom en art, variationen mellan olika arter och 
mellan olika naturtyper och landskap.3 Den omfattar inte bara den vilda naturen, utan också miljöer 
och arter som används av oss människor, exempelvis tamdjur och odlade växter. 

Det finns många skäl till att vi ska öka och bevara den biologiska mångfalden, exempelvis etiska, 
ekologiska, ekonomiska, estetiska samt kulturella skäl:  

• För arternas egen skull – alla arter har lika stor rätt att leva vidare (etiska skäl).  
• För naturens skull – exakt vilka arter naturen behöver för att ekosystemen ska fungera är inte 

känt (ekologiska skäl).  
• För människans skull – människor är beroende av biologisk mångfald genom ekosystemtjänster 

som exempelvis mat, rent vatten och frisk luft. Vilka arter som kan bli användbara som mat 
och medicin i framtiden är inte känt. Dessutom bidrar den biologisk mångfalden till natur för 
rekreation och friluftsliv (ekonomiska, estetiska och kulturella skäl).4 
 

Begreppet ekosystemtjänster används för att visa den nytta människan får från naturen. Som när 
växter renar luft, buskar dämpar buller, bin pollinerar grödor eller att hälsa och välbefinnande ökar 
vid vistelse i naturen. Det är också att stadens gräsmattor renar regnvatten och snö från tungmetaller 
och skadliga partiklar eller att bakterier och maskar gör jorden bördig.5 Många arter kan verka vara 
obetydliga för ekosystemens funktion just nu, men kan visa sig bli viktiga i framtiden under nya miljö‐ 
och klimatförhållanden. Den biologiska mångfalden fungerar därmed som en sorts försäkring.6  

Den biologiska mångfalden och produktionen av ekosystemtjänster är beroende av en fungerande 
grön infrastruktur. Grön infrastruktur kan beskrivas som nätverk av natur som bidrar till fungerande 
livsmiljöer för växter och djur samt till människors välbefinnande.7 Utveckling och bevarande av 
biologisk mångfald medför att vi bibehåller och stärker ekosystemens resiliens, det vill säga deras 
förmåga att anpassa sig och vidareutvecklas vid förändringar. Fungerande och resilienta ekosystem 
är en grundläggande förutsättning för naturens förmåga att leverera ekosystemtjänster. 8 

 

Behovet och vikten av åtgärder för biologisk mångfald  
Att bevara biologisk mångfald och skapa förutsättningar för hållbara ekosystem är tillsammans med 
klimatförändringar en av vår tids största utmaningar. Naturvårdsverket bedömer i 2019 års 
fördjupade utvärdering av miljömålen att det finns starka skäl att prioritera klimatet och den 
biologiska mångfalden i miljöpolitiken under de kommande åren. En av slutsatserna i utvärderingen 

 
2 Naturhistoriska riksmuseets webbplats: https://www.nrm.se/faktaomnaturenochrymden/ekosystem.1597.html  
3 Definition enligt FN:S konvention om biologisk mångfald, https://www.slu.se/centrumbildningar‐och‐projekt/centrum‐for‐biologisk‐
mangfald‐cbm/biologisk‐mangfald/  
4 Formas: https://formas.se/download/18.7d9f1b25167c61c5af36abbb  
5 Naturvårdsverkets webbplats: http://www.naturvardsverket.se/ekosystemtjanster 
6 Formas: https://formas.se/download/18.7d9f1b25167c61c5af36abbb  
7 Grön infrastruktur i Uppsala län, Länsstyrelsen i Uppsala län 2019:03 
8 Etappmål för biologisk mångfald och ekosystemtjänster, Regeringsbeslut M2014/593/Nm, Regeringskansliet 
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är att utvecklingen för ekosystemens återhämtning och bevarandet av biologisk mångfald går åt fel 
håll.9 Att öka den biologiska mångfalden och stärka ekosystemen regionalt i Uppsala län, i Sverige och 
i andra delar av världen, är nödvändigt för att nå de globala och nationella målen för ekosystem och 
biologisk mångfald.  

FN har satt samman en vetenskaplig expertpanel för biologisk mångfald och ekosystemtjänster, 
IPBES10, detta i analogi med den klimatpanel, IPCC11, som också finns inom ramen för FN:s arbete. 
Målet med IPBES är att stärka samspelet mellan forskning och förvaltning för att främja bevarande 
och hållbart brukande av natur, växter och djur.12 

IPBES första rapport, The global assessment of biodiversity and ecosystem services, gavs ut 2019. 
Rapporten beskriver hotbilden mot den biologiska mångfalden i världen och hur människor påverkas 
av den.  Cirka 130 länder står bakom rapporten som bygger på omkring 15 000 vetenskapliga artiklar 
där över 400 experter har medverkat i skrivandet.13 

I rapporten konstateras att en halv till en miljon av dagens drygt åtta miljoner arter riskerar att 
utrotas i närtid om inte kraftfulla insatser sätts in. Förlust av biologisk mångfald medför förlust av 
viktiga ekosystemtjänster exempelvis pollinerande insekter, koldioxidlagrande skogar samt rening av 
luft och vatten vilket enligt rapporten utgör ett lika stort hot mot världens ekosystem och 
människans existens som klimatförändringarna. Rapporten påvisar och understryker också den nära 
koppling som finns mellan dessa båda hot.14 

Rapporten lyfter fram fem övergripande hot mot den biologiska mångfalden: 

 Klimatförändringar ändrar livsvillkoren för många arter på ett snabbare och mer dramatiskt sätt 
än naturliga störningar.  

 Mark‐ och vattenanvändning som leder till att livsmiljön för djur, växter och svampar försämras 
eller försvinner genom ohållbart jord‐ och skogsbruk, ändrad markanvändning eller 
fragmentering.  

 Föroreningar, som direkt kan påverka förekomsten av djur, växter och svampar eller försämra 
deras fortplantningsförmåga.  

 Direkt utnyttjande av naturresurser genom människans överutnyttjande i form av ohållbar jakt 
och fiske som inte ger utrymme för livskraftiga populationer. 

 Invasiva främmande arter, det vill säga att arter som har introducerats av människan och som 
orsakar problem för den inhemska biologiska mångfalden genom konkurrens om resurser, 
predation eller sjukdomar.15 

 

 
9 Fördjupad utvärdering av miljömålen 2019. Naturvårdsverket rapport, 2019. 
10 IPBES – Intergovernmental Science‐Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Service. https://ipbes.net/   
11 IPCC ‐ Intergovernmental Panel on Climate Change. https://www.ipcc.ch/ 
12 Naturvårdsverkets webbplats 
13 Naturvårdsverkets webbplats 
14 IPBES webbplats, https://ipbes.net/global‐assessment‐report‐biodiversity‐ecosystem‐services 
15 Naturvårdsverkets webbplats 

”Vi måste erkänna att klimatförändringar och förluster 
av natur är lika viktiga, inte bara för miljön utan också 
för utveckling och ekonomi”.  

IPBES ordförande Robert Watson 
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Internationellt arbete för ekosystem och biologisk mångfald 
Det finns ett brett och etablerat internationellt arbete för bevarande av biologisk mångfald. FN:s 
konvention om biologisk mångfald, Convention on Biological Diversity (CBD), undertecknades vid FN:s 
konferens om miljö och utveckling i Rio 1992. De tre överordnande målen för arbetet inom 
konventionen är: 

 bevarande av biologisk mångfald 

 hållbart nyttjande av biologisk mångfald 

 rättvis fördelning av nyttan som uppstår vid användandet av genetiska resurser 16 
 

Inom FN:s konvention om biologisk mångfald har världens länder enats om en strategisk plan, 
Nagoyaplanen, för biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Planen innehåller 20 specifika delmål, 
de så kallade Aichimålen, som gäller fram till år 2020.17 Vid samma tillfälle enades konventionens 
medlemmar om ytterligare ett protokoll, det så kallade Nagoyaprotokollet, vilket reglerar tillträde till 
genetiska resurser och en rättvis fördelning av vinster som kan uppstå när dessa resurser används.18  

Sverige har anslutit sig till FN:s konvention om biologisk mångfald samt godkänt Nagoyaprotokollet19 
och Aichimålen.20 För att implementera Aichimålen antog EU en gemensam strategi för biologisk 
mångfald och ekosystemtjänster 2011, vilken innehåller sex delmål med åtgärder för biologisk 
mångfald fram till år 2020.21 EU:s strategi har legat till grund för utformningen av de svenska 
etappmålen för biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Figur 1 illustrerar sambanden mellan 
arbetet men biologisk mångfald på internationell, nationell samt regional och lokal nivå. 

Nu pågår framtagandet av ett ramverk för det globala arbetet för biologisk mångfald som ska ersätta 
den strategiska planen efter 2020, det så kallade Post‐2020 Global Biodiversity Framework. Det nya 
ramverket ska antas i Kunming i Kina hösten 2020. Sveriges regering arbetar för att delmål om 
biologisk mångfald ska kopplas till klimat och hälsa samt att det nya ramverket både ska ge draghjälp 
till, och får draghjälp från, genomförandet av Agenda 2030 med FN:s globala mål för hållbar 
utveckling.22 Läs mer om Agenda 2030 och kopplingen till ekosystem och biologisk mångfald nedan 
samt i bilaga 2. 

 

 
16 Naturvårdsverkets webbplats 
17 Regeringskansliets webbplats: https://www.regeringen.se/informationsmaterial/2014/03/m2014.03/ 
18 Skogsstyrelsens webbplats: https://www.skogsstyrelsen.se/om‐oss/internationellt‐arbete/internationella‐konventioner‐och‐avtal/ 
19 Regeringskansliet: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/08/sverige‐godkanner‐nagoyaprotokollet/ 
20 Etappmål för biologisk mångfald och ekosystemtjänster, Regeringsbeslut M2014/593/Nm, Regeringskansliet 
21 EU:s strategi för biologisk mångfald, faktablad, Europeiska kommissionens webbplats: 
https://ec.europa.eu/environment/pubs/pdf/factsheets/biodiversity_2020/2020%20Biodiversity%20Factsheet_SV.pdf  
22 Regeringskansliets webbplats: www.regeringen.se/artiklar/2019/10/regeringens‐linje‐for‐konventionen‐om‐biologisk‐mangfald/ 
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Figur 1.  De internationella målen för biologisk mångfald utgör grunden för de nationella miljömålen samt för 
den regionala inriktningen i länet och de lokala aktörernas åtgärdsarbete. 

 

Sveriges miljömål och nationellt arbete för ekosystem och biologisk mångfald 
Sverige har omhändertagit de internationella målen för ekosystem och biologisk mångfald inom 
ramen för det svenska miljömålssystemet. Miljömålen utgör inriktningen för den svenska 
miljöpolitiken. De består av 16 nationella miljökvalitetsmål, ett generationsmål samt 17 etappmål 
som utgör steg på vägen mot målen. Miljömålen är därutöver även Sveriges sätt att omhänderta den 
ekologiska dimensionen i FN:s globala hållbarhetsmål i Agenda 2030. En utförlig beskrivning av 
miljömålssystemet och Agenda 2030 återfinns i bilaga 2.  

Åtgärdsprogrammet för ekosystem och biologisk mångfald omfattar åtgärder som främst bidrar till 
att uppnå miljökvalitetsmålen Levande sjöar och vattendrag, Hav i balans samt levande kust och 
skärgård, Myllrande våtmarker, Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap, God bebyggd miljö samt Ett 
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rikt växt‐ och djurliv. Åtgärderna som beskrivs i åtgärdsprogrammet bidrar även till FN:s 
hållbarhetsmål i Agenda 2030 genom framför allt mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald, men 
även till mål 4 God utbildning för alla, mål 6 Rent vatten och sanitet för alla, mål 11 Hållbara städer 
och samhällen, mål 12 Hållbar konsumtion och produktion samt till mål 14 Hav och marina resurser. 

I arbetet med ekosystem och biologisk mångfald kompletterar generationsmålet de nationella 
miljökvalitetsmålen genom att omfatta miljöpåverkan utanför Sveriges gränser, den indirekta 
påverkan som vår konsumtion har på ekosystem och biologisk mångfald i andra länder genom 
produktion av varor, turism och handel med hotade växter och djur.  

Inom miljömålssystemet har regeringen beslutat om ett antal etappmål vilka utgör steg på vägen för 
att nå önskade miljötillstånd samt underlätta och ge en inriktning för arbetet med att nå miljömålen. 
Regeringens samlade strategi för biologisk mångfald presenteras i propositionen En svensk strategi 
för biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Strategin består av tio etappmål för biologisk mångfald 
och ekosystemtjänster samt hållbar markanvändning.23  

Regeringen har beslutat om tio etappmål för biologisk mångfald inom följande områden: 

• Ekosystemtjänster och resiliens 
• Betydelsen av den biologiska mångfalden och värdet av ekosystemtjänster 
• Hotade arter och naturtyper 
• Invasiva främmande arter 
• Kunskap om genetisk mångfald 
• Helhetssyn på markanvändningen 
• Skydd av landområden, sötvattensområden och marina områden 
• Miljöhänsyn i skogsbruket 
• Ett variationsrikt skogsbruk 
• En dialogprocess i ett nationellt skogsprogram 

 

Två av etappmålen för biologisk mångfald är aktuella idag (Kunskap om genetisk mångfald och Skydd 
av landområden, sötvattensområden och marina områden) medan slutåret har passerat för de 
övriga. Inom samtliga etappmål bedöms dock fortsatt arbete vara viktigt för att uppnå miljömålen 
och de internationella målen med koppling till biologisk mångfald.24 

Sammantaget beskriver de tio etappmålen värdet av ökad kunskap inom området men även värdet 
av samsyn och en helhetssyn på markanvändningen utifrån grön infrastruktur och ett 
landskapsperspektiv. Den ökade kunskapen om värdet av biologisk mångfald förväntas skapa 
förståelse, ge en bättre hushållning med naturens resurser samt bättre förutsättningar för hållbar 
markanvändning.  

Mer information om de svenska miljömålen och de globala hållbarhetsmålen med koppling till 
biologisk mångfald återfinns i bilaga 2.  
 

   

 
23 Regeringens proposition 2013/14:141 En svensk strategi för biologisk mångfald och ekosystemtjänster. 
24 Biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Kontrollstation 2016. Ds 2017:32. Regeringskansliet, Miljö‐ och energidepartementet 
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Regional inriktning för biologisk mångfald 
Utgångspunkten för den regionala inriktningen för arbetet med biologisk mångfald utgörs av Sveriges 

strategi för biologisk mångfald och de etappmål som utarbetats av regeringen som svar på EU:s 

strategi för biologisk mångfald och följaktligen även på Nagoyaplanen, Aichimålen och FN:s 

konvention om biologisk mångfald.  

Den regionala inriktning som lyfts fram för länets arbete med åtgärder för ekosystem och biologisk 

mångfald är följande: 

 Betydelsen av den biologiska mångfalden och värdet av ekosystemtjänster 

Åtgärderna i programmet innehåller kunskapshöjande aktiviteter med syfte att sprida kunskap 

om betydelsen av biologisk mångfald och värdet av ekosystemtjänster inom olika målgrupper. 

På detta sätt kan biologisk mångfald och ekosystemtjänster integreras i beslutsprocesser både 

inom politik och näringsliv. 

 

 Hotade arter och naturtyper 

Inriktningen i åtgärdsprogrammet innebär att insatser kopplade till länets ansvarsarter och 

ansvarsnaturtyper lyfts fram som prioriterade och viktiga aktiviteter för bevarande av biologisk 

mångfald.  

 

 Invasiva främmande arter 

Introduktion och spridning av invasiva främmande arter utgör ett allvarligt hot mot den 

biologiska mångfalden och arbetet med att förebygga introduktion samt förhindra spridning av 

invasiva främmande arter är prioriterat i länet.  

 

 Kunskap om genetisk mångfald 

Inriktningen i åtgärdsprogrammet tar fasta på att genetisk mångfald och variation är 

grundläggande för begreppet biologisk mångfald. Utan den genetiska mångfalden urlakas 

arternas motståndskraft med ökad sårbarhet som följd.  

 

 Skydd av landområden, sötvattensområden och marina områden 

Ett utökat formellt skydd utgör en viktig grund för bevarande av biologisk mångfald. 

 

 Miljöhänsyn och variation i skogsbruket 

Inriktningen miljöhänsyn och variation i skogslandskapet är den andra prioriterade vägen för 

ökad biologisk mångfald i skogslandskapet. 

 

Läsanvisning 
Färdplan för ett hållbart län – åtgärder för ekosystem och biologisk mångfald består av tre 
huvuddelar. Den första inledande delen förklarar begreppen ekosystem och biologisk mångfald samt 
beskriver grunden till åtgärder för biologisk mångfald, från den internationella och nationella till den 
regionala och lokala nivån. Här beskrivs länets förutsättningar samt syftet och avgränsningar för 
åtgärdsprogrammet.  

Den andra delen beskriver framtagandet och genomförandet av åtgärdsprogrammet med delar som 
rör målgrupp, aktörernas medverkan, hållbarhetslöften och uppföljning. 

Den tredje delen består av de elva föreslagna åtgärderna med tillhörande aktiviteter utifrån vilka 
aktörer i länet kommer att erbjudas teckna så kallade hållbarhetslöften. Varje åtgärd beskrivs med 
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syfte och mål, potentiella aktörer och bakgrund samt ett antal förslag på aktiviteter inom åtgärden. 
Det ges även en möjlighet att utforma egna aktiviteter med samma syfte som åtgärden eller genom 
att konkretisera de befintliga förslagen.  

Avslutningsvis finns tre bilagor. Bilaga 1 beskriver arbetet med åtgärdsprogram för miljömål i Uppsala 
län, Färdplan för ett hållbart län, och kopplingen mellan detta program och de tre övriga. Bilaga 2 ger 
information om miljömålssystemet med de nationella miljökvalitetsmålen och Agenda 2030. Bilaga 3 
ger en utförligare beskrivning av länets förutsättningar kopplat till olika landskapstyper och 
arbetsområden. 
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Förutsättningar och nulägesbeskrivning 

Biologisk mångfald i Uppsala län 
Mångfalden av växter och djur i Uppsala län såväl som i Sverige och övriga världen lever i en mosaik 
av olika naturtyper och ekosystem. Den biologiska mångfalden som finns i Uppsala län idag är ett 
resultat av hur människan nyttjat naturen ända sedan landet steg upp ur havet och marken började 
brukas.25 Uppsala län är geografiskt väl avgränsat med Dalälven i nordväst, Roslagskusten i nordost 
och Mälaren i söder. Länet är i många avseenden variationsrikt. En viktig förutsättning för artrikedom 
är mötet mellan nordliga, sydliga och östliga arter som alla trivs i länet på grund av skillnaderna i 
klimat mellan länets olika delar. Länet är ett geologiskt ungt landområde som relativt sent täcktes av 
vatten och jordarterna är till stor del en följd av den senaste istiden. Den flacka landhöjningskusten, 
den kalkrika jordmånen, rullstensåsarna och den storblockiga moränen ger goda förutsättningar för 
många olika arter och naturtyper i länet. 

De flesta av Uppsala läns naturtyper är skapade genom en kombination av mänsklig påverkan och 
naturliga störningar. Olika typer av störningar har genom tiderna präglat ekosystemen och 
sammansättningen av arter. Störningar är ofta en förutsättning för att mångfalden av 
konkurrenssvaga arter inte ska konkurreras ut av konkurrensstarka arter. Det behövs därför kunskap 
om markanvändningen i kombination med landskapets historia för att förstå varför landskapet ser ut 
som det gör idag och vilka nyckelfaktorer som är nödvändiga för att gynna och bevara den biologiska 
mångfalden. Äldre tiders nyttjande av mark var ofta av godo för den biologiska mångfalden då det 
innebar lagom stora störningar.26 Många arters livsmiljöer har förändrats över tiden och i vissa fall 
förstörts men människan har även skapat nya miljöer där vissa arter trivs. Förändrad 
markanvändning, övergödning och en allt mer fragmenterad landskapsbild har medfört att många 
arter har blivit sällsynta.27 

Mänsklig påverkan genom nyttjande av landskapet har skapat förutsättningar för ekosystem, 
naturtyper och arter att uppstå, utvecklas, eller gynnas. Det brukar kallas för biologiskt kulturarv. 
Ekosystemen och arternas långsiktiga fortlevnad och utveckling förutsätter eller påverkas positivt av 
brukande och skötsel. Exempel på denna typ av skötselkrävade miljöer är naturbetesmarker, 
slåtterängar, odlingsrösen, hävdade strandmiljöer, åkerholmar, skogsbetade kalkbarrskogar, 
hagmarker, alléer, kvarnmiljöer, bruksmiljöer, fornlämningar på sandiga marker, hävdade gravfält, 
anlagda ädellövträdsmiljöer kring gods samt herrgårdar och parker.28   

För mer detaljerade beskrivningar av länets naturmiljöer och förutsättningar, se bilaga 3 samt i 

respektive åtgärds bakgrundsbeskrivning. Ytterligare underlag om länets naturtyper och arter finns 

sammanställt i Grön infrastruktur i Uppsala län samt i Ansvarsarter och ansvarsnaturtyper i Uppsala 

län. 

 

Uppdraget och åtgärdsprogrammets syfte 
Åtgärdsprogrammet för ekosystem och biologisk mångfald är en del i länsstyrelsens 
miljömålsuppdrag, vilket genomförs inom ramen för Färdplan för ett hållbart län. I 
miljömålsuppdraget ingår att utveckla, samordna och genomföra regionala åtgärdsprogram med 
bred förankring i länet för att nå de nationella miljömålen.29 Se bilaga 1 för mer information. 
Åtgärdsprogrammet för ekosystem och biologisk mångfald är det andra av totalt fyra regionala 

 
25 Formas: https://formas.se/download/18.7d9f1b25167c61c5af36abbb 
26 Ansvarsarter och ansvarsnaturtyper i Uppsala län. Forslund, M. (red) 2015. Länsstyrelsen i Uppsala län 2015:03 
27 Naturvårdsverkets webbplats: https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete‐i‐samhallet/Sveriges‐miljomal/Miljokvalitetsmalen/Ett‐rikt‐
vaxt‐‐och‐djurliv/ 
28 Grön infrastruktur i Uppsala län, Länsstyrelsen i Uppsala län 2019:03 
29 Förordning (2017:868) med länsstyrelseinstruktion, §6:2. 
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åtgärdsprogram som länsstyrelsen planerar att ta fram. Åtgärdsprogrammet för minskad 
klimatpåverkan beslutades 2019 och under kommande år tas program fram inom temaområden 
vatten och samhällsutveckling.  

Åtgärdsprogrammet för ekosystem och biologisk mångfald syftar till att öka takten i genomförandet 
av prioriterade åtgärder för att skapa hållbara ekosystem och öka och bevara den biologiska 
mångfalden i Uppsala län. Ambitionen är att åtgärdsprogrammet ska vara ett användbart verktyg för 
aktörer på både regional och lokal nivå. Åtgärdsprogrammet ska: 

 ge exempel på konkreta aktiviteter i arbetet med ekosystem och biologisk mångfald 

 ge vägledning och stöd för att prioritera aktiviteter och utvecklingsinsatser 

 stimulera till ökad samverkan i miljöarbetet mellan aktörer i länet 

 bidra till att användning av länets naturresurser inte ger en negativ påverkan på den biologisk 
mångfalden 

 inspirera till innovation och utveckling inom området 

 leda till en ambitionshöjning för att öka och bevara biologisk mångfald till en hållbar nivå för 
arters överlevnad och säkerställande av ekosystemtjänster. 

 

I åtgärdsprogrammet lyfts förslag på åtgärder och aktiviteter där lokala och regionala aktörer har 
mandat och styrmedel att skapa förändring. Programmet fyller därmed en viktig funktion i att 
komplettera det nationella och internationella arbetet med biologisk mångfald.  

 

Avgränsningar och kopplingar till andra underlag och program 
Åtgärdsprogrammet för ekosystem och biologisk mångfald utgör en strategisk del i det regionala 

arbetet för att stärka ekosystem och bevara biologisk mångfald i Uppsala län. Det relaterar till 

internationella överenskommelser och strategier samt till det svenska miljömålssystemet och FN:s 

globala hållbarhetsmål. Programmet är tänkt som ett komplement och i vissa fall en förstärkning till 

både nationella åtgärdsprogram, exempelvis åtgärdsprogram för hotade arter och naturtyper 

(ÅGP)30, samt till regionala handlingsplaner och strategier, och i förkommande fall även till lokala 

initiativ och handlingsplaner. De viktigaste regionala dokumenten och handlingsplanerna som 

påverkar arbetet samt dess kopplingar till åtgärdsprogrammet beskrivs här. 

Kunskapsunderlaget Ansvarsarter och ansvarsnaturtyper i Uppsala län31 samlar hotade arter och 
livsmiljöer som är särskilt prioriterade att genomföra naturvårdande åtgärder för i länet. Genom att 
fokusera på ett urval arter och naturtyper kan åtgärder genomföras på ett effektivare sätt, 
exempelvis genom att åtgärder som görs i landskapet för att gynna en art även gynnar den övriga 
mångfalden. Dokumentet utgör ett viktigt kunskapsunderlag för åtgärdsprogrammet samt vid 
genomförandet av flera åtgärder.  
Handlingsplanen Grön infrastruktur i Uppsala län32 utgör ett strategiskt underlag för långsiktig 
planering och prioritering av insatser för att bevara och förstärka den gröna infrastrukturen i Uppsala 
län. Handlingsplanen utgör ett viktigt kunskapsunderlag för åtgärdsprogrammet samt vid 
genomförandet av flera åtgärder. 
 

 
30 Läs mer om nationella åtgärdsprogram för hotade arter och naturtyper på Nnaturvårdsverkets webbplats, 
https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete‐i‐samhallet/Miljoarbete‐i‐Sverige/Uppdelat‐efter‐omrade/Naturvard/Atgardsprogram‐for‐
hotade‐arter 
31 Ansvarsarsarter och ansvarsnaturtyper i Uppsala län. 2015. Länsstyrelsen i Uppsala län, rapport 2015:03. 
32 Grön infrastruktur i Uppsala län. 2019. Länsstyrelsen i Uppsala län, rapport 2019:03 
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Den regionala handlingsplanen för landsbygdsprogrammet och havs‐ och fiskeriprogrammet33 syftar 

till att utveckla landsbygden i länet genom målstyrd fördelning av stöd och ersättningar. I 

handlingsplanen finns tydliga målsättningar att återställa, bevara och främja ekosystem kopplade till 

jordbruks‐ och skogslandskapet vilket stödjer genomförandet av flera av åtgärdsprogrammets 

åtgärder.  

Den regionala handlingsplanen Ät Uppsala län ‐ handlingsplan för att bidra till en hållbar och 

konkurrenskraftig Livsmedelsproduktion 34 bidrar till måluppfyllelsen i länets regionala 

utvecklingsstrategi för livsmedelsproduktion. Handlingsplanen innehåller målsättningar om 

långsiktigt hållbar livsmedelsproduktion vilket har en tydlig koppling till bevarad biologisk mångfald. 

Handlingsplanen genomförs genom arbete inom olika tematiska områden där teman inom 

exempelvis upphandling samt hållbar livsmedelsproduktion kopplar till genomförandet av flera av 

åtgärdsprogrammets åtgärder.   

Den regionala utvecklingsstrategin för Uppsala län (RUS) 35 är en övergripande och långsiktig strategi 

som pekar ut inriktningen för den regionala utvecklingen. (Texten kompletteras senare då den 

regionala utvecklingsstrategin är under revidering). 

Åtgärdsprogrammet är det andra av fyra planerade program inom Färdplan för ett hållbart län, se 
bilaga 1. Miljömålen har i många fall har en stark koppling till varandra vilket medför att 
åtgärdsprogrammet för ekosystem och biologisk mångfald kan bidra till att uppfylla övriga 
åtgärdsprograms syften och vice versa. Åtgärdsprogrammet för ekosystem och biologisk mångfald 
samverkar särskilt tydligt med åtgärdsprogrammet för minskad klimatpåverkan36 då förändringar i 
klimatet är ett av de största hoten mot biologisk mångfald samtidigt som förändringar i naturliga 
ekosystem påverkar klimatet. I genomförandet av samtliga åtgärdsprogram är det av stor vikt att 
hålla ett brett hållbarhetsperspektiv så att inte genomförandet av åtgärder innebär en negativ 
påverkan på andra miljömål. 
 
Åtgärdsprogrammet för ekosystem och biologisk mångfald omfattar åtgärder och aktiviteter som har 
en positiv effekt på den biologiska mångfalden som huvudsyfte. Åtgärder med andra huvudsyften, 
exempelvis förbättrad vattenkvalitet i sjöar och vattendrag som sekundärt även har en positiv effekt 
på biologisk mångfald, omfattas inte av åtgärdsprogrammet. 
 

   

 
33 Regional handlingsplan för landsbygdsprogrammet och havs‐ och fiskeriprogrammet. 2015. Länsstyrelsen i Uppsala län, rapport 2015:04.  
34 Ät Uppsala län ‐ handlingsplan för att bidra till en hållbar och konkurrenskraftig livsmedelsproduktion. Länsstyrelsen i Uppsala län, 
diarienummer 604‐5750‐2018. 
35 Regional utvecklingsstrategi för Uppsala län. 2017. Region Uppsala. 
36 Färdplan för ett hållbart län – Åtgärder för minskad klimatpåverkan. Länsstyrelsen i Uppsala län, rapport 2019:4 
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Framtagande och genomförande av åtgärdsprogrammet 
Åtgärdsprogrammet för ekosystem och biologisk mångfald har utarbetats av Länsstyrelsen i Uppsala 
län i bred förankring med regionala aktörer. Programmet antas av länsstyrelsen men genomförandet 
ägs gemensamt av medverkande aktörer i länet. Under våren 2019 genomfördes två dialogmöten, så 
kallade åtgärdsverkstäder, med representanter från länets kommuner, Region Uppsala, universitet, 
näringsliv, regionala myndigheter samt regionala förbund och ideella organisationer.37  

Målsättningen med åtgärdsverkstäderna var att gemensamt identifiera och formulera prioriterade 
och konkreta åtgärder som bidrar till att skapa hållbara ekosystem och att öka och bevara biologisk 
mångfald i länet. Under de två åtgärdsverkstädernas gruppdiskussioner togs ett stort antal 
åtgärdsförslag fram. Förslag och idéer har bearbetats och konkretiserats av länsstyrelsen till elva 
åtgärder som förankrades med Uppsala läns miljö‐ och klimatråd i november 2019.  

Utgångspunkten i arbetet med framtagande av åtgärdsförslagen har varit att åtgärder och aktiviteter 
i programmet ska kunna genomföras av en aktör som är verksam i länet och vara möjlig att påbörja 
och helst genomföra under en fyraårig programperiod (2020 – 2023).  

 

Målgrupp och samverkan 
Åtgärderna i programmet riktar sig till lokala och regionala aktörer som är verksamma i Uppsala län 
och har mandat att genom sin verksamhet agera för en ökad biologisk mångfald. Exempel på aktörer 
som åtgärdsprogrammet främst riktar sig till: 

 Länets åtta kommuner inklusive kommunala bolag 

 Region Uppsala  

 Företag och näringsliv 

 Universitet och högskolor 

 Förskolor, grundskolor, gymnasieskolor 

 Ideella organisationer och föreningar 

 Myndigheter 

 Stiftelser och förbund 

 Länsstyrelsen i Uppsala län 
 

För varje åtgärd föreslås aktörer eller aktörsgrupper som är lämpliga att genomföra åtgärden. Det 
utesluter inte att åtgärder genomförs av andra aktörer eller grupper i samhället. Enskilda individers 
val har också stor betydelse för den biologiska mångfalden. Åtgärdsprogrammet har dock inte 
allmänheten som en direkt målgrupp men det innehåller aktiviteter där aktörer riktar sig till 
allmänheten exempelvis genom kunskapsspridning och information. 

En del åtgärder kan genomföras av enskilda aktörer, andra utförs i samverkan mellan flera aktörer. 
Målsättningen är att samverkan i åtgärdsarbetet så långt som möjligt integreras i redan befintliga 
nätverk och pågående samarbetsformer i länet. Samverkan bör även knyta an till det befintliga 
åtgärdsprogrammet för minskad klimatpåverkan. Uppstart av nya nätverk eller forum för samverkan 
kan bli aktuellt vid behov.  

Exempel på befintliga nätverk som kan användas för samverkan i åtgärdsarbetet: 

 
37 Deltagande organisationer vid åtgärdsverkstäder: Biotopia, Ekologigruppen AB, Ekologiska lantbrukarna, Enköpings kommun, Heby 
kommun, Håbo kommun, Jägareförbundet Uppsala län, Knivsta kommun, LRF Mälardalen, Naturföretaget, Naturjouren, 
Naturskyddsföreningen Uppsala län, Region Uppsala, Riksdagsledamot, SLU, SKB (Svensk kärnbränslehantering), Skogsstyrelsen, Svenska 
golfförbundet, Svenska rovdjursföreningen, Swerock AB, Tierps kommun, Upplandsbygd lokalt ledd utveckling, Upplandsstiftelsen, Uppsala 
kommun, Uppsala svampklubb, Uppsala vatten AB, WSP Sverige AB, Östhammars kommun. 
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 Forum för Fysisk planering38 

 Nätverk för kommunernas miljöstrateger/ ‐samordnare39 

 Gröna gruppen40 

 Nätverket för kommunekologer/kommunens naturvårdssakkunniga i Uppsala län41  

 Flertal nätverk inom arbetet med hotade arter med åtgärdsprogram 

 Uppsala läns miljö‐ och klimatråd 

 Skogsstyrelsens distriktsråd 

 Partnerskap för landsbygdsutveckling42 
 

Hållbarhetslöften 
För att stärka genomförandet av åtgärdsprogrammet uppmanas länets aktörer att teckna 
hållbarhetslöften med länsstyrelsen. Därmed åtar sig aktören att genomföra åtgärder ur programmet 
under programperioden och att genomförandet följs upp regelbundet. För att möjliggöra uppföljning 
utformar aktörerna egna mål för de åtgärder och aktiviteter som omfattas av respektive aktörs 
hållbarhetslöfte. Antagna hållbarhetslöften kan med fördel implementeras i den ordinarie 
verksamheten. Nya aktörer kan ansluta sig till åtgärdsprogrammet och teckna hållbarhetslöften 
under hela programperioden. Tecknade löften publiceras på länsstyrelsens externa webbplats och 
gäller under hela programperioden.  

Genom hållbarhetslöften tydliggörs och kommuniceras aktörers åtgärdsarbete.  Genom att 
synliggöra olika aktörers åtgärdsarbete ökar möjligheter till samverkan och effektivare 
resursutnyttjande i åtgärdsarbetet.  

Aktörer kan med fördel samordna åtgärdsarbetet och därmed nå ett effektivare resursutnyttjande. 
Exempelvis kan flera kommuner och kommunala bolag eller en grupp aktörer med liknande 
verksamheter samverka kring samma aktiviteter och teckna liknande hållbarhetslöften.  

 

Uppföljning av hållbarhetslöften och åtgärder 
Länsstyrelsen ansvarar för att årligen skicka en förfrågan till medverkande aktörer angående 
genomförandet av åtgärder i antagna hållbarhetslöften. Aktörerna följer upp genomförandet av sina 
respektive åtgärder utifrån de egna målen. Uppföljning av åtgärderna kommer exempelvis att ske 
enligt nedan: 

 grönt – åtgärder genomförs i stort sett enligt plan eller är klara 

 gult – försening 

 rött – kraftig försening eller stoppad 
 

En sammanställning av resultatet från den årliga uppföljningen av åtgärdsarbetet kommer att 
presenteras för Uppsala läns miljö‐ och klimatråd samt publiceras på länsstyrelsens webbplats. 
Sammanställningen kommer även att användas som underlag i den årliga regionala bedömningen av 
miljömålen som rapporteras till Naturvårdsverket.  

 
38 Forum för Fysisk planering är ett samverkansforum inom samhällsplanering, infrastruktur samt kollektivtrafik och samlar tjänstepersoner 
i länets kommuner, Trafikverket Region Öst, Länsstyrelsen Uppsala län och Region Uppsala.  
39 Nätverk för kommunernas miljöstrateger eller motsvarande, Länsstyrelsen är sammankallande. 
40 Samverkansforum för länets kommuner, Länsstyrelsen och Upplandsstiftelsen. Upplandsstiftelsen är sammankallande 
41 Kunskapsforum för kommunekologer och naturvårdssakkunniga inom kommunerna i Uppsala län samt naturvårdsansvarig hos Region 
Uppsala. 
42 Länsstyrelsen i Uppsala län, https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/kalenderhandelser‐‐‐uppsala/2019‐10‐15‐partnerskapet‐for‐
landsbygds‐utveckling.html 
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I den årliga uppföljningen följs inte åtgärdernas effekt på miljötillståndet upp. Genomförda åtgärders 
effekt på miljön är ofta långsiktig och därför inte mätbar från ett år till ett annat och för flera 
åtgärder finns svårigheter att koppla den specifika åtgärden till en mätbar effekt på miljön. Nationellt 
finns indikatorer som redovisar regionala förändringar som exempelvis anlagda eller hydrologiskt 
restaurerade våtmarker, åtgärdade fysiska hinder i vatten samt jordbrukets utveckling. Indikatorerna 
redovisas i dagsläget med upp till två års fördröjning och bedöms inte vara applicerbara som 
indikatorer för årlig uppföljning av effekten av pågående och genomfört åtgärdsarbete inom 
åtgärdsprogrammet.  

För vissa åtgärder kan enskilda aktörer mäta och följa upp effekten av en genomförd åtgärd kopplat 
till den egna verksamheten. Detta uppmuntras och i de fall det görs kan effekten följas upp och 
presenteras i den årliga uppföljningen. 

Länsstyrelsen förbehåller sig rätten att vid behov komplettera eller förtydliga delar av 
åtgärdsprogrammet under pågående programperiod. Efter avslutad programperiod görs en 
utvärdering av åtgärder och genomförande, kopplat till bland annat samverkan och effektivitet, som 
underlag för revidering av åtgärdsprogrammet inför en ny programperiod. 

 

Finansiering av åtgärder 
Aktörer ansvarar för finansiering och genomförande av de åtgärder som ingår i sina respektive 
hållbarhetslöften. Flera åtgärder kan genomföras genom prioriteringar i befintlig verksamhet, medan 
andra åtgärder kräver extra finansiering. Som stöd för att hitta extra finansiering till åtgärdsarbete 
finns på Länsstyrelsen i Västra Götalands webbplats broschyren Var finns pengarna? – En 
sammanställning av stöd och bidragsmöjligheter till åtgärder och insatser för att nå miljömålen43. 
Dokumentet innehåller en sammanställning över var det finns pengar att söka för att genomföra 
miljömålsåtgärder. 

 

 
43 Var finns pengarna – En sammanställning av stöd och bidragsmöjligheter till åtgärder och insatser för att nå miljömålen. 2019. 
Länsstyrelsen Västra Götalands webbplats. https://www.lansstyrelsen.se/vastra‐gotaland/tjanster/publikationer/ovriga/var‐finns‐
pengarna.html 
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Jämställdhet och jämlikhet i arbetet med biologisk mångfald 
En av grundstenarna för en hållbar utveckling är att integrera miljömässiga, sociala och ekonomiska 
aspekter i beslutsfattandet. Faktorer som medverkar till social hållbarhet är bland annat 
jämställdhet, delaktighet, inflytande, hälsa och livskvalitet. I arbetet med ekosystem och biologisk 
mångfald bör ansvarig utförare alltid integrera ett jämställdhets‐ och jämlikhetsperspektiv vid 
planering och genomförande av åtgärder. En viktig del av det arbetet är att i eventuella förstudier 
och analyser ta hänsyn till variabler så som exempelvis kön, ålder, ekonomisk ställning och 
funktionsvariation. Då synliggörs skillnader mellan till exempel livsvillkor, beteenden, konsumtion 
samt mäns och kvinnors behov.  

Att integrera detta arbetssätt i åtgärdsarbetet för ökad biologisk mångfald kan exempelvis göras 
genom att: 

‐ Genomföra riktade informationsinsatser till olika målgrupper, exempelvis barn och unga, 
äldre, villaägare, kolonilotter, föräldrar till skolbarn eller restaurangbesökare samt  
 

‐ Målgruppsanpassa informationen genom att exempelvis tänka på hur, var och i vilket format 
olika grupper bäst kan nås. 
 

‐ Tillämpa ett inkluderande förhållningssätt vid inbjudningar och kallelser till 
informationsträffar och nätverk. 
 

‐ Tillgängliggöra naturen för alla då vistelse i naturen skapar engagemang och ökar förståelsen 
för vikten av biologisk mångfald, tänk exempelvis barnvagnar, funktionshindrade, 
”naturovana” grupper med flera.  
 

‐ Motverka och ifrågasätta stereotypa föreställningar om exempelvis livsstil och 
konsumtionsmönster i kommunikationsinsatser i form av bild, text och språk kopplat till 
åtgärdsarbete så att olika målgrupper nås och känner igen sig i kommunikationen. Detta 
möjliggör att fler grupper kan ta del av information kopplat till arbetet med biologisk 
mångfald och olika gruppers behov och intressen kan tas tillvara. 
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Åtgärder 
Åtgärder och aktiviteter i åtgärdsprogrammet är framtagna för att öka åtgärdstakten i 
miljömålsarbetet genom att skapa hållbara ekosystem och öka och bevara den biologiska 
mångfalden. Detta utgör en del av det samlade arbetet med biologisk mångfald i Uppsala län. 
Förhoppningen är att så många aktörer som möjligt kan se sin del i åtgärdsarbetet både inom 
områden där man redan bedriver åtgärdsarbete men även inom nya och närliggande områden. 
Tillsammans bidrar åtgärderna som genomförs av regionala aktörer till att nå de nationella 
miljökvalitetsmålen med kopplingar till biologisk mångfald, men även till FN:s konvention om 
biologisk mångfald (CBD) och de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 på både lokal, regional och 
global nivå. 

Åtgärdsprogrammet samlar prioriterade åtgärder som identifierats som viktiga och prioriterade 
utifrån de förslag till aktiviteter som lyfts fram av regionala aktörer. Åtgärderna i programmet ger 
förutsättningar för bred delaktighet och uppslutning till programmet av aktörer i hela länet. 

Samtliga åtgärder består av ett antal valbara aktiviteter som kan utföras inom ramen för åtgärden, 
där olika aktiviteter passar olika typer av aktörer. För samtliga åtgärder finns även valet att som aktör 
utforma egna aktiviteter med samma målsättning som åtgärden eller genom att konkretisera de 
befintliga förslagen.  

Åtgärderna och aktiviteterna i programmet är inte rangordnade. Det är därför viktigt att respektive 
aktör gör en analys av vilka åtgärder som är möjliga att genomföra utifrån respektive uppdrag och 
verksamhet. Utifrån aktörens förutsättningar bör de åtgärder som ger störst förväntad effekt på 
miljön prioriteras i genomförandet.  

I tabell 1 visas en sammanställning över åtgärderna i åtgärdsprogrammet för ekosystem och biologisk 
mångfald samt deras kopplingar till de nationella miljökvalitetsmålen och FN:s globala hållbarhetsmål 
i Agenda 2030.  
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Tabell 1. Sammanställning av åtgärdsprogrammets åtgärder för biologisk mångfald samt deras koppling till de 

nationella miljökvalitetsmålen och de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. 

Nr  Åtgärd  Bidrar främst till nationella 
miljökvalitetsmål 

Bidrar främst till globala 
hållbarhetsmål i Agenda 2030 

1  Ökad biologisk mångfald i 
vattenmiljön 

 Myllrande våtmarker 

 Levande sjöar och vattendrag 
 Ett rikt växt‐ och djurliv 
 Hav i balans samt levande 
kust‐ och skärgård 

 

 6. Rent vatten och sanitet 
 14. Hav och marina resurser 

 15. Ekosystem och biologisk mångfald 
 

2  Ökad biologisk mångfald i 
skogslandskapet 

 Levande skogar 
 Ett rikt växt‐ och djurliv 

 15. Ekosystem och biologisk mångfald 

3  Ökad biologisk mångfald i 
jordbrukslandskapet 

 Ett rikt odlingslandskap 
 Ett rikt växt‐ och djurliv 

 2. Ingen hunger 
 15. Ekosystem och biologisk mångfald 

4  Motverka invasiva främmande 
arter 

 Ett rikt växt‐ och djurliv   15. Ekosystem och biologisk mångfald 

5  Ökad biologisk mångfald i 
parker och grönområden 

 Ett rikt växt‐ och djurliv   11. Hållbara städer och samhällen 

 15. Ekosystem och biologisk mångfald 

6  Infrastrukturens biotoper   Ett rikt växt‐ och djurliv   11. Hållbara städer och samhällen 

 15. Ekosystem och biologisk mångfald 

7  Fysisk planering   Ett rikt växt‐ och djurliv   11. Hållbara städer och samhällen 

 15. Ekosystem och biologisk mångfald 

8  Minska påverkan på biologisk 
mångfald via inköp och 
upphandling av varor och 
tjänster 

 Ett rikt växt‐ och djurliv   12. Hållbar konsumtion och produktion 

 15. Ekosystem och biologisk mångfald 

9  Inspirera till hållbara val   Generationsmålet 

 Ett rikt växt‐ och djurliv 
 12. Hållbar konsumtion och produktion 

 15. Ekosystem och biologisk mångfald 

10  Integrera biologisk mångfald 
och hållbarhet i skol‐ och 
förskoleverksamhet 

 Generationsmålet 

 Ett rikt växt‐ och djurliv 
 4. God utbildning för alla 
 12. Hållbar konsumtion och produktion 

 15. Ekosystem och biologisk mångfald 

11  Utbildnings‐ och 
informationsinsatser för 
beslutsfattare 

 Generationsmålet 

 Ett rikt växt‐ och djurliv 
 15. Ekosystem och biologisk mångfald 
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Åtgärd 1. Öka biologisk mångfald i vattenmiljöer 

Syfte och mål 
Åtgärdens syfte är att stärka den biologiska 
mångfalden i länets vattenmiljöer. 

Målet är att genomföra åtgärder för att gynna 
den biologiska mångfalden i vattenmiljöer 
samt att aktörer har en ökad kunskap om 
ekosystem och biologisk mångfald vilket 
skapar förutsättningar för konkreta åtgärder 
som gynnar den biologiska mångfalden i och i 
anslutning till vattenmiljöer. 

Potentiella aktörer 
Vattenregleringsföretag, VA‐organisationer, 
länsstyrelsen, kommuner, Region Uppsala, 
universiteten, Skogsstyrelsen, LRF och ideella 
föreningar. 

Bakgrund 
Uppsala läns läge med Mälaren i söder, 
Dalälven i nordväst och Bottenhavet i nordost 
karaktäriserar och skapar förutsättningar för 
många av länets olika naturtyper. 

Vattenmiljöer är ofta förbisedda och dess 
unika värden och ekosystemtjänster har ofta 
inte beaktats. Ett undantag har varit fiske som, 
speciellt i äldre lagstiftning, har haft en 
särställning då det har varit en viktig resurs. 
De flesta skyddade vattenmiljöer har indirekt 
blivit det genom skydd av skog och andra 
miljöer medan endast en begränsad andel är 
skyddade för just sina vattenvärden. 

Vattendrag, våtmarker och sjöar har under det 
senaste decenniet i stor utsträckning 
påverkats av utdikning och kanalisering för att 
förbättra förutsättningarna för jord‐ och 
skogsbruk. Av länets vattendragasförekomster 
är mer än 70 procent av den totala sträckan 
direkt påverkad av grävningar och 
uträtningar.44 Detta har resulterat i att mycket 
av det naturliga habitatet i och i anslutning till 
dessa vattenmiljöer, till exempel svämplan 
längs vattendrag, har försvunnit vilket leder till 
förlust av biologisk mångfald. 
 

 
44 VISS, Vatteninformationssystem Sverige, 2020, https://viss.lansstyrelsen.se/  
45 Länsstyrelsen Uppsala län, Planeringsunderlag för anläggning och restaurering av våtmarker i odlingslandskapet i Uppsala län, 
Länsstyrelsens meddelandeserie 2012:1 

Död ved, skuggande vegetation, block och 
stenar samt en naturlig fåra som meandrar vid 
lågflöden är viktigt för många vattenlevande 
organismer. Trädridåer längs kanter och 
stränder bidrar med flera av dessa faktorer 
och dessutom stabiliserar träden kantzonen. 
De är också viktiga som gröna korridorer på 
land. Långa kanaliserade sträckor och 
vandringshinder i form av anlagda dämmen 
leder till en fragmentering av 
vattenlandskapet vilket innebär att arter har 
svårt att sprida sig. Musslor är ett exempel på 
en artgrupp som är särskilt känslig för störning 
i vattendrag. 

Den totala arealen våtmark i länet har mer än 
halverats sedan mitten av 1800‐talet och över 
90 procent av alla våtmarker har skadats 
genom dränering i jordbrukslandskapet.45 
Våtmarker jämnar ut vattenflöden i 
avrinningsområdena och bidrar på detta sätt 
till bildandet av grundvatten samt minskar 
risken för översvämningar. Våtmarker hyser 
ofta stora naturvärden och för att bevara 
dessa krävs det att våtmarkerna är tillräckligt 
stora och inte för fragmenterade, annars 
riskerar försämrad konnektivitet i 
våtmarkslandskapet påverka den biologiska 
mångfalden negativt. Torvbildande våtmarker 
fungerar som kolsänka då de lagrar kol vilket 
gynnar den biologiska mångfalden indirekt 
genom att bidra till klimatreglering. 

Närapå samtliga av de sjöar som fanns i 
Uppsala län i början av 1800‐talet har sänkts 
och ungefär hälften har helt torrlagts. De 
opåverkade sjöarna fungerar bättre som 
utjämningsmagasin då vattennivån sänks 
långsammare och därmed minskar risken för 
översvämningar. Många av länets sänkta sjöar 
är även näringsrika och detta leder i många 
fall till perioder av syrgasbrist vilket påverkar 
den biologiska mångfalden negativt. 

Havet och Mälaren har många gemensamma 
egenskaper och miljöproblem och den 
biologiska mångfalden hotas här av olika typer 
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av påverkan som exempelvis sjöfart, 
anläggningar, utsläpp av miljögifter och 
föroreningar. De känsligaste miljöerna i havet 
och Mälaren är grunda vegetationsrika 
områden i skyddade lägen.  

Hur bryggor och andra anläggningar 
konstrueras har även en stor betydelse för 
dess påverkan på olika växtsamhällen. De visar 
bland annat att flytbryggor skuggar betydligt 
mer av botten än pålade bryggor. Dessa 
grunda områden är dessutom känsliga för 
störningar från båttrafik. Antalet 
brygganläggningar och båtar i Uppsala läns 
havsmiljöer var år 1960 landets lägsta men 
ökningstakten har sedan dess varit den högsta 
i landet.46 Många fiskarter i havet och Mälaren 
är beroende av att vandra upp i vattendrag för 
att leka. Det innebär att leken är beroende av 
bra konnektivitet mellan havet och 
inlandsvatten. Dämningar försvårar eller 
omöjliggör denna passage och 
utdikning/dränering i jordbruksmark leder ofta 

till förlust av habitat som är viktigt för lek och 
yngeluppväxt. 

Vattennivån i Mälaren är sedan början av 
1800‐talet reglerad och vattenmiljön i havet 
påverkas av landhöjningen. Landhöjningen i 
havet innebär att många hamnanläggningar 
och farleder blir för grunda. Vanliga lösningar 
på detta problem är muddring och 
bortsprängning av trösklar vilket kan leda till 
habitatförstöring via fysisk störning eller 
utsläpp av föroreningar från sediment.  

Biologisk mångfald i och i anslutning till 
vattenmiljöer kan också påverkas negativt av 
främmande arter. Till exempel förekommer 
predation av mink i delar av våra skärgårdar 
som utgör viktiga habitat för sjöfåglar. 

En rad olika miljöproblem har en stor 
påverkan på biologisk mångfald, denna åtgärd 
är framförallt inriktad mot att minska 
habitatförlust och fysiska störningar i 
vattenmiljön.  

 

Aktiviteter 
Aktiviteter kopplat till limniska miljöer 

a. Genomför kunskapshöjande aktivitet exempelvis genom att anordna vattendragsvandringar 
och träffar om vatten i landskapet om vad som kan göras för att främja biologisk mångfald i 
olika typer av vattenmiljöer riktat mot kommuner och markägare.  

b. Genomför informationsinsats om miljöanpassat dikesunderhåll. 
c. Sammanställ och tillgängliggör underlag som visar var det är prioriterat att genomföra 

restaurering av vattendrag och sjöar. 
d. Återskapa naturliga flöden i vattendrag, exempelvis återmeandring samt återställa 

översilningsytor och svämplan. 
e. Plantera träd och buskar samt undvik avverkning längs vattendrag. 
f. Utred möjligheterna att ha bredare skyddszoner mot åkermark, särskilt i områden med 

behov av bredare strandzon och där friluftslivet kan gynnas. 
g. Skapa fler lekplatser i vattendrag genom att återskapa naturliga bottenstrukturer, till 

exempel öka mängden död ved och större stenar. 
h. Skapa fria vandringsvägar för fisk och andra vandringsberoende arter i reglerade vattendrag, 

exempelvis genom utrivning av gamla dammar. 
i. Informationsinsats i syfte att motverka olagligt fiske på lekplatser för asp. 
j. Studera kransalgssjöar i förvaltningssyfte med parametrar som höjd över havet, 

landhöjningstakt samt temporal och spatial artförekomst. 
k. Annan aktivitet med samma syfte som åtgärden. 

 

 
46 Moksnes P‐O, Eriander L, Hansen J, Albertsson J, Andersson 
M, Bergström U, Carlström J, Egardt J, Fredriksson R, Granhag L, 
Lindgren F, Nordberg K, Wendt I, Wikström S och Ytreberg E, 

”Fritidsbåtars påverkan på grunda kustekosystem i Sverige”, 
Havsmiljöinstitutets Rapport, nr. 2019:3. 

 

106



 
 

24 
 

Aktiviteter kopplat till våtmarker 

l. Genomför kunskapshöjande och kompetensutvecklande aktiviteter riktat mot exempelvis 
kommuner, markägare och allmänhet om vad som kan göras för att främja den biologiska 
mångfalden i olika typer av våtmarker. 

m. Sammanställ och tillgängliggör underlag som visar var det är prioriterat att återskapa och 
restaurera våtmarker. 

n. Ta fram en regionalt anpassad praktisk handbok för restaurering och skötsel av våtmarker.  
o. Utveckla rådgivning för olika våtmarkstyper som till exempel utdikade myrar, rikkärrsslåtter 

och småvatten. 
p. Återuppta hävd i form av bete och slåtter i tidigare hävdade våtmarker för att hålla dessa 

öppna. 
q. Annan aktivitet med samma syfte som åtgärden.  

 
Aktiviteter kopplat till havet och Mälaren 

r. Genomför kunskapshöjande och kompetensutvecklande aktivitet riktat mot ex. kommuner, 
markägare, fiske och båtföreningar om vad som kan göras för att gynna den biologiska 
mångfalden i samband med olika typer av verksamheter i vattenmiljöer, till exempel, vad 
man ska tänka på när man anlägger bryggor, rensar bort vegetation och muddrar. 

s. Kartlägga och ta fram förslag på områden där regleringar av båttrafik och extra hänsyn vid 
vattenverksamheter behövs. 

t. Inför begränsningar för motorbåtstrafik, båtars hastighet och storlek i de känsligaste 
områdena, till exempel i grunda vegetationsrika vikar. 

u. Där möjligt, flytta hamnar och anläggningar längre ut i kusten istället för att muddra och ta 
bort trösklar. 

v. Genomför en översyn av länets fågelskyddsområden. I många fall är inte de viktigaste 
fågelskären skyddade, samtidigt som flera öar med fågelskydd varit tomma på fågel i många 
år. 

w. Genomföra minkjakt i fågelskyddsområden och andra områden som bedöms vara viktiga för 
fågellivet. 

x. Ta bort vandringshinder i Mälar‐ och havsmynnande vattendrag. 
y. Annan aktivitet med samma syfte som åtgärden. 
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Åtgärd 2. Öka biologisk mångfald i skogslandskapet 

Syfte och mål 
Syftet är att bevara och stärka biologisk 
mångfald i länets skogslandskap. 

Målet är att insatser för att bevara och stärka 
den biologiska mångfalden i skogslandskapet 
ökar, och att de åtgärder som genomförs 
synliggörs. 

Potentiella aktörer 
Länsstyrelsen, kommuner, skogsägare, 
skogsföretag, Skogsstyrelsen, 
Upplandsstiftelsen, ideella föreningar och 
universiteten. 

Bakgrund 
Den svenska skogspolitiken har två jämställda 
mål mellan produktion och miljö. Miljömålen 
ska uppnås även om produktionen behöver 
öka. Eftersom den absoluta merparten av 
skogsmarken brukas behöver åtgärder för att 
bevara och öka den biologiska mångfalden i 
den brukade skogen vidmakthållas och 
utvecklas. 

Statistik från 2019 visar att av arealen 
produktiv skogsmark i länet har fem procent 
ett formellt skydd, medan fyra procent utgör 
frivilliga avsättningar. Det betyder att 91 
procent av länets produktiva skogsmark 
utnyttjas för skogsproduktion.47 Det innebär 
att naturhänsyn i skogsbruket samt utökat 
skydd i form av formellt skydd och frivilliga 
avsättningar är av avgörande betydelse för 
bevarandet av den biologiska mångfalden. En 
god naturhänsyn gör att den biologiska 
mångfalden och variationen i det brukade 
skogslandskapet bevaras och utvecklas i 
samband med de skogliga åtgärderna. 
Åtgärderna planeras och genomförs så att de 
efterliknar naturliga störningar. Tanken är 
att de strukturer och förbindelselänkar som 
finns i naturskogen också ska kunna 
återfinnas i brukad skog. Eftersom en brukad 
skog sällan blir äldre än 100 år är det extra 
viktigt att spara hänsynsträd och 
hänsynsområden så att gamla träd och död 

 
47 SCB, https://www.scb.se/mi0605 
48 Skogskunskap, https://www.skogskunskap.se/planera‐

skogsbruk/naturhansyn/naturhansyn‐i‐skogsbruket/ 

ved med tiden blir en naturlig del även i den 
brukade skogen. Även 100 år är en biologiskt 
ung ålder och en stor andel av 
skogslandskapet är betydligt yngre än så.48 I 
en del av de områden som undantagits från 
skogsbruk, genom antingen frivilliga 
avsättningar eller formellt skydd, kan en 
naturvårdande skötsel vara aktuell. Många 
olika åtgärder kan räknas som naturvårdande 
skötsel, det de har gemensamt är att de syftar 
till att bevara eller gynna den biologiska 
mångfalden och inte har som mål att öka 
virkesproduktionen eller att gynna jaktbart 
vilt. Åtgärderna måste anpassas till varje 
områdes biologiska mångfald, historik och 
speciella förutsättningar.49  

Av Sveriges alla rödlistade arter är det ungefär 
hälften som på olika sätt utnyttjar skogen. 42 
procent av de rödlistade arterna har skogen 
som sin viktigaste hemvist. När skogsmiljön 
förändras påverkas dessa arter ansenligt. Det 
är också betydelsefullt att komma ihåg att 
många arter lever i gränszonen, eller flyttar 
sig, mellan olika landskapstyper. 

Det finns flera orsaker till att artpopulationer 
minskar men de främsta faktorerna är 
avverkning och igenväxning. Igenväxning har 
en stor negativ påverkan för drygt 1 300 
arter50och är ett särskilt stort problem i 
brynmiljöer och i tidigare betade miljöer. 
Avverkning av skog har stor negativ påverkan 
på fler än 1 300 arter. Det handlar oftast om 
arter som är knutna till skoglig kontinuitet. 
Dessa arter har svårt att överleva hyggesfasen 
och deras substrat eller miljö hinner inte 
byggas upp innan skogen åter avverkas. 

De arter som har svårt att överleva en 
hyggesfas kan gynnas av ett hyggesfritt 
skogsbruk. Som hyggesfritt skogsbruk räknas 
alla brukandeformer som innebär att marken 
alltid har ett trädskikt. Exempel som kan 
nämnas är blädning, som innebär fullskiktade 
skogar, och andra metoder som luckhuggning 

49 Skogsstyrelsen, https://www.skogsstyrelsen.se/bruka‐
skog/naturvard/ 
50 SLU, 
https://pub.epsilon.slu.se/12339/1/R%C3%B6dlistan_2015.pdf 
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och överhållna skärmar, vilka gör att 
”skogskänslan” kan behållas. Motiven att 
använda hyggesfritt skogsbruk varierar och 
ofta är det flera värden (natur‐, kultur‐ eller 
sociala) i kombination som gör att man väljer 
ett hyggesfritt skogsbruk. Ofta innebär detta 
att det ekonomiska motivet prioriteras ner, 
men i vissa fall finns produktionsmässiga 
fördelar med hyggesfritt skogsbruk.51 

Stora delar av skogsmarken i Uppsala län är 
påverkad av dikning. I dessa områden kan 
hydrologisk restaurering vara en åtgärd för att 
återskapa biotoper. Genom att exempelvis 
lägga igen diken eller genom att låta bli att 
rensa diken kan en före detta sumpskog återfå 
sina tidigare förutsättningar och på sikt även 
värden. Sumpskogar är skogar på fuktig eller 
riktigt blöt mark och kan ha höga naturvärden. 
I sumpskogen finns ofta rikligt med död ved, 

insekter, mossor och fuktälskande växter och 
en hög luftfuktighet gör att epifytfloran på 
lövträd är rik. Fågellivet är rikt och varierat.52 

Stora skogsbeten har ofta en stor variation i 
de naturgivna förhållandena, till exempel vad 
gäller jordmån, fältskikt, topografi och 
trädslagsfördelning. Detta leder i sin tur till en 
variation i betesutnyttjande, likväl som en 
variation i människans nyttjande av skogen. 
Denna variation gör att skogsbeten ofta har 
höga naturvärden, med lång kontinuitet av 
exempelvis gamla träd, solbelysta träd och 
ved, förnafattiga marker samt 
föryngringssuccessioner.53 Artstocken är unik i 
denna miljö genom att den innehåller såväl 
betesmarksarter och andra öppenmarksarter 
som ett antal skogsarter.54 I Uppsala län är 
artrikedomen av mykorrhizasvampar och 
kärlväxter särskilt stor i betade kalkbarrskogar.  

 

Aktiviteter 
Aktiviteter kopplat till ett varierat skogsbruk med ökad naturhänsyn 

a. Skapa och delta i forum för erfarenhetsutbyte, samverkan, kompetensutvecklande och 
kunskapshöjande, för ökad naturhänsyn i skogsbruket. 

b. Skapa forum för att lyfta fram goda exempel på åtgärder som utförs för att gynna biologisk 
mångfald för ökad möjlighet till erfarenhetsutbyte och att lära av varandra. 

c. Använd naturvårdsavsättningar på ett funktionellt sätt för att stärka värden och 
trädslagskontinuitet på landskapsnivå, exempelvis spridningskorridorer och övergångszoner i 
marker runt skyddad skog.  

d. Inventera skogliga värdekärnor och ansvarsnaturtyper på eget innehav.  
e. Genomför kunskapshöjande åtgärder, till exempel rådgivning, för ökad variation av 

brukningsmetoder.  
f. Utveckla arbetsverktyg för att arbeta med markanvändning med fokus på helhetsperspektiv, 

biologisk mångfald och kulturmiljövärden. Flera aktörer och större markområden kan få en 
utvecklingsplan utifrån natur‐ och kulturvärden, samarbete och företagande.  

g. Genomför kunskapshöjande och kompetensutvecklande åtgärder, om skötsel av olika 
naturtyper, till exempel ansvarsnaturtyperna kalkbarrskogar, svämskogar, åsbarrskog, asprik 
skog och ädellövmiljöer. 

h. Genomför riktade informationsinsatser om särskilda värden och skötselbehov, till exempel 
kopplat till olika arter, värdetrakter, skyddsvärda träd eller lövträd. 

 
51 Skogsstyrelsen, https://www.skogsstyrelsen.se/bruka‐
skog/olika‐satt‐att‐skota‐din‐skog/hyggesfritt‐skogsbruk/ 
52 Naturvårdsverket, 

https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete‐i‐

samhallet/Miljoarbete‐i‐Sverige/Uppdelat‐efter‐

omrade/Naturvard/Skydd‐av‐natur/Formellt‐skydd‐av‐

skog/Bevara‐naturvarden‐i‐skogen/Skog‐med‐hoga‐

naturvarden/ 

53 Andersson L., Appelqvist T., Bengtsson O., Nitare J., & 
Wadstein M. (1993) Betespräglad äldre bondeskog ‐ från 
naturvårdssynpunkt. Rapport 7: 1993. 
54 Jordbruksverket, 

http://www.jordbruksverket.se/download/18.425b011913efa7

0e20e14cf/1370419559966/ovr3_31.pdf 

 

109



 
 

27 
 

i. Genomför konkret aktivitet för ökad biologisk mångfald, till exempel genom att öka andel 
död ved, genomföra naturvårdsbränning, frihugga värdefulla träd och skapa flerskiktade 
brynzoner. 

j. Fortsätt implementeringen och utveckla arbetet med målbilder för god miljöhänsyn. 
k. Annan aktivitet med samma syfte som åtgärden. 

 

Aktiviteter kopplat till skötsel i marker med naturvårdsmål, till exempel frivilliga avsättningar 

l. Genomför frivilliga avsättningar i skogar med naturvärden på det egna skogsinnehavet. 
m. Genomför insatser för att öka andelen frivilliga avsättningar av skog i områden som är 

prioriterade i regionala underlag. 55 
n. Genomför kunskapshöjande och stödjande insatser som bidrar till ökad andel frivilliga 

avsättningar av skogsmark, exempelvis genom rådgivning till privata markägare. 
o. Restaurera och återskapa biotoper i skogsmark, till exempel genom att lägga igen diken i 

avvattnade sumpskogar och våtmarker, eller genom att ta bort gran för att gynna lövträd. 
p. Bevara och planera för skyddsvärda träd (speciellt ädellövträd, tall och sälg), framför allt i 

värdetrakter för skyddsvärda träd, genom inventering, information och skötsel.  
q. Ta fram strategier och/eller genomförandeplaner för skötsel av marker med naturvårdsmål 

på eget innehav. 
r. Utveckla arbetsverktyg för att främja biologisk mångfald i skogsmark genom samverkan, till 

exempel skötselplaner för frivilliga avsättningar istället för formellt skydd.  
s. Medverka till att höja andelen lövskog i fokustrakter för vitryggig hackspett med följearter.  
t. Annan aktivitet med samma syfte som åtgärden. 

 

Aktiviteter kopplat till arbete med och inom formellt skyddade områden 

u. Öka arealen formellt skyddad skogsmark genom att prioritera arbetet med områdesskydd 
exempelvis genom bildande av kommunala reservat. 

v. Genomför insatser för att öka arealen formellt skyddad skogsmark, exempelvis genom 
information om möjligheterna inom Nya Komet56.  

w. Fortsätt med, utveckla och förstärk arbetet med skydd av skog och verka för att inga 
värdekärnor57 ska avverkas. 

x. Fortsätt med, utveckla och förstärk arbetet med praktiska skötselinsatser för att bevara och 
förstärka biologisk mångfald i formellt skyddade områden. 

y. Utveckla arbetet med formellt skydd genom att till exempel se över möjligheten till 
buffert/skyddszon omkring naturreservat genom överenskommelser på grannfastigheter.  

z. Utveckla arbetsverktyg för översyn av syfte, föreskrifter och skötselbehov i formellt skyddade 
områden så att de harmoniserar. 

å. Genomför praktiska skötselinsatser i samverkan med intresserad allmänhet, till exempel 
julgranshuggning i igenväxningsmarker.  

ä. Annan aktivitet med samma syfte som åtgärden. 

 

 

 
55 Exempelvis Ansvarsarter och ansvarsnaturtyper i Uppsala län, Grön infrastruktur i Uppsala län, KOMET. 
56 Komet – KOmpletterande METoder för skydd av skogsmark.  Nya KOMET  ‐ nuvarande arbetssätt, det ursprungliga Kometprogrammet 
pågick 2010‐2014. 
57 Definition i Nationell strategi för formellt skydd av skog, Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen 2017. 
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Åtgärd 3. Öka biologisk mångfald i jordbrukslandskapet 
 

Syfte och mål 
Syftet är att bevara och stärka biologisk 
mångfald i länets jordbrukslandskap. 

Målet är att insatser för att bevara och stärka 
den biologiska mångfalden i 
jordbrukslandskapet ökar. 

Potentiella aktörer 
LRF, Länsstyrelsen, kommuner, universiteten, 
Upplandsstiftelsen, lantbruksföretag och 
ideella föreningar. 

Bakgrund 
Det svenska jordbruket har allt mer gått mot 
en ökad grad av specialisering. Denna 
specialisering och ökande effektivisering har 
förändrat landskapet. Ängar och hagmarker 
har odlats upp eller övergivits, bäckar rätats 
ut, diken lagts igen och stenar plockats bort. 
Variationen i odlingslandskapet har minskat 
som i sin tur medfört att olika livsmiljöer för 
växter och djur försvunnit.58 

Gemensamt för de arter som är beroende av 
jordbruksmark är känsligheten för igenväxning 
och näringstillförsel. Kombinationen av en 
reducering av arealen naturbetesmark och 
rationalisering av jordbruket har orsakat stora 
problem i dessa naturtyper. Detta har bland 
annat drabbat viktiga pollinatörer såsom 
vildbin och humlor. Exempelvis behöver 
humlesamhället tillgång på blommor under 
hela säsongen, men idag blommar det 
betydligt kortare perioder i 
jordbrukslandskapet.59  

Det finns stora utmaningar i att bibehålla 
skötseln på marker som kräver hävd för att 
den biologiska mångfalden ska kunna bevaras. 
Detta på grund av en ökad centralisering av 
djurhållningen samt en stadig minskning av 

 
58Jordbruksverket,https://www2.jordbruksverket.se/webdav/files/SJV/trycksaker/Pdf_rapporter/ra03_1.pdf 
59 Jordbruksverket. 2008. Gynna humlorna på gården. Jordbruksinformation 3. Red 2012 
60Jordbruksverket,http://www.jordbruksverket.se/webdav/files/SJV/Amnesomraden/Statistik,%20fakta/Husdjur/JO20/JO20SM1901/JO20S
M1901_ikortadrag.htm 
61 Lantbrukarnas riksförbund, https://www.lrf.se/mitt‐lrf/nyheter/riks/2018/05/farre‐betande‐djur‐ar‐storsta‐hotet‐mot‐biologisk‐
mangfald/ 
62 Hiron, Matt Dept. Ecology, SLU, Uppsala. 2014. Fåglar i öppna jordbrukslandskapet. 
http://www.jordbruksverket.se/download/18.724b0a8b148f52338a3698d/1415018626537/4.+Gynna+f%C3% 
A5glar+Matt+Hiron+20141023.pdf 

 

antalet nötkreatur i jordbruket.60 Samtidigt 
finns det fortfarande möjligheter att 
återuppta hävd på marker som relativt nyligen 
blivit övergivna, där kor försvunnit kan i vissa 
fall hästar och får beta istället. 

Betande djur i hagmarker bidrar till att göra 
landskapet rikt på bland annat värdefulla 
växter och insekter och många av de arter 
som finns här klarar sig inte i några andra 
naturtyper. Detta gör betesmarkerna extra 
värdefulla. En betad hage kan innehålla så 
mycket som 50 olika arter per kvadratmeter 
och en anledning till denna artrikedom är att 
den betade marken släpper upp många 
långsamtväxande växter som annars inte 
klarar konkurrensen från snabbväxande gräs 
och buskar. Djurens klövtramp möjliggör också 
för växternas frön att komma ner till marken 
vilket ökar deras chanser att gro.61 Hagmarker 
är också hem för många gamla barr‐och 
lövträd som också hotar att skuggas av 
igenväxningen, vilket kan innebära att arter 
knutna till den unika solbelysta barken 
försvinner. 

En rad olika växter, insekter och fåglar är 
knutna till åkermarken och flera av dem är 
rödlistade i Uppsala län. Fåglar som storspov 
och sånglärka har minskat kraftigt i antal i hela 
Mellansverige. Exempelvis missgynnas fåglar 
av bland annat höstsådda grödor, borttagna 
små biotopelement, intensivt odlade vallar 
och effektivare pesticider.62  

Det finns dessutom mycket som kan göras på 
och i anslutning till åkermark för att gynna den 
biologiska mångfalden. I områden med få 
naturliga betesmarker är det viktigt att 
underlätta för den mångfald som åkrar, 
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småbiotoper, kulturspår och gårdsmiljöer kan 
hysa.63  

Man kan även anlägga nya habitat i fältkanter 
så som trädor med blommande fånggröda 
eller hotade åkerogräs, obrukade hörn eller 
sprutfria zoner. Småbiotoper, som diken, 
alléer, solitärträd, odlingsrösen, stenmurar, 
åkerholmar, åkervägar, död ved och bevarade 
byggnader är även viktiga habitat för många 
arter och kan fungera som reträttplatser.64 De 
kan även verka som bryggor i landskapet där 
insekter och djur kan röra sig och underlätta 
kontakt för genetiskt utbyte.65 Det fordras 
dock att bland annat dikena hålls öppna, 
åkerholmarna hävdas och alléerna sköts om.  

Förutsättningarna för att bevara och öka den 
biologiska mångfalden finns på alla gårdar om 
intresset och engagemanget finns hos den 

berörde. Att odla ekologiskt har visat sig 
generera i genomsnitt drygt 30 procent fler 
arter av växter, insekter och andra djur i 
jämförelse med konventionellt odlade grödor. 
För många arter är ett ekologiskt lantbruk ett 
av flera redskap för att minska förlusten av 
biologisk mångfald i det industrialiserade 
jordbruket.66  

Fokus bör alltså delvis ligga på åtgärder som 
ser till att bevara de många olika habitaten 
som finns i jordbrukslandskapet, habitat som 
på grund av ett ändrat jordbruksläge sedan 
1940‐talet blivit allt färre och mindre. 
Samtidigt måste åtgärder bidra till ett nytänk 
inom det rationella jordbruket, anpassat både 
för hur det är format idag och för den 
kommande generationens lantbrukare. 

 

Aktiviteter 
Aktiviteter kopplat till skötsel inom jordbrukslandskapet 

a. Restaurera gamla betesmarker som idag är ohävdade men där de hävdgynnade arterna och 
värdena finns kvar på platsen eller i närheten. 

b. Hjälp till att säkerställa fortsatt skötsel av marker med stort värde för den biologiska 
mångfalden där hävden är aktiv idag, exempelvis genom att utveckla och sprida information 
om betesförmedlingen. Detta för att koppla ihop obetade marker med djurhållare som 
behöver bete och tvärtom. 

c. Minska igenväxningen av slåtterängar och förbättra skötsel av markerna genom praktiskt 
slåtterstöd till ängar där hävden hotar att upphöra eller har upphört. 

d. Utveckla och implementera alternativa metoder för hävd där traditionella metoder inte 
fungerar till exempel där betesdjur saknas. 

e. Genomför uppsökande verksamhet för att restaurera och bibehålla skötsel i miljöer med 
hävdgynnade värden, särskilt i koppling till ansvarsnaturtyper och ansvarsarter.  

f. Genomför bete i skog, trädbevuxna hagar och brynmiljöer exempelvis skogsbete i 
kalkbarrskogar och mosaikbete i ädellövmiljöer med hassellundar. 

g. Genomför åtgärder för att skyddsvärda träd ska bli så gamla som möjligt i det öppna 
jordbrukslandskapets miljöer, exempelvis hagmarker, åkerholmar, alléer och solitärträd, 
genom att frihugga, beskära, hamla, förbättra markbäddar, motverka körskador, lägga om 
stigar vid osäkra träd, med mera.  

h. Genomför åtgärder i syfte att överbrygga det åldersglapp som finns hos skyddsvärda träd, 
genom exempelvis plantering och skötsel av efterträdare, veteranisering, mulmholkar och 
faunadepåer. 

 
63 Pettersson, M. W. 2009. Åkrar, småbiotoper och gårdsmiljöer. 
Jordbruksverket. Broschyr från Jordbruksverket. 
64 Pettersson, M. W. 2009. Åkrar, småbiotoper och gårdsmiljöer. 
Jordbruksverket. Broschyr från Jordbruksverket. 
65 Lantbrukarnas riksförbund, https://www.lrf.se/mitt‐
lrf/nyheter/riks/2018/05/farre‐betande‐djur‐ar‐storsta‐hotet‐
mot‐biologisk‐mangfald/ 

66 Sveriges lantbruksuniversitet, 
https://www.slu.se/centrumbildningar‐och‐projekt/epok‐
centrum‐for‐ekologisk‐produktion‐och‐
konsumtion/nyheter/aldre‐nyheter/2014/2/ekologisk‐odling‐
gynnar‐biologisk‐mangfald/. 
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i. Genomför uppsökande verksamhet för att restaurera och bibehålla skötsel i miljöer med 
hävdgynnade värden, särskilt med koppling till ansvarsnaturtyper och ansvarsarter.  

j. Undersök om det finns områden i jordbrukslandskapet där åkermarkens arealer kan vara ett 
hinder för spridning av arter i landskapet. Föreslå alternativ för att på olika sätt öka 
variationen i jordbruksmarkerna, till exempel i slättlandskapet.  

k. Genomför projekt om aktiv spridning av arter, både växter och insekter, till lämpliga lokaler.  
l. Starta eller stöd lokala samverkansprojekt för att underlätta restaurering och bibehålla 

skötsel i miljöer med hävdgynnade värden, exempelvis lokala nätverk för skötselåtgärder, 
forum för redskapsdelning och slåttergillen.  

m. Undersök behov av regionalt forum för erfarenhetsutbyte mellan lokala föreningar och 
samverkansprojekt. 

n. Gynna utsatta arter för att få till stånd livskraftiga populationer av till exempel insekter så att 
de kan spridas av egen kraft.  

o. Förbättra situationen för vilda pollinatörer genom att göra insatser som förbättrar, 
restaurerar eller nyskapar miljöer och som ger en långsiktig förändring genom att engagera 
förvaltare eller inkludera pollinering i en långsiktig plan.67 Fokus på ansvarsarter och 
ansvarsnaturtyper med värdväxter. 

p. Annan aktivitet med samma syfte som åtgärden. 
 

Aktiviteter kopplat till kunskapshöjande och kompetensutvecklande insatser  

q. Genomför kunskapshöjande och kompetensutvecklande aktivitet om vad som är rätt skötsel 
för olika jordbruksmarker. Implementera skötseln, exempelvis i förvaltning av skyddade 
områden.  

r. Genomför projekt med kunskapshöjande, kompetensutvecklande och praktiska åtgärder, 
kopplat till vilka skötselformer som behövs för länets utpekade ansvarsarter och 
ansvarsnaturtyper. 

s. Genomför projekt med kunskapshöjande och kompetensutvecklande åtgärder om hästar 
som betesdjur i miljöer med hävdgynnade värden.   

t. Genomför rådgivning både ur ett landskapsperspektiv, för att återskapa/bibehålla naturtyper 
samt för arters behov i dessa livsmiljöer. Exempelvis rådgivning för bete på naturtypsnivå och 
för extensivt bete samt för sent betessläpp.  

u. Genomför kunskapshöjande och kompetensutvecklande åtgärder om lämplig skötsel och 
potential för biologisk mångfald hos olika element som innebär variation i åkermark, till 
exempel åkerholmar, öppna diken, bryn/övergångszoner och multifunktionella skyddszoner.  

v. Utveckla ett processinriktat arbetsverktyg för att arbeta med markanvändning med fokus på 
helhetsperspektiv, biologisk mångfald och kulturmiljövärden. Flera aktörer och större 
markområden kan få en utvecklingsplan utifrån natur‐ och kulturvärden, samarbete och 
företagande. Exempelvis en naturbruksplan.  

w. Informera om de vinster som finns med nyttodjur, till exempel spindlar, och om fördelar med 
ekosystemet i åkermarken generellt. 

x. Genomför kunskapshöjande och kompetensutvecklande åtgärder kopplat till strukturell 
konnektivitet, till exempel genom att ta fram värdetrakter för specifika artgrupper. 

y. Informera om olika miljöersättningar, vad de ska gynna, vilka krav som ställs och hur man 
söker ersättning. 

z. Genomför kurser och rådgivning för ekologiska lantbrukare och de som vill ställa om till 
ekologisk produktion.  

å. Annan aktivitet med samma syfte som åtgärden. 

 
67 Naturvårdsverket, http://www.naturvardsverket.se/Stod‐i‐miljoarbetet/Bidrag/Lokala‐naturvardssatsningen/Pollineringsprojekt‐inom‐
LONA/ 
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Åtgärd 4. Motverka invasiva främmande arter 

Syfte och mål 
Åtgärdens syfte är att minska invasiva 
främmande arters påverkan på den biologiska 
mångfalden. 

Målet är att begränsa förekomst och spridning 
av invasiva främmande arter samt öka 
kunskapen om invasiva arters skadliga 
effekter, vilka dom är och hur man kan göra 
för att motverka dem. 

Potentiella aktörer 
Kommuner, länsstyrelsen, Trafikverket, 
trädgårdsföretag, LRF och ideella föreningar. 

Bakgrund 
Invasiva främmande arter68 är ett globalt 
miljöproblem som allvarligt hotar den 
biologiska mångfalden. 2019 trädde den 
svenska förordningen om invasiva främmande 
arter 69 i kraft. Förordningen ratificerar 
Europaparlamentets och rådets förordning nr 
(1143/2014) om förebyggande och hantering 
av introduktion och spridning av invasiva 
främmande arter.70 I och med detta togs det 
fram en lista på invasiva främmande arter som 
ska bekämpas inom EU, men detta utgör 
endast en liten del av de invasiva arter som 
hotar den biologiska mångfalden nationellt 
och regionalt i Sverige. En del arter som ses 
som de största hoten för flora och fauna i 
Sverige omfattas inte av denna lagstiftning. 
Det gäller till exempel Amerikansk mink och 
blomsterlupin. Detta innebär att ansvaret 
fördelas olika beroende på om arterna finns 
med i EU‐listan eller ej.  

Främmande arter har ofta varit till stor nytta 
för människor. De har berikat våra trädgårdar, 
gett oss större möjligheter att jaga och fiska 
och gett jordbruket nya möjligheter och en 
högre levnadsstandard för befolkningen. 

 
68 Naturvårdsverket, https://www.naturvardsverket.se/Amnen/Invasiva‐frammande‐arter/  
69 Sveriges riksdag, https://www.riksdagen.se/sv/dokument‐lagar/dokument/svensk‐forfattningssamling/forordning‐20181939‐om‐
invasiva‐frammande‐arter_sfs‐2018‐1939 
70 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 1143/2014 av den 22 oktober 2014 om förebyggande och hantering av 
introduktion och spridning av invasiva främmande arter 
71 Strand, M., Aronsson, M., & Svensson, M. 2018. Klassificering av främmande arters effekter på biologisk mångfald i Sverige – 
ArtDatabankens risklista. ArtDatabanken Rapporterar 21. ArtDatabanken SLU, Uppsala. 

 

 

Jakt och fiskeintressen har medfört att 
exempelvis signalkräfta, dovhjort, fälthare, 
mufflonfår, fasan, regnbåge och bäckröding nu 
finns spridda i den svenska naturen. Olika 
fiskarter har planterats in i många sjöar sedan 
en mycket lång tid tillbaka.  

De allra flesta växter och djur som utnyttjas av 
det svenska jordbruket har sitt ursprung i 
viltlevande främmande arter. Många av dessa 
arter förekommer bara inom jordbruket men 
flera växter som tagits in som till exempel 
vallväxter finns nu spridda fritt i landskapet. I 
många fall har även ogräs, skadeinsekter eller 
svampsjukdomar följt med som en bieffekt av 
dessa introduktioner.  

En annan vanlig källa till spridning har varit 
trädgårdsodling, varifrån många arter spridit 
sig. Exempel på rymlingar från trädgårdsodling 
är vresros, lupin, kanadensiskt gullris och 
jätteloka.  

Många arter har även kommit in oavsiktligt 
genom att till exempel följa med i transporter 
av andra varor eller ballastvatten i fartyg. 
Exempelvis har den spanska skogssnigeln, 
även kallad mördarsnigel, följt med 
importerade grönsaker och trädgårdsväxter. 
Den har på mindre än 30 år lyckats sprida sig 
över stora delar av landet.  

Varje år ökar antalet främmande arter i 
Sverige. Hittills har ett hundratal främmande 
arter lyckats etablera sig i svenska sjöar, 
vattendrag och i havsmiljön och över tusen i 
landmiljön. Av dessa beräknas omkring 380 
orsaka så stora problem att de benämns som 
invasiva främmande arter.71 
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Aktiviteter 

a. Informera om vad man gör när man upptäcker en invasiv främmande art, vilka lagar och 
regler som gäller för bekämpning av dessa och vilket ansvar som myndigheter och markägare 
har. 

b. Ta fram en lista på växter som kan ersätta dem som finns på risklistan. Uteslut invasiva arter 
vid val av vilka växter som planteras. Sprida information om Artdatabankens risklista 
Klassificering av främmande arters effekter på biologisk mångfald i Sverige. 

c. Genomför insatser för att öka kunskapen hos allmänheten om problemen med invasiva 
främmande arter. 

d. Minska påverkan från invasiva främmande arter, exempelvis mink, signalkräfta, svartmunnad 
smörbult. 

e. Samverka eller etablera nya nätverk mellan länsstyrelsen, kommuner och andra aktörer för 
åtgärder mot invasiva främmande arter, exempelvis mellan kommunekologer och 
trädgårdsföreningar. 

f. Arbeta med en art i taget exempelvis med informationskampanjer exempelvis riktat mot 
allmänhet och skolor och förskolor för gemensamma åtgärder och utpekade dagar. 

g. Hantera invasiva främmande arter, eller delar av dessa, på återvinningscentralerna 
exempelvis i särskilda kärl eller som brännbart.  

h. Prioritera åtgärder för att ta bort invasiva främmande arter i skyddade områden, särskilt 
känsliga miljöer och där de hotar höga naturvärden. 

i. Informera om möjligheten att få LONA/LOVA‐medel för bekämpning av invasiva främmande 
arter. 

j. Ta fram en regional handlingsplan för invasiva främmande arter baserat på ny EU‐förordning, 
exempelvis vilka åtgärder behövs för respektive art. Ta fram spridningskartor för invasiva 
främmande arter för att få en bättre bild av var arterna finns och underlätta för 
bekämpningen. Se över möjligheten att rapportera in invasiva främmande arter på 
artportalen. 

k. Ta fram information om hur varje invasiv främmande art bäst bekämpas.  
l. Annan aktivitet med samma syfte som åtgärden. 
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Åtgärd 5. Öka biologisk mångfald i parker och grönområden 

Syfte och mål 
Åtgärdens syfte är att skapa och bevara 

biotoper med höga naturvärden i parker och 

grönområden72 genom kvalitativ anläggning 

och skötsel. 

Målet är att aktörerna stärker den biologiska 

mångfalden genom kvalitativ anläggning och 

skötsel av parker och grönområden. 

Potentiella aktörer 
Kommuner, länsstyrelsen, entreprenörer inom 
parkförvaltning och trädgårdsskötsel, 
kyrkogårdsförvaltning och större 
fastighetsägare.  

Bakgrund 
Parker och grönområden tillgodoser många 
olika behov såsom rekreation, 
skönhetsupplevelser, lek, motion, 
hundrastning med mera. Parker och 
grönområden fungerar även som habitat för 
vilda växter och djur, en funktion som blir än 
mer viktig när naturliga habitat försvinner på 
grund av förändrad markanvändning i 
odlingslandskapet eller exploatering av mark. 
Parker och grönområden bör även ses ur ett 
landskapsperspektiv för att bibehålla och 
stärka spridningsvägar mellan dessa områden 
mot omgivande naturliga habitat, exempelvis 
skogar.   

I parker och grönområden finns det ofta stora 
möjligheter att med enkla medel förbättra 
möjligheterna för biologisk mångfald både 
genom generella och artspecifika insatser. 
Goda exempel på detta ges bland annat i 
sammanställningen Receptsamling för  
 
 
 

 
72 Med grönområde avses mark i bebyggelse som inte täcks av 
byggnader eller hård beläggning, exempelvis, naturområden, 
impedimentytor, planteringar och klippta gräsmattor. 
73 Receptsamling för biologisk mångfald i parker och trädgårdar, 

Länsstyrelsen Västmanlands län, 2019. 

https://www.lansstyrelsen.se/vastmanland/tjanster/publikation

er/2019/receptsamling‐for‐biologisk‐mangfald‐i‐parker‐och‐

tradgardar.html  
74 STERF, http://www.sterf.org/se/handbocker 

 

biologisk mångfald i parker och trädgårdar73. 
För golfbanor finns tips på STERF:s hemsida.74  

Äldre parker, exempelvis i slotts‐ och 
herrgårdsmiljöer, har ofta höga naturvärden 
beroende på lång kontinuitet av gamla träd. I 
dessa miljöer kan artantalet var nästan lika 
högt som i trädklädda betesmarker, trots att 
de kan ha skötts intensivt med bortplockning 
av nedfallande ved.75 Ett exempel på en viktig 
generell insats är att bevara träd även efter sin 
död då träd i olika nedbrytningsstadier gynnar 
en mångfald av bland annat insekter och 
fåglar. En annan generell insats är att låta 
gräsytor och gräsmattor som inte används för 
rekreation eller lek bli ängsmark med 
lågintensiva skötselmetoder, vilket kan ge 
många arter en frizon på platsen. Att ta tillvara 
det positiva biologiska kulturarvet och 
plantera in inhemska växter istället för 
exotiska är ytterligare en generell insats som 
gynnar mångfalden i den inhemska floran och 
faunan. Artspecifika insatser i park‐ och 
grönområden bör främst göras för hotade 
arter som har dessa områden som sin främsta 
kvarvarande livsmiljö eller som en viktig 
spridningsväg.  Uppsala kommun har arbetat 
med så kallade habitatnätverk, där de lyfter 
betydelsen av fem habitat för några av 
kommunens ansvarsarter. De har kartlagt var 
arterna och deras habitat finns samt vad som 
krävs för att de ska kunna finnas kvar och 
sprida sig mellan lokaler. Underlaget används i 
den fysiska planeringen.76  

Genom anpassad skötsel av parker och 
grönområden kan ytterligare fördelar uppnås 
för den biologiska mångfalden. Minskad 
användning av kemiska bekämpningsmedel 
gynnar exempelvis pollinatörer. Att behålla 
gamla löv, rishögar, högt gräs och död ved 
skapar viktiga komponenter i många 

75 Jonsell, M. & Sahlin, E. 2010. Inventering av vedlevande 
skalbaggar på lindar i Södermanlands, Uppsala och 
Västmanlands län. Länsstyrelsen Uppsalas rapportserie nr 
2010:5. 
76 Koffman, A. et al. 2015. Ekologisk landskapssamband för fem 
habitat i och kring Uppsala stad – kunskapsunderlag för fysisk 
planering. Calluna, Uppsala kommun. 
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djurarters habitat. Att hålla rent dammar och 
förebygga övergödning är också viktigt för 
artmångfalden. Det kan behöva göras 
avvägningar av var det behövs mörka 
områden för att gynna nattaktiva djur som 
fladdermöss och insekter med var och när det 
kan behöva vara ljust ur ett 
trygghetsperspektiv.77 

Park‐ och grönområden erbjuder goda 
möjligheter att på ett pedagogiskt sätt både 
synliggöra och informera om ekosystem och 
biologisk mångfald till besökarna då den kan 
ges i direkt anslutning till området. 

 

Aktiviteter 

a. Initiera och delta i nätverk för kompetenshöjning och erfarenhetsutbyte för tekniska 
nämnder, parkförvaltning och kyrkogårdsförvaltning, exempelvis i samverkan med SLU:s 
utbildning för landskapsarkitekter eller Enköpings utbildning för trädgårdsmästare. 

b. Genomför kunskapshöjande aktivitet om hur biologisk mångfald kan främjas på park‐ och 
grönytor riktad mot bostadsbolag, större fastighetsägare, företrädare för golfklubbar och 
parkentreprenörer. 

c. Säkerställ att det görs medvetna val som främjar biologisk mångfald och stärker det positiva 
biologiska kulturarvet vid projektering av parker och golfbanor. 

d. Säkerställ att skötselplaner och vårdplaner för parker, golfbanor och grönytor innehåller 
anpassade skötselmetoder för att främja biologisk mångfald.   

e. Anpassa skötselmetoder så att de gynnar biologisk mångfald i park‐ och grönområden samt 
på golfbanor och kyrkogårdar. 

f. Ta fram informationsmaterial i park‐ och grönområden för att sprida kunskap om biologisk 
mångfald till besökarna. 

g. Bevara och planera för skyddsvärda träd, framför allt i värdetrakter för skyddsvärda träd 78, 
genom inventering, information och skötsel. 

h. Genomför insatser som gynnar pollinerare, exempelvis genom att plantera växter som 
gynnar pollinerare, anlägga mer blommande och bärande träd, bedriva skötsel utan 
insektsgifter, bibehålla sandblottor och anlägga sandbäddar och bihotell. Vid gynnade av 
hotade insektsarter ska fokus vara på att bevara värdväxten. 

i. Minska den negativa effekten av belysning på insekter och fladdermöss, exempelvis genom 
att utreda behov av belysning nattetid samt om möjligt ersätta kontinuerlig belysning med 
rörelsestyrd i parker och vid fasadbelysning av slott och kyrkor. 

j. Kartlägg förekomst av invasiva och främmande växter och ersätt dessa med arter av lokalt 
ursprung. 

k. Sprid kunskap om Artportalen och Trädportalen och hur man använder sig av data om 
hotade arter i sin planering. Verka för kopplingar till andra databaser, exempelvis Navet och 
Multikuben. 

l. Annan aktivitet med samma syfte som åtgärden. 
 

 

 

   

 
77 Det dödliga ljuset, Johan Eklöf & Jens Rydell, Forskning & 

Framsteg, 2018 

78 Måreby, J. 2018. Vårt ansvar – naturtyper och arter i Uppsala 
län. Nardus – Ekologisk konsult. Länsstyrelsen i Uppsala län. 

117



 
 

35 
 

Åtgärd 6. Infrastrukturens biotoper 

Syfte och mål 
Åtgärdens syfte är att skapa och bevara 

gynnsamma biotoper genom god anläggning 

och skötsel av särskilt värdefulla biotoper i 

infrastrukturen, exempelvis i linjestrukturer, 

täkter, skjutfält och på ruderatmark i 

industriområden. 

Målet är att aktörer med rådighet över viktiga 
biotoper i infrastrukturen stärker hänsyn till 
den biologiska mångfalden genom bevarande 
och rätt skötsel av strukturerna. 

Potentiella aktörer 
Trafikkontor, Trafikverket, kommuner, 
länsstyrelsen, Försvarsmakten, 
Upplandsstiftelsen, kraftnätsägare, 
skogsbolag, ideella föreningar, större 
industrier och täktbolag. 

Bakgrund 
Människoskapade miljöer i infrastrukturen har 
ofta en hög artrikedom av både flora och 
fauna. Grustag och sandiga miljöer på 
skjutfält, längs järnvägsbankar och vägkanter 
utgör biotoper för arter med behov av torra 
och solexponerade ytor medan linjestrukturer, 
såsom vägkanter och kraftledningsgator, ofta 
erbjuder en ängsliknande vegetation.  Dessa 
miljöer hör idag till de allra viktigaste 
biotoperna för hotade och rödlistade arter 
som tidigare levt i det traditionella 
jordbrukslandskapet. Genom att bevara och 
sköta infrastrukturens biotoper bibehålls 
viktiga livsmiljöer för dessa arter och med 
relativt enkla medel går det att gynna den 
biologiska mångfalden än mer.  

Generellt är den biologiska mångfalden i 
infrastrukturens biotoper beroende av någon 
slags störning för att öppna marker inte skall  

 

 
79 Infrastrukturens biotoper ‐ en refug för biologisk mångfald, CBM:s skriftserie 31 
80 Exempel på underlag är:  Grön infrastruktur i Uppsala län. 2019. Länsstyrelsen i Uppsala län, rapport 2019:03, Ansvarsarter och 
ansvarsnaturtyper i Uppsala län. Forslund, M. (red) 2015. Länsstyrelsen i Uppsala län 2015:03, Trafikverkets underlag 
https://trafikverket.ineko.se/se/artrika‐väg‐och‐järnvägsmiljöer), http://triekol.se/publikationer/. 
81 Samverkansprojektet ” Infrastrukturens biotoper” bedrivs på nationell samt regional nivå av ArtDatabanken. Deltagande aktörer i länet 
är Swedavia airports, Svenska golfförbundet, Centrum för biologisk mångfald, Upplandsstiftelsen, Trafikverket, Svenska kraftnät, Ellevio AB, 
Vattenfall AB, Sveaskog AB, Sveriges Lantbruksuniversitet och Länsstyrelsen. 

 

växa igen med träd, buskar eller hög 
markvegetation. Vid genomförande av 
skötselåtgärder är en specifik anpassning efter 
biotopens behov nödvändig för att uppnå 
goda resultat. Ett exempel på detta är att 
anpassa intensiteten av störningen där sen 
slåtter av vägkanter och uppsamling av förna 
är en viktig åtgärd som gynnar en artrik 
blomning och fröproduktion medan torra 
vägkanter, vägslänter och järnvägsmiljöer 
enbart bör slås enstaka år. Genom att olika år 
helt undvika att slå vissa vägsträckor skapas en 
variation mellan slagna och oslagna partier 
som kan vara särskilt viktig i artrika och 
kalkrika områden.79 

För ett effektivt åtgärdsarbete är det särskilt 
viktigt att prioritera rätt skötselinsatser i de 
miljöer som pekas som ut som värdefulla i 
olika kunskaps‐ och planeringsunderlag.80 
Samverkan mellan olika aktörer samt 
uppföljning av genomförda aktiviteter är 
viktigt för erfarenhetsåterföring och för att 
säkerställa att genomförda skötselåtgärder får 
önskad effekt. Det pågående regionala 
samverkansprojektet Infrastrukturens 
biotoper81 är ett befintligt forum för detta 
med fokus på forskning och åtgärdsarbete för 
biologisk mångfald i linjestrukturer. 

Vid utbyggnad av infrastruktur kommer nya 
infrastrukturbiotoper att anläggas. Dessa 
biotoper kan också få stort värde för biologisk 
mångfald om det i tidigt skede planeras med 
utgångspunkt i de naturliga förutsättningarna 
på platsen så att värdefulla miljöer bevaras. 
Ny infrastruktur kan även innebära goda 
möjligheter att nyskapa värdefulla miljöer 
vilket bör omhändertas i planeringen, vid 
anläggande av en täkt skapas exempelvis 
öppna sandytor vilka idag är en brist i 
landskapet. 
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Aktiviteter 

a. Genomför kunskapshöjande och kompetensutvecklande aktivitet om hur biologisk mångfald 
kan främjas genom anläggning, skötsel och underhåll av infrastrukturens biotoper till 
prioriterade aktörer i länet. 

b. Delta i regionalt samverkansprojekt Infrastrukturens biotoper som omfattar forskning och 
åtgärdsarbete i linjestrukturer.  

c. Säkerställ och uppdatera rutiner och skötselplaner så att de tydligt stärker biologisk mångfald 
i linjestrukturer såsom vägkanter, kraftledningsgator och banvallar. 

d. Genomför uppföljningar av genomförda skötselåtgärder i infrastrukturens biotoper för att 
säkerställa att rutiner och arbetssätt fungerar. 

e. Inventera linjestrukturer, exempelvis skogsbilvägar, med avseende på höga naturvärden och 
upprätta skötselplaner för de mest värdefulla sträckorna.  

f. Inventera behovet av faunapassager och ekodukter i befintliga linjestrukturer där detta 
saknas. 

g. Som verksamhetsutövare föreslå och genomför insatser som gynnar biologisk mångfald vid 
planering, drift och efterbehandling av täkter. I handboken Inspiration till att skapa bra natur 
i täkter82 ges konkreta exempel på insatser, exempelvis att spränga ut klipphyllor för fåglar, 
bevara vattenspeglar och undvika skogsplantering och fullständig utplaning vid 
efterbehandling. 

h. Ta fram rutiner för ökad hänsyn till biologisk mångfald vid tillsynsvägledning, tillsyn och 
tillståndsprövning. Exempel på rutiner är att vid samråd, vid tillsyn samt inför 
efterbehandling alltid informera om hur höga naturvärden kan skapas i grus‐ och bergtäkter, 
samt att redan i tillstånd ange att hänsyn till biologisk mångfald ska tas vid upprättande av 
efterbehandlingsplan. 

i. Bevara och sköt särskilt skyddsvärda träd genom exempelvis frihuggning, beskärning och 
hamling. Bevara så stor del av stammen på plats (helst stående) i de fall ett skyddsvärt träd 
måste fällas av säkerhetsskäl. 

j. Spara all sälg och gynna övriga lövträd, i synnerhet asp för födosök och boplats åt vitryggig 
hackspett och dess följearter, inom fokustrakter83. Bevara så stor del av stammen på plats 
(helst stående) i de fall lövträd måste fällas. Längs vägar, banvallar och kraftledningsgator kan 
träd beskäras eller stympas hårt istället för att fällas. Den döda veden gynnar många arter 
inom fokustrakterna. 

k. Genomför insatser som gynnar pollinerare på ruderatmark, impedimentytor och skjutfält, 
exempelvis genom att plantera växter som gynnar pollinerare, röja bort invasiva växtarter, 
bibehålla sandblottor och anlägga sandbäddar. 

l. Analysera hur arter knutna till infrastrukturmiljöer ska kunna sprida sig i landskapet. 
m. Annan aktivitet med samma syfte som åtgärden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
82 Inspiration till att skapa bra natur i täkter av M Soldinger  Almefelt, M Lagerkvist, S Enetjärn, S Preuss, N Kruys,  A Enetjärn. Handboken 
kan laddas ned från www.sbuf.se under projekt 13021. 
83 Naturvårdsverket 2017. Åtgärdsprogram för vitryggig hackspett 2017‐2021. Rapport 6770. 
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Åtgärd 7. Öka biologisk mångfald genom fysisk planering 

Syfte och mål 
Åtgärdens syfte är att genom fysisk planering 
bidra till att minska negativ påverkan på 
biologisk mångfald av olika strukturer för 
markanvändning i landskapet. 

Målet är att aktörer i länet som ansvarar för 
fysisk planering stärker hänsyn till den 
biologiska mångfalden i processerna på 
strategisk nivå och i praktiskt genomförande. 

Potentiella aktörer 
Kommuner, länsstyrelsen, Region Uppsala och 
Trafikverket. 

Bakgrund 
Fysisk planering regleras enligt lag och 
omfattar den verksamhet som syftar till att 
avgöra hur mark och vatten skall användas i 
tid och rum. Den fysiska planeringens planer 
och riktlinjer resulterar i långsiktiga 
påverkande strukturer i landskapet, 
exempelvis bebyggelse, vägar, grön‐ och 
blåstrukturer. Fysisk planering är därmed ett 
viktigt verktyg för att nå måluppfyllelse för 
biologisk mångfald för ett stort antal 
miljökvalitetsmål.  

All fysisk planering ska ske med hänsyn till 
miljö‐, kultur‐ och naturvärden84, oavsett 
användningsområde och detaljeringsnivå på 
planerna. Det innebär att den biologiska 
mångfalden ska beaktas direkt eller indirekt 
via beslut i planeringen, från vägledande 
beslut i exempelvis översiktsplan, till 
reglerande beslut i exempelvis detalj‐ eller 
vägplan.  

Genom medveten och avvägd fysisk planering 
av påverkande strukturer i landskapet kan  

 

primärt kvaliteten på olika arters livsmiljöer 
påverkas i positiv riktning och på så sätt gynna 
biologisk mångfald. På motsvarande sätt kan 
negativ påverkan av strukturer i landskapet 
leda till habitatsförstörelse där arters 
livsmiljöer försämras eller försvinner helt. Om 
inte tillräcklig hänsyn till miljö‐ och 
naturvärden kan uppnås via planering kan 
metoder som ekologisk kompensation vara ett 
verktyg för att kompensera för förväntad 
negativ påverkan på arters livsmiljöer. 

Uppsala län är en mycket expansiv region med 
planer och målsättningar om helt nya 
exploaterade områden, exempelvis i samband 
med utbyggnad av fler järnvägsspår. 
Kombinationen av en expansiv region och 
länets specifika naturförutsättningar gör att 
åtgärder som kan anpassa eller kompensera 
för ingrepp i landskapet blir centrala i 
planeringen.  

En förutsättning för att kunna ta god hänsyn 
till biologisk mångfald i den fysiska 
planeringen och ha en effektiv 
planeringsprocess är tillgång till relevanta 
kunskapsunderlag som nyttjas i tidiga 
dialoger. Det är särskilt viktigt när parallell 
lagstiftning berörs, till exempel 
artskyddslagstiftning. Avvägningar mellan 
olika intressen bör angripas tvärvetenskapligt 
på både strategisk och praktisk nivå för att bli 
långsiktigt hållbara.  Utmaningen är att få 
planernas intentioner för naturhänsyn att följa 
med genom genomförande‐ och 
förvaltandefas, en utmaning som exempelvis 
kan mötas genom utvecklat användande av 
strategisk, eller i förekommande fall specifik, 
miljöbedömning.85

 

  

 
84 Plan och bygglagen, 2 kapitlet 3§. 
85 Miljöbedömning är en process där syftet är att integrera miljöaspekter i ett tidigt skede i framtagandet och antagandet av planer. 
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Aktiviteter 

a. Genomför kunskapshöjande aktivitet för hur biologisk mångfald kan tas om hand i 
planeringsprocessen för att få genomslag i faktiskt genomförande och förvaltning riktat till 
politiker samt gemensamt till planhandläggare, bygglovshandläggare, kommunekologer och 
regionplanerare. 

b. Anta riktlinjer, till exempel i översiktsplan eller strategiskt dokument, för att i 
samhällsplaneringen aktivt skapa förutsättningar för stärkt biologisk mångfald. Riktlinjer kan 
exempelvis innehålla att krav ska ställas i mark‐, arrende och exploateringsavtal. 

c. Säkerställ att arbetssätt och rutiner finns så att intentionerna om biologisk mångfald i den 
fysiska planeringen tas om hand i faktiskt genomförande och förvaltning, exempelvis genom 
rutiner för uppföljning av intentionerna i detaljplan och miljökonsekvensbeskrivning (MKB).86 

d. Säkra rutiner för att löpande implementera relevanta kunskapsunderlag i 
planeringsprocessen genom tidig dialog. 

e. Säkerställ rutiner för att uppdatera befintliga planeringsunderlag, exempelvis 
naturvärdesinventeringar i förhållande till Grön infrastruktur87 och länets ansvarsarter och 
ansvarsnaturtyper.88 Underlagen visar exempelvis vart i kommungeografin värdekärnor och 
ansvarsarter återfinns. 

f. Utveckla användarvänliga GIS‐metoder för att testa barriäreffekter efter olika åtgärder i 
planering och/eller framtagande av MKB. 

g. Möjliggör anläggning av kreotoper som gynnar biologisk mångfald i detaljplaner för urban 
och exploaterad miljö, exempelvis genom att reglera för fickparker, gröna tak, 
växtplanteringar på vertikala ytor samt blomrika miljöer för pollinerare. 

h. Säkerställ vid detaljplanering av parker en medveten reglering som främjar biologisk 
mångfald, exempelvis val av växter och anläggning av vattenstrukturer. 

i. Ställ krav i MKB på att verksamhetsutövare ska ta hänsyn till biologisk mångfald vid 
exploatering genom att öka användningen av ekologisk kompensation, exempelvis vid 
planering av vägar, järnvägar, broar och kraftledningar.  

j. Annan aktivitet med samma syfte som åtgärden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
86 Miljöbalken 6 kap. 35 § 5 punkten framgår att miljökonsekvensbeskrivningen ska innehålla uppgifter om de åtgärder som planeras för att 
förebygga, hindra, motverka eller avhjälpa de negativa miljöeffekterna. 
87 Grön infrastruktur i Uppsala län. 2019. Länsstyrelsen i Uppsala län, rapport 2019:03 
88 Ansvarsarter och ansvarsnaturtyper i Uppsala län. Forslund, M. (red) 2015. Länsstyrelsen i Uppsala län 2015:03 
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Åtgärd 8. Minska påverkan på biologisk mångfald genom hållbara inköp av varor 

och tjänster 

Syfte och mål 
Åtgärden syftar till att minska den negativa 
påverkan på ekosystem och biologisk 
mångfald regionalt, nationellt och 
internationellt, genom ökade krav vid 
upphandling och inköp varor och tjänster. 

Målet är att aktörer i länet ställer krav vid 
upphandling och inköp av varor och tjänster 
som medför minskad negativ påverkan på 
ekosystem och biologisk mångfald från 
produktion och konsumtion. 

Potentiella aktörer 
Kommuner, länsstyrelsen, Region Uppsala, 

ideella föreningar och näringslivsaktörer. 

Bakgrund 
Inköp och upphandling av varor och tjänster 
fyller en viktig funktion i samhällets 
omställning till en miljömässigt mer hållbar 
produktion och konsumtion. För att vi ska ha 
en hållbar framtid behöver utveckling ske 
inom många områden, till exempel i hur vi 
producerar livsmedel, textilier och 
förbrukningsmaterial. Även 
konsumtionsmönstren behöver utvecklas och 
förnyas för att skapa förutsättningar för 
hållbara ekosystem och bevara biologisk 
mångfald både i Uppsala län, i Sverige och 
globalt.  

Efterfrågan från konsumenter, enskilda såväl 
som privata och offentliga aktörer, ger en 
tydlig signal om vad samhället förväntar sig 
och styr utbudet av en vara eller tjänst.  Det 
offentliga kan driva på processen mot 
skarpare kravställan och därmed skicka 
signaler till politiker och ledning.  

Alla konsumenter, såväl företag och offentlig 
verksamhet som privatpersoner, har en 
möjlighet att göra egna val för en bättre miljö 
genom att ställa krav vid inköp och 
upphandlingar. I vissa fall behöver man  

 

 
89 Upphandlingsmyndigheten om Livsmedel påverkar miljö och samhälle. 

 

 

acceptera prisbilden med vetskapen om det 
mervärde som valet ger upphov till som en 
drivkraft i beslutet.  

Samtidigt behövs upphandling och inköp av 
tjänster som ett led i åtgärder för biologisk 
mångfald. Vid upphandling av entreprenad för 
parker och grönområden i kommuner är ett av 
kraven att entreprenören tar hänsyn till 
biologisk mångfald. Det handlar exempelvis 
om att vänta med att klippa eller slå grönytor 
på försommaren när blomningen är som störst 
och att låta död ved ligga kvar för att gynna 
svampar och insekter. 

Livsmedelsproduktion och konsumtion kan 
kopplas till det globala hållbarhetsmålet för 
ekosystem och biologisk mångfald med flera 
hållbarhetsmål. Livsmedelsproduktion och 
konsumtion påverkar våra samhällen och 
gemensamma miljö i stor utsträckning genom 
primärproduktion, förädling, handels‐ och 
leverantörskedjor och slutligen tillagning och 
konsumtion eller svinn.  

Olika livsmedel och förädlingsgrad ger olika 
stor påverkan, men livscykelanalyser pekar på 
att primärproduktionen av livsmedel i regel 
står för den största delen när det gäller 
miljöpåverkan.  Samtidigt bidrar 
livsmedelsproduktionen till ekologiska 
mervärden, exempelvis kan betande djur bidra 
positivt till biologisk mångfald. 89   

Upphandlingsmyndigheten har genomfört 
inköpsanalyser, så kallade miljöspendanalyser, 
som integrerar miljöfaktorerna 
klimatpåverkan, utsläpp av inandningsbara 
hälsoskadliga partiklar och förändring av 
landanvändning som bland annat påverkar 
den biologiska mångfalden. Miljöanalysen tar 
hänsyn till den miljöpåverkan som svensk 
konsumtion orsakar i Sverige och andra 
länder. Syftet är att undersöka vilken 
miljöpåverkan inköp inom offentlig sektor kan 
ha, men också att undersöka vilken och hur 
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stor miljöpåverkan olika typer av inköp har i 
relation till andra typer av inköp. 

Kommunernas inköp 2016 bedöms ha medfört 
en förändrad global landanvändning90 på drygt 

1 miljard kvadratmeter. Det motsvarar mer än 
256 000 fotbollsplaner eller 25 procent av 
Sveriges landyta.91 

 

Aktiviteter 

a. Genomför kunskapshöjande aktivitet kring hur upphandling och inköp kan göras med ökad 
naturhänsyn. 

b. Genomför kartläggning av verksamhetens produktgrupper som har stor negativ påverkan på 
biologisk mångfald. 

c. Identifiera vilka av verksamhetens produktgrupper där tydliga upphandlings‐ och inköpskrav 
kan ställas som ger en minskad negativ påverkan på biologisk mångfald, exempelvis för 
engångsartiklar som blöjor. 

d. Ställ krav vid upphandling och inköp av livsmedel producerade med hänsyn till biologisk 
mångfald både lokalt och globalt, exempelvis genom befintliga miljömärkningar. 
Sammanställ och sprid informationsmaterial kring upphandling och inköp av varor och 
tjänster med ökad naturhänsyn. 

e. Ställ upphandlingskrav som främjar innovativt tänkande och utveckling inom produktion, 
förädling och distribution för ökad hänsyn till biologisk mångfald, exempelvis genom 
funktionsupphandling. 

f. Ställ upphandlings‐ och inköpskrav som minskar påverkan på biologisk mångfald från 
produktion och konsumtion av kläder och textilier regionalt såväl som globalt, exempelvis 
kemikalier, microplast.  

g. Vid upphandling av skötsel och anläggning av exempelvis parker och vägar, säkerställ att 
intentioner gällande biologisk mångfald följs. 

h. Som leverantör erbjud och synliggör alternativ vara/tjänst med större hänsyn till biologisk 
mångfald vid upphandling och inköp än vad som efterfrågas, exempelvis miljömärkning, ökad 
hänsyn och anpassning samt ekologisk kompensation. 

i. Vid exempelvis catering och konferenstjänster förmedla det positiva mervärdet av att 
erbjuda alternativ som gynnar biologisk mångfald. 

j. Annan aktivitet med samma syfte som åtgärden. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
90 Förändring av landanvändning: hur land används påverkar 
den biologiska mångfalden och hur ekosystemtjänster fungerar. 
Mäts i kvadratmeter. 

91 Upphandlingsmyndighetens webbplats. 
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Åtgärd 9. Inspirera till hållbara val som gynnar biologisk mångfald 

Syfte och mål 
Åtgärdens syfte är att minska påverkan på 
ekosystem och biologisk mångfald från 
allmänheten genom att öka medvetenheten 
samt stimulera och engagera till insatser och 
aktiva hållbara val. 

Målet är att inspirera länsinvånarna att göra 
medvetna och hållbara val som gynnar, 
alternativt minskar påverkan på, den 
biologiska mångfalden. 

Potentiella aktörer 
Kommuner, länsstyrelsen, Region Uppsala, 
universiteten, ideella föreningar och 
näringslivsaktörer. 

Bakgrund 
I dagens landskap och i våra städer saknas 
många av de miljöer som var vanliga i Sverige 
för 50–100 år sedan.92 I och med utarmningen 
av olika livsmiljöer har vi en påtaglig artförlust 
som i sin tur ger en försämrad 
mångfunktionalitet oavsett vilken miljö de 
uppträder i.93  

För att uppnå beteendeförändringar som 
medför medvetna val behövs en ökad 
handlingskraft och kunskap om hur allt hänger 
ihop. Genom att öka medvetenheten om den 
biologiska mångfalden, vilka utmaningar och 
hot som finns samt hur vi kan öka och bevara 
den, kan vi göra stor skillnad för naturen och 
dess arter.  

De senaste hundra åren har människors 
kontakt med naturen minskat dramatiskt och 
därmed spelar friluftslivet en avgörande roll i  

 

 

 
92 Uppsala universitet, https://www.botan.uu.se/skola‐och‐

forskola/kunskapsbank‐for‐skolan/biologisk‐mangfald/ 
93 Forskning och framsteg, https://fof.se/artikel/unik‐studie‐om‐

biologisk‐mangfald 
94 Naturvårdsverket, 

https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete‐i‐

samhallet/Miljoarbete‐i‐Sverige/Uppdelat‐efter‐ 

omrade/Friluftsliv/Friluftslivets‐varden/ 
95 Sveriges radio, 

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artike

l=7212530 

 

att skapa förståelse för naturen och 
mångfalden av arter. När människor vistas i 
naturen växer förståelsen för dess värde och 
att den bör bevaras. Därmed kan friluftslivet 
ha en nyckelroll i att öka kunskapen och 
engagemanget för bland annat den biologiska 
mångfalden – nu och för framtida 
generationer.94 

Enligt forskningen är överkonsumtion en av 
huvudorsakerna till den snabba förlusten av 
arter.95  Konsumtion och avfallsproduktion har 
en stor påverkan på ekosystem både 
nationellt och globalt. Den europeiska 
livsstilen bygger i hög grad på import av 
resurser och varor från hela världen, vilket 
ofta leder till att naturtillgångar utvinns på ett 
ohållbart sätt och habitatförstörelse är ett 
faktum. Detta leder till en minskad biologisk 
mångfald, vilket i sin tur medför en försämrad 
naturkapitaltillgång som den sociala och 
ekonomiska utvecklingen bygger på.96  

Medvetna val, så som att välja ekologiska, 
säsongsbetonade och svenskproducerade 
varor, medför ett flertal positiva följdeffekter, 
inte minst för den biologiska mångfalden.97 

När jordbrukets monokultur ökar, ängar 
försvinner och hårdgjorda ytor breder ut sig, 
kan den enskildes trädgård fungera som en 
grön mångfaldsö i landskapet. Då privata 
trädgårdar utgör upp till en tredjedel av våra 
städers och tätorters yta 98 kan små 
förändringar på den egna tomten således få 
stor betydelse för den biologiska mångfalden. 

Städerna kan till och med ofta ha en större 
artrikedom än odlingslandskapet – mycket 
tack vare just trädgårdarnas fruktträd och 
olika sorters blommor. Om vi kan öka 

96 Europeiska miljöbyrån, 

https://www.eea.europa.eu/sv/themes/biodiversity/about‐

biodiversity 
97 Världsnaturfonden, https://www.wwf.se/mat‐och‐

jordbruk/hallbart‐jordbruk/naturbetesmarker/ 
98 Lunds universitet, https://www.lu.se/article/tradgardstips‐

fem‐enkla‐satt‐att‐bidra‐till‐biologisk‐mangfald 
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medvetenheten om exempelvis vilka växter 
som är viktiga för pollinerare, att inte använda 
gifter och att avstå från att stenlägga stora 

delar av trädgården, kan trädgårdarna fylla en 
ännu viktigare funktion för den biologiska 
mångfalden.99 

 

Aktiviteter 

a. Genomför kunskapshöjande insatser om betydelsen av biologisk mångfald exempelvis genom 
att anordna studiecirklar och kurser om lokalsamhället, natur, allemansrätten och 
markägoförhållanden, artkunskap, och information om konventionellt kontra alternativt 
skogsbruk. 

b. Nyttja redan etablerade aktiviteter, exempelvis friluftsliv, för att kombinera med 
kunskapshöjande insatser inom ekosystem och biologisk mångfald. Öka samverkan mellan 
exempelvis olika friluftsfrämjande organisationer och ideella föreningar med artkunskap.  

c. Genomför informations‐ och inspirationsinsatser kopplade till vår konsumtions påverkan på 
den biologiska mångfalden. Exempelvis belysa vårt konsumtionsmönster ur ett globalt 
perspektiv med avseende på habitatförstörelse, hållbarhetsaspekter i menyer och måltidsval 
samt öka andelen svenska och ekologiska livsmedel.    

d. Genomför informations‐ och inspirationsinsatser kopplade till trädgård. Öka intresset hos 
villaägare, bostadsrättsföreningar med fler för exempelvis val av växter som gynnar 
pollinatörer, sätta upp insektshotell, fågelholkar och bikupor samt anlägga stadsodlingar och 
gröna tak. 

e. Ta fram informationstavlor som synliggör åtgärdsarbeten, exempelvis genom att utforma 
informationstext om olika nyckelbiotoper som sedan lätt kan skrivas ut av olika aktörer och 
sättas upp på aktuella områden.  

f. Ta fram koncept för informationsinsatser och aktiviteter i samverkan med flera aktörer.  
g. Genomför insatser för att underlätta vistelse i naturen och därmed öka förståelsen för den 

biologiska mångfalden, exempelvis genom att spara och märka ut ingångar i skogen, utveckla 
kanotleder i vattenområden, öka anläggning av och tillgängligheten till tätortsnära natur. 

h. Annan aktivitet med samma syfte som åtgärden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
99 Extrakt, https://www.extrakt.se/vagen‐till‐storre‐mangfald‐i‐

tradgarden/ 
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Åtgärd 10. Integrera biologisk mångfald och hållbar utveckling i skola och 

förskola 

Syfte och mål 
Syftet med åtgärden är att bidra till att på ett 
pedagogiskt sätt integrera kunskap om 
biologisk mångfald och hållbarhet i skolors och 
förskolors verksamhet i Uppsala län. 

Målet är att stärka skolans och förskolans roll 
som en normbildande arena för lärande och 
beteende kopplat till miljö, hållbarhet och 
biologisk mångfald och att barn från tidig 
ålder ska få en förståelse för människans 
samspel med naturen och att ett hållbart 
nyttjande av naturens resurser är en 
förutsättning för hållbar utveckling. 

Potentiella aktörer 
Kommuner, Region Uppsala, länsstyrelsen, 
politiker, LRF, enskilda skolor och förskolor, 
universiteten, museer och ideella föreningar. 

Bakgrund 
Som morgondagens beslutfattare, 
medborgare och konsumenter är barn och 
ungdomar en viktig målgrupp i det 
förändringsarbete mot ökad hållbarhet som 
samhället står inför. 

Var och en och alla tillsammans bär vi ett 
ansvar för att värna om och förvalta naturens 
resurser, allt som lever och allt vi lever av. 
Ansvaret för naturen blir verkningslöst utan 
träd, blommor, småkryp, vattendrag och 
fågelsång. Naturen behöver därför finnas på 
nära håll i vardagen för att vi verkligen ska bry 
oss. Forskning säger att barn som vistas i och 
lär sig om naturen blir mer benägna att skydda 
den som vuxen.100 Genom att i skola och  

 

 

förskola lyfta lärandet om biologisk mångfald 
och ekosystem skapas förutsättningar till ökad 
kunskap och förändrade beteenden, inte bara 
hos elever utan även hos familjer och 
samhället i stort. I och med det kommer den 
ekologiska läskunnigheten öka vilket möjliggör 
uppbyggnaden av ett mer hållbart samhälle. 

Genom att succesivt och praktiskt integrera 
olika aspekter av exempelvis hållbarhet, 
ekosystemtjänster och biologisk mångfald i 
skolans verksamhet ges elever möjlighet till 
fördjupad förståelse för hållbarhetsfrågor 
samt utrymme att praktisera hållbara 
beteenden och val. Ett exempel är 
utomhuspedagogik där fokus ligger på 
lärandet om hur vi kan komma närmare 
naturen genom att uppleva och lära oss utav 
den. På så vis ökar barnens förståelse, empati, 
ansvarskänsla och engagemang för allt 
levande i naturen och för hur vår planet 
fungerar.101  

Det som i hög grad kan påverka hur vistelsen i 
naturen används är avståndet mellan skola 
och naturområde. Ju yngre eleverna är desto 
större påverkan har detta avstånd. Ligger 
däremot naturområdet nära skolan tycks den 
användas i pedagogisk verksamhet oftare, och 
även av fler pedagoger på skolan.102 

Aktiviteterna ska genomföras med 
målsättningen att skolverksamheten 
successivt ökar möjligheterna till 
naturupplevelser för elever och att praktisera 
hållbara val, vilket förväntas ge ökad 
förståelse för biologisk mångfald och 
hållbarhetsfrågor.

 

 
100 Extrakt, https://www.extrakt.se/sa‐far‐barn‐bast‐kontakt‐

med‐ 

naturen/?utm_source=nyhetsbrev&utm_medium=email&utm_

campaign=november&utm_campaign=unspecified&utm_conte

nt=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis.  
101 Dahlgren Lars Owe & Szczepanski Anders (2005) Outdoor 

education and sensory experience Linköpings university kinda 

education center for enviromental heritage interpretation, 

ecotorism and leisure studies. Titman, Wendy (1994) Special 

places; special people, the hidden curriculum of school grounds, 

WWF, Learning through Landscapes. 
102 Beck‐Friis, M. (2003) Förskolors inställning till och 
användning av stadens natur. Uppsala: Sveriges 
lantbruksuniversitet. Examensarbete nr 13 ‐ 2003, Institutionen 
för skogens produkter och marknader. Brügge, B., Glantz, M. 
och Svenning, S. (2007a) Planera för friluftsliv. I: Friluftslivets 
pedagogik. För kunskap, känsla och livskvalitet. 3 uppl. 
Stockholm: Liber AB s. 224‐247. 
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Aktiviteter 

a. Öka kunskapen hos barn och unga om vikten av biologisk mångfald exempelvis genom att 
värna och utöka naturskoleverksamheterna i kommunerna samt införa krav på 
utomhuspedagogik i skolan och förskolan.  

b. Genomför kunskapshöjande aktiviteter kring biologisk mångfald för personal inom skola och 
förskola exempelvis genom årligt cirkulerande regional tankesmedja för naturpedagogik. 

c. Initiera eller delta i nätverk för kompetenshöjning och erfarenhetsutbyte inom praktisk 
integrering av biologisk mångfald i skola och förskola. 

d. Anpassa och utforma utemiljöer så att de stimulerar till utevistelse samtidigt som de bidrar 
till kunskap om vikten av biologisk mångfald och hållbarhet. 

e. Placera nya skolor och förskolor med närhet till naturområden. Se över och sätt mål för 
skolors och förskolors närhet till naturen, exempelvis att ingen skola eller förskola ska ha 
längre än x meter till naturområde av en viss storlek. 

f. Genomför kartläggning eller översyn samt komplettering av närhet till naturområden för 
skolor och förskolor.  

g. Genomför kunskapshöjande aktiviteter för skolchefer och rektorer för att öka förståelsen om 
vikten av barns lärande kopplat till biologisk mångfald och hållbar utveckling. 

h. Tillhandahåll och informera om (högskole)kurser i exempelvis naturpedagogik för lärare.  
i. Inför en ”naturtrappa” i skolor och förskolors arbetssätt.  
j. Annan aktivitet med samma syfte som åtgärden.  
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Åtgärd 11. Utbildnings‐ och informationsinsatser om biologisk mångfald för 

beslutsfattare 

Syfte och mål 
Syftet med åtgärden är att skapa 
förutsättningar för långsiktigt hållbara beslut 
som minskar påverkan på den biologiska 
mångfalden. 

Målet är att höja kunskapen och 
medvetenheten hos beslutsfattare om 
behovet och vikten av biologisk mångfald och 
hållbara ekosystem. 

Potentiella aktörer 
Kommuner, länsstyrelsen, politiska partier, 
Region Uppsala, universiteten och 
näringslivsaktörer. 

Bakgrund 
Samhället och den lokala samt regionala 
planeringen behöver anpassas för en mer 
hållbar utveckling med avseende på biologisk 
mångfald där beslutsfattare är 
nyckelpersoner. För att kunna uppnå 
nationella åtaganden samt regionala och 

lokala mål krävs mer miljömässigt orienterade 
beslut. Beslutsfattare har en viktig roll i att 
leda ett sådant arbete, exempelvis genom att 
ställa krav på redovisning av miljöpåverkan av 
olika åtgärdsförslag samt efterfråga 
uppföljning av genomförda insatser.  

Det innebär att man inkluderar hänsyn till 
biologisk mångfald i samtliga beslut som rör 
naturresurser. Det är av vikt att bryta ner 
stuprörspolitiken och samordna 
politikområden med varandra, samt öka olika 
parters deltagande i beslutsfattandet.103 

Med bättre underlag kan vi fatta beslut som 
ökar och bevarar biologisk mångfald och som 
är i samklang med naturen och bidrar till 
hållbara ekosystem. För att nå denna 
framgång i arbetet med biologisk mångfald är 
det viktigt att det finns forum för dialog, 
lärande och samverkan på alla nivåer mellan 
region, kommun och stat men också forum för 
möten mellan politiker och sakkunniga. 

 

Aktiviteter 

a. Ta fram och genomför utbildningsinsatser för förtroendevalda och andra beslutsfattare om 
värdet och behovet av biologisk mångfald och hållbara ekosystem. 

b. Medverka i en regional arbetsgrupp för att ta fram utbildningspaket för förtroendevalda och 
beslutsfattare avseende biologisk mångfald och hållbara ekosystem. 

c. Genomför löpande utbildning av förtroendevalda och beslutsfattare inom biologisk mångfald 
och hållbara ekosystem. 

d. Skapa ett forum för dialog och samverkan för experter och politiker på lokal och regional nivå 
för löpande kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte inom biologisk mångfald. Nyttja 
befintliga forum så långt det är möjligt. 

e. Ta fram riktlinjer för att det inför relevanta förslag tas fram beslutsunderlag som redovisar 
förslagets påverkan på biologisk mångfald och hållbarhet i jämförelse med andra alternativ. 

f. Informera beslutsfattare om vikten av naturskolor och utevistelse i naturen för barns 
förståelse och kunskap om biologisk mångfald och hållbar utveckling. 

g. Som beslutsfattare öka deltagandet i utbildningar, dialoger och samverkan som rör biologisk 
mångfald. 

h. Annan aktivitet med samma syfte som åtgärden. 

 
103 Umeå universitet,  https://www.umu.se/nyheter/okad‐

kunskap‐hjalper‐till‐att‐radda‐hotad‐biologisk‐

mangfald_7682722/ 
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Ordlista och begreppsförklaring 
Kompletteras inför slutversionen. 

Ansvarsarter  Sällsynta arter där en särskilt stor andel av arternas totala population 
finns i en begränsad del av det totala utbredningsområdet. Uppsala län 
har 212 ansvarsarter, vilket innebär att länet nationellt sett har relativt 
stor andel av dessa arter.  

Ansvarsnaturtyper  Hotade naturtyper som förekommer med särskilt stor eller i övrigt 
betydelsefull andel länet. Uppsala län har 14 ansvarsnaturtyper, vilka i 
första hand har valts ut baserat på Sverige‐andelen Natura 2000‐
naturtyp. 

Artstock    Artsammansättningen inom ett ekosystem eller geografiskt område. 

Biodiversitet     Se biologisk mångfald  

Biologisk mångfald   Den genetiska variationen hos individerna inom en art, variationen 
mellan olika arter och mellan olika naturtyper och landskap. 

Biotop   Livsmiljön för alla arter inom ett enhetligt ekosystem. Jämför habitat, 
nedan. 

Ekodukt   En bro avsedd för att djur skall kunna ta sig över till andra sidan vägen 
på ett skyddat sätt. 

Ekosystem   Enhetlig del av landskapet med dess organismer och abiotiska 
(ickelevande) delar. I begreppet ingår bland annat växter, djur och 
flöden av energi, näring och grundämnen. 

Ekosystemtjänster   Ekosystemens direkta och indirekta bidrag till människors 
välbefinnande.  

Fickparker  Små allmänna parker på cirka 500‐800 kvadratmeter. 

Formellt skydd  Innebär att markägaren fått ersättning för att bevara ett skogsområde 

med höga naturvärden. Naturreservat, biotopskyddsområde och 

naturvårdsavtal är olika former av formellt skydd. Även inomstatliga 

överenskommelser och markersatta områden som saknar beslut 

betraktas som formellt skyddad skog. Ett skyddat område är ett 

geografiskt definierat område som är utpekat, reglerat och förvaltat för 

att uppnå specifika syften och bevarandemål. 

Frivillig avsättning  Ett område med sammanhängande produktiv skogsmark för vilket 

markägaren frivilligt fattat beslut om att åtgärder som kan skada dess 

naturvärde, kulturmiljövärde och/eller sociala värde inte ska utföras. 

Området ska finnas dokumenterat i plan eller annan handling. 

Fältskikt   Även småplantor av träd och buskar (lägre än 50 cm) kan räknas in.  

Habitat   Livsmiljön för en enskild art. I många sammanhang används i stället 
begreppet naturtyp som en synonym/översättning för habitat. 

Hävd   Traditionella brukningsformer inom jord‐ och skogsbruket. Betesdrift, 
slåtter och lövtäkt är vanliga brukningsformer som ryms inom 
begreppet. 
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Impediment  Mark som är olämplig för jord‐ eller skogsbruk. Inom skogsbruk 
omfattas improduktiv skogsmark, som exempelvis skogbevuxna 
hällmarker och myrar där den samlade virkestillväxten inte överstiger 
en skogskubikmeter per hektar och år, samt träd‐ och buskmark. Inom 
jordbruket avses mark som är obrukbar för åkerbruk. 

Infrastrukturbiotoper   De biotoper som skapas eller uppstår i anslutning till vägar, järnvägar 
och andra människoskapade miljöer. 

Jordmån  Den övre delen av marken som påverkas av klimat, människor, 
vegetation och djur samt utnyttjas av växternas rötter. I Sverige 
dominerar två jordmånstyper: brunjord (lövskogar) och podsol 
(vanligast i barrskog). Jordmånen består av olika lager, så kallade 
horisonter. 

Konnektivitet   Möjligheten till spridning och fria passager för djur, växter, sediment 
och organiskt material i uppströms och nedströms riktning samt från 
vattendraget till omgivande landområden.  

Kreotop   En kreotop blir genom sin sammansättning av strukturer en potentiell 
livsmiljö för olika arter eller artgrupper. En kreotop skiljer sig från den 
traditionella och historiskt uppkomna småbiotopen genom att den är 
medvetet anlagd i syfte att gynna en uppsättning av arter eller 
artgrupper.  

Kulturspår   Historiska landskapselement som alléer, småvatten, odlingsrösen, 
åkerrenar, stenmurar, åkerholmar, solitärträd, öppna diken och 
brukningsvägar som ger spår av människans historiska användning av 
marken. 

Meander, meandring   Lugnt flytande vattendrag i områden med lätteroderade sediment kan 
bilda regelbundna bågar, så kallad meandrar. Meanderlopp är mycket 
spektakulära former i älvlandskap. På grund av processerna i 
meanderlopp bildas typiska former, såsom erosionsbranter i 
vattendragets yttersvängar och älvvallar i innersvängarna.  
     

Monokultur  Ett system för odling av jordbruksgrödor, där man bara odlar ett 
växtslag åt gången. Begreppet används numer även om skogsbruk och 
avser då trädslagsrena bestånd som uppkommit genom plantering eller 
sådd.  

Nyckelarter  En art som har stor betydelse för andra arters överlevnad i ett 
ekosystem.  

Resiliens   Ett systems förmåga att stå emot stress och förändring samt att 
återuppbygga viktiga funktioner efteråt.  

Ruderatmark   Mark som ofta störs av mänsklig verksamhet. Detta gör att marken ligger 
öppen, utan täckande växtlighet, under stora delar av tiden. 

Rödlistan  Rödlistning är ett system som utvecklats av Internationella 
naturvårdsunionen (IUCN) för att utvärdera tillståndet för arter i 
naturen. Den svenska rödlistan är en prognos över risken för enskilda 
arter att dö ut i Sverige. Rödlistan är till hjälp för att identifiera vilka 
arter, och utifrån arternas ekologi vilka miljöer, som behöver åtgärder 
för att arternas tillstånd skall förbättras. Den är ett hjälpmedel för att 
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kunna göra naturvårdsprioriteringar, men den har ingen juridisk status. 
Rödlistan tas fram av ArtDatabanken och fastställs av Naturvårdsverket 
och Havs‐ och vattenmyndigheten. En ny utgåva av rödlistan publiceras 
15 april 2020.   

Skoglig kontinuitet    

Skogliga värdekärnor  Skogsbestånd eller skogar som utifrån bestånds‐, struktur‐ eller 
artförhållanden bedömts ha en stor betydelse för skyddsvärd fauna och 
flora och/eller för en prioriterad skogstyp. Nyckelbiotoper och 
naturvärdesobjekt ingår normalt som en delmängd i begreppet 
värdekärna. 

Skogskubikmeter (m3sk)  Beskriver ett träds eller skogsområdes virkesvolym. Måttet innefattar 
hela stammens volym ovan stubbhöjd inklusive bark och topp, men inte 
grenar och rötter. 

Sociotop   En avgränsad plats som har en viss sammansättning av bruksvärden och 
betydelser. Används för att beskriva utemiljöerna och deras 
upplevelsevärden.  

Spridningskorridorer   Likartad "korridor" genom naturen som binder samman olika 
områden och fungerar som spridningsväg för växter och djur. 
Exempel på spridningskorridorer är trädbevuxna kantzoner längs 
stränder och vattendrag. 

Succession   En stegvis förändring av ett ekosystem där växter, djur eller deras 
samhällen avlöser varandra på en växtplats. Naturvärdena är ofta högre 
i sena successionsstadier än i tidiga. 

Topografi  Beskriver ett områdes terrängförhållanden, som till exempel 
kupering, lutning, nivåskillnader och hur mycket vatten som finns i 
marken. 

Utomhuspedagogik   Är ett pedagogiskt förhållningssätt som syftar till växelspel mellan 
upplevelse och reflektion grundat på upplevelser i autentiska 
situationer. 

Värdetrakt  Ett landskapsavsnitt med särskilt höga ekologiska bevarandevärden. 

Värdetrakter har en väsentligt högre täthet av värdekärnor för djur‐ och 

växtliv inklusive biologiskt viktiga strukturer, funktioner och processer 

än vad som finns i vardagslandskapet. 
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Bilaga 1. Färdplan för ett hållbart län – fyra åtgärdsprogram för 

Uppsala läns miljömålsarbete 
 

Trots att miljöarbetet varit framgångsrikt inom 

många områden är nuvarande åtgärder inte 

tillräckliga för att nå miljömålen vare sig 

nationellt eller i Uppsala län. På flera områden 

går utvecklingen åt rätt håll, men 

åtgärdstakten är inte tillräckligt hög och 

naturens återhämtning går inte tillräckligt fort. 

Det finns därför ett behov av att öka takten i 

genomförandet av konkreta åtgärder för att 

uppnå miljömålen. 

Länsstyrelsen har ett regeringsuppdrag som 

består i att vägleda och samordna länets 

arbete med de nationella miljömålen. 

Uppdraget omfattar att upprätta och 

genomföra regionala åtgärdsprogram för att 

öka takten i genomförandet av åtgärder som 

bidrar till att länets miljötillstånd förbättras 

och att miljömålen nås. 

Länsstyrelsen har i samråd med Uppsala läns 

miljö‐ och klimatråd valt att genomföra 

uppdraget genom att ta fram fyra regionala 

åtgärdsprogram under begreppet Färdplan för 

ett hållbart län, figur 1. Varje åtgärdsprogram 

samlar prioriterade åtgärder för länets aktörer 

inom ett temaområde och varje program har 

en fyraårig genomförandeperiod. 

Programmens temaområden är: 

 Klimat och energi 

 Ekosystem och biologisk mångfald 

 Vatten 
 Samhällsutveckling 

 
Åtgärdsprogrammen ska stimulera ökad 

samverkan inom miljöarbetet där länet kan nå 

en större förändring när olika lokala och 

regionala aktörer arbetar tillsammans mot 

samma mål. Programmen omfattar 

tillsammans arbete med samtliga Sveriges  

 

 
104 Webbplats Sveriges miljömål: www.sverigesmiljomal.se  

miljömål som länet berörs av (15 av 16 

miljömål, ej mål 14 Storslagen fjällmiljö). För 

mer information om miljömålen hänvisas till 

bilaga 2 samt till webbplatsen för Sveriges 

miljömål.104 

Mycket bra miljöarbete pågår redan i Uppsala 

län. Det finns ett stort engagemang hos såväl 

offentlig och ideell sektor, universitet, 

näringsliv som hos enskilda individer för att 

minska miljöpåverkan och hitta långsiktigt 

hållbara lösningar. Genom 

åtgärdsprogrammen stärks och förtydligas det 

gemensamma regionala miljöarbetet. 

Ett samlat och kraftfullt regionalt och lokalt 

ledarskap är avgörande för att nå miljömålen. 

2017 bildades Uppsala läns miljö‐ och 

klimatråd för att ytterligare stärka samverkan 

på strategisk nivå och ge förutsättningar för 

att möta de utmaningar som följer av att vara 

ett län i stark tillväxt.  En god samverkan i 

länet skapar en bra grund för att utveckla de 

Figur 1. De fyra åtgärdsprogrammen som 

tillsammans omfattar åtgärder för samtliga 

miljömål under begreppet Färdplan för ett 

hållbart län. 
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ekonomiska, sociala och miljömässiga 

dimensionerna av hållbar utveckling. En av 

rådets främsta uppgifter är att vara aktiv i 

framtagande och genomförande av 

åtgärdsprogrammen inom Färdplan för ett 

hållbart län. Rådet är också en viktig arena för 

fördjupad analys och samsyn kring länets 

miljöutmaningar. Medlemmar i rådet är 

kommuner, myndigheter och organisationer 

som genom sin verksamhet har stor påverkan 

på länets miljöutveckling.105 

En hållbar utveckling i Uppsala län handlar om 

både miljömässig, social och ekonomisk 

hållbarhet. De fyra åtgärdsprogrammen är 

inriktade på den miljömässiga dimensionen 

genom att miljömålen står i fokus. Vid 

framtagandet av åtgärder beaktas även de 

andra två hållbarhetsaspekterna i den mån 

det är möjligt. Det regionala tillväxtarbetet har 

stor betydelse för hur miljötillståndet 

utvecklas i länet och omställningen till ett 

hållbart samhälle kan utgöra en viktig drivkraft 

för regional tillväxt.  

De fyra delarna av Färdplan för ett hållbart län 

relaterar till flera andra program, 

styrdokument och lagkrav samt redan 

 
105 Medlemmar i Uppsala miljö‐ och klimatråd: Enköpings 
kommun, Heby kommun, Håbo kommun, Knivsta kommun, 
Tierps kommun, Uppsala kommun, Älvkarleby kommun, 
Östhammars kommun, Sveriges Lantbruksuniversitet, Uppsala 

pågående arbete som syftar till att stärka 

miljöarbetet inom olika samhällsområden. 

Åtgärderna i respektive åtgärdsprogram 

kommer att kopplas till de insatser som redan 

görs inom området och samordnas med övriga 

regionala program.  

 

Hållbarhetslöften 

Åtgärdsprogrammen förväntas öka takten i 

genomförandet av åtgärder genom att aktörer 

uppmanas att teckna hållbarhetslöften med 

länsstyrelsen. Hållbarhetslöften är en frivillig 

avsiktsförklaring mellan länsstyrelsen och 

aktörer i länet med syfte att stärka 

genomförandet av de fyra regionala 

åtgärdsprogrammen. Genom ett 

hållbarhetslöfte förbinder sig en aktör att 

genomföra ett antal åtgärder ur ett eller flera 

av de regionala åtgärdsprogrammen. 

Genomförandet av åtgärder kan ske enskilt 

eller i samverkan med andra aktörer.  

Respektive aktör sätter egna mål för åtgärder i 

antaget löfte och ansvarar för finansiering 

samt för att åtgärdsarbetet omhändertas i den 

egna verksamheten. Tecknade löften gäller 

under respektive åtgärdsprograms hela 

programperiod (fyra år) och nya aktörer kan 

ansluta sig till program och teckna 

hållbarhetslöften under hela 

programperioden. Signering av 

hållbarhetslöften görs vid en årlig ceremoni 

där länets åtgärdsarbete uppmärksammas. 

Aktörers hållbarhetslöften publiceras på 

länsstyrelsens externa webbplats.  

Uppföljning av åtgärdsarbetet  

Antagna hållbarhetslöften följs upp årligen av 

länsstyrelsen. Uppföljningen fokuserar på 

genomförandet av åtgärder i förhållande till 

respektive aktörs uppsatta mål. Uppföljningen 

syftar till att:  

Universitet, Skogsstyrelsen, Region Uppsala, Upplands 
lokaltrafik, Uppsala vatten, Energikontoret Mälardalen, Biodriv 
Öst, Naturskyddsföreningen Uppsala län, Lantbrukarnas 
riksförbund, Uppsala handelskammare, STUNS 

Exempel på pågående arbete som 

utgör viktiga förutsättningar för 

genomförandet av åtgärdsprogram 

för miljömål är: 

‐ Samhällsplanering 
‐ Tillsyn och prövning av miljöfarliga 
verksamheter 

‐ Skydd av naturmiljöer och arter 
‐ Restaurering av sjöar och 
vattendrag 

‐ Vattenförvaltning 
‐ Klimat‐ och energiarbete 
‐ Landsbygdsutveckling 
‐ Jordbruksstöd 
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 Följa framdrift i genomförande av 
åtgärdsprogrammens åtgärder bland 
annat för återrapportering till Uppsala 
läns miljö‐ och klimatråd.  
 

 Löpande synliggöra det regionala och 
lokala miljömålsarbetet, bland annat 
som underlag för årlig 
miljömålsuppföljning till regeringen 
och för aktörerna att sprida till sina 

egna målgrupper.  
 

 Under pågående programperiod 
identifiera hinder och behov kopplat 
till genomförande av åtgärder, 
exempelvis varför en åtgärd inte 
genomförs, vad är svårt, vilket stöd 
eller ytterligare samverkan önskas.  
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Bilaga 2. Sveriges miljömålsarbete och Agenda 2030 
 
I den inledande delen av rapporten beskrivs 

de globala och nationella mål som ligger till 

grund för den regionala, strategiska 

inriktningen för biologisk mångfald i 

åtgärdsprogrammet. Här beskrivs Sveriges 

miljömålsarbete och Agenda 2030 på ett 

övergripande plan samt mer detaljerat för de 

mål som rör ekosystem och biologisk 

mångfald.  

Miljömålen 

De svenska miljömålen ska vara politiskt 
vägledande och består av ett generationsmål, 
16 miljökvalitetsmål samt 17 etappmål inom 
områdena avfall, biologisk mångfald, farliga 
ämnen och klimat. Miljömålen är beslutade av 
riksdagen och är de nationella mål som bidrar 
till att vi uppnår den ekologiska dimensionen 
av de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.  

Miljömålen är beslutades av riksdagen 1999 

och är sedan Agenda 2030 infördes de 

nationella mål som bidrar till att vi uppnår den 

ekologiska dimensionen av de globala 

hållbarhetsmålen. Miljömålen används som 

samlingsnamn för generationsmålet, 

miljökvalitetsmålen och etappmålen. Nedan 

beskrivs kopplingen mellan 

åtgärdsprogrammet och generationsmålet, 

etappmålen för biologisk mångfald samt de 

miljökvalitetsmål som främst har en koppling 

till biologisk mångfald. 

Miljökvalitetsmålen beskriver det tillstånd i 

den svenska miljön som miljöarbetet ska leda 

till. Preciseringarna ska förtydliga vad 

miljökvalitetsmålen innebär och används även 

som kriterier vid uppföljningen av målen. 

Generationsmålet och de 16 

miljökvalitetsmålen har hittills följts upp med 

sikte på 2020, förutom miljökvalitetsmålet  

begränsad klimatpåverkan, där målåret är 

2050. Uppföljning av målen görs årligen både  

 
106 Sveriges miljömåls webbpats: 
http://www.sverigesmiljomal.se/ 

på regional och nationell nivå. Utöver det görs 

vart fjärde år fördjupade utvärderingar på 

nationell nivå. För mer information om 

miljömålssystemet se webbplatsen för 

Sveriges miljömål106. 

Etappmålen är steg på vägen för att nå 

generationsmålet och ett eller flera 

miljökvalitetsmål. De identifierar en önskad 

omställning av samhället och tydliggör var 

insatser bör sättas in. 

Totalt har det utarbetats tio etappmål för 

biologisk mångfald och ekosystemtjänster. 

Dessa ligger till grund för den regionala 

strategiska inriktningen för ekosystem och 

biologisk mångfald, mer om detta i 

huvuddelen av rapporten.: 

Det finns även två etappmål inom Hållbar 

stadsutveckling med tydliga kopplingar till 

biologisk mångfald och ekosystem ‐ Metod för 

stadsgrönska och ekosystemtjänster i urbana 

miljöer och Integrering av stadsgrönska och 

ekosystemtjänster i urbana miljöer.  

Generationsmålet är ett inriktningsmål för 

miljöpolitiken. Målet ger vägledning om de 

värden som ska skyddas och den 

samhällsomställning som krävs för att nå det 

miljötillstånd som beskrivs av 

miljökvalitetsmålen. För att nå målet krävs en 

ambitiös miljöpolitik i Sverige, inom EU och 

internationellt.  

Generationsmålet ger tyngd och drivkraft för 
miljöarbetet mot återhämtade ekosystem, 
bevarad biologisk mångfald och natur‐ och 
kulturmiljö, en god hälsa för människor, 
effektiva och giftfria kretslopp, hushållning ed 
naturresurser, effektiv energianvändning samt 
konsumtionsmönster. 107

107 Sveriges miljömåls webbplats 
http://sverigesmiljomal.se/miljomalen 
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Samtliga miljökvalitetsmål samt 
generationsmålet presenteras nedan: 

Generationsmålet 

Det övergripande målet för 

miljöpolitiken är att till nästa 

generation lämna över ett 

samhälle där de stora 

miljöproblemen är lösta, utan att orsaka 

ökade miljö‐ och hälsoproblem utanför 

Sveriges gränser. 

 

Begränsad klimatpåverkan 

Halten av växthusgaser i 

atmosfären ska i enlighet med på 

klimatsystemet inte blir farlig. 

Målet ska uppnås på ett sådant 

sätt och i en sådan takt att den biologiska 

mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen 

säkerställs och andra mål för hållbar 

utveckling inte äventyras. Sverige har 

tillsammans med andra länder ett ansvar för 

att det globala målet kan uppnås.  

 

Frisk luft 

Luften ska vara så ren att 

människors hälsa samt djur, 

växter och kulturvärden inte 

skadas.  

 

Bara naturlig försurning 

De försurande effekterna av 
nedfall och markanvändning ska 
underskrida gränsen för vad 
mark och vatten tål. Nedfallet av 

försurande ämnen ska inte heller öka 
korrosionshastigheten i markförlagda tekniska 
material, vattenledningssystem, arkeologiska 
föremål och hällristningar. 
 

 

 

Giftfri miljö 

Förekomsten av ämnen i miljön 
som har skapats i eller utvunnits 
av samhället ska inte hota 
människors hälsa eller den 
biologiska mångfalden. Halterna 

av naturfrämmande ämnen är nära noll och 
deras påverkan på människors hälsa och 
ekosystemen är försumbar. Halterna av 
naturligt förekommande ämnen är nära 
bakgrundsnivåerna. 

 

Skyddande ozonskikt 

Ozonskiktet ska utvecklas så att 
det långsiktigt ger skydd mot 
skadlig UV‐strålning. 
 

 

Säker strålmiljö 

Människors hälsa och den 
biologiska mångfalden ska 
skyddas mot skadliga effekter av 
strålning. 

 

Ingen övergödning 

Halterna av gödande ämnen i 
mark och vatten ska inte ha 
någon negativ inverkan på 
människors hälsa, 
förutsättningar för biologisk 

mångfald eller möjligheterna till allsidig 
användning av mark och vatten. 
 

Levande sjöar och vattendrag 

Sjöar och vattendrag ska vara 
ekologiskt hållbara och deras 
variationsrika livsmiljöer ska 
bevaras. Naturlig 

produktionsförmåga, biologisk mångfald, 
kulturmiljövärden samt landskapets 
ekologiska och vattenhushållande funktion ska 
bevaras, samtidigt som förutsättningar för 
friluftsliv värnas. 
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Grundvatten av god kvalitet 

Grundvattnet ska ge en säker och 
hållbar dricksvattenförsörjning 
samt bidra till en god livsmiljö för 
växter och djur i sjöar och 
vattendrag. 

 

Hav i balans samt levande kust och 

skärgård 

Västerhavet och Östersjön ska ha 

en långsiktigt hållbar 

produktionsförmåga och den 

biologiska mångfalden ska 

bevaras. Kust och skärgård ska ha en hög grad 

av biologisk mångfald, upplevelsevärden samt 

natur‐ och kulturvärden. Näringar, rekreation 

och annat nyttjande av hav, kust och skärgård 

ska bedrivas så att en hållbar utveckling 

främjas. Särskilt värdefulla områden ska 

skyddas mot ingrepp och andra störningar 

 

Myllrande våtmarker 

Våtmarkernas ekologiska och 

vattenhushållande funktion i 

landskapet ska bibehållas och 

värdefulla våtmarker bevaras för 

framtiden. 

 

Levande skogar 

Skogens och skogsmarkens värde 

för biologisk produktion ska 

skyddas samtidigt som den 

biologiska mångfalden bevaras 

samt kulturmiljövärden och sociala värden 

värnas. 

 

 

 

 

 

Ett rikt odlingslandskap 

Odlingslandskapets och 
jordbruksmarkens värde för 
biologisk produktion och 
livsmedelsproduktion ska 

skyddas samtidigt som den biologiska 
mångfalden och kulturmiljövärdena bevaras 
och stärks. 

 

Storslagen fjällmiljö 

Fjällen ska ha en hög grad av 

ursprunglighet vad gäller 

biologisk mångfald, 

upplevelsevärden samt natur‐ 

och kulturvärden. Verksamheter i fjällen ska 

bedrivas med hänsyn till dessa värden och så 

att en hållbar utveckling främjas. Särskilt 

värdefulla områden ska skyddas mot ingrepp 

och andra störningar. 

 

God bebyggd miljö 

Städer, tätorter och annan 

bebyggd miljö ska utgöra en god 

och hälsosam livsmiljö samt 

medverka till en god regional och 

global miljö. Natur‐ och kulturvärden ska tas 

till vara och utvecklas. Byggnader och 

anläggningar ska lokaliseras och utformas på 

ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt 

god hushållning med mark, vatten och andra 

resurser främjas. 

 

Ett rikt växt‐ och djurliv 

Den biologiska mångfalden ska 
bevaras och nyttjas på ett 
hållbart sätt, för nuvarande och 
framtida generationer. Arternas 

livsmiljöer och ekosystemen samt deras 
funktioner och processer ska värnas. Arter ska 
kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd 
med tillräcklig genetisk variation. Människor 
ska ha tillgång till en god natur‐ och 
kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som 
grund för hälsa, livskvalitet och välfärd. 
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Agenda 2030  

År 2015 enades FN:s generalförsamling om en 
gemensam plan för en hållbar framtid genom 
att anta Agenda 2030 som innehåller 17 
globala mål för hållbar utveckling. Sedan dess 
förväntas agendan vara vägledande för såväl 
beslut inom FN som för alla medlemsnationer. 
Bakom beslutet ligger insikten om att vi idag 
är den första generationen som kan utrota 
fattigdomen, och sannolikt den sista som kan 
stoppa klimatförändringarna. Agendan bygger 
på idén om tre dimensioner av hållbar 
utveckling – den ekonomiska, den sociala och 
den ekologiska – som alla beroende av 
varandra. De 17 globala målen (figur 2) med 
sammanlagt 169 delmål handlar om att bygga 
en mer rättvis och jämställd värld inom 
planetens gränser. De globala målen ska 
balansera och integrera de tre dimensionerna 
av hållbar utveckling. 

Den miljömässiga dimensionen av Agenda 
2030 tas omhand inom det svenska 
miljömålsarbetet. Åtgärderna som beskrivs i 
åtgärdsprogrammet bidrar till de globala  

 

 

hållbarhetsmålen i Agenda 2030 genom 
framför allt mål 15 Ekosystem och biologisk 
mångfald, men även till mål 4 God utbildning 
för alla, mål 6 Rent vatten och sanitet för alla, 
mål 11 Hållbara städer och samhällen, mål 12 
Hållbar konsumtion och produktion samt till 
mål 14 Hav och marina resurser. 

 

Mål 14. Ekosystem och biologisk mångfald 

Målet är att skydda, 
återställa och främja ett 
hållbart nyttjande av 
landbaserade ekosystem, 
hållbart bruka skogar, 
bekämpa ökenspridning, 
hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt 
hejda förlusten av biologisk mångfald. 108Det 
finns tolv delmål som direkt eller indirekt ger 
en inriktning för arbetet med att stärka, 
restaurera och skydda viktiga ekosystem samt 
öka och bevara den biologiska mångfalden. 

 

 

 

 
108 Webbplats Globala målen https://www.globalamalen.se/om‐
globala‐malen/mal‐15‐ekosystem‐och‐biologisk‐mangfald/ 

Figur 2. De 17 globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 
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Bilaga 3. Förutsättningar för biologisk mångfald i Uppsala län  
Här beskrivs de geografiska och strukturella förutsättningar för länets vattenmiljöer, 
jordbrukslandskap och skogslandskap, såväl naturliga som påverkade av människan. För utförligare 
beskrivning av länets förutsättningar och en regional lägesbild hänvisas till rapporten Ansvarsarter 
och ansvarsnaturtyper i Uppsala län109. Observera att bilaga 3 kommer att bearbetas vidare med 
avseende på texter och bilder inför slutversionen. 

Uppsala län är en expansiv region där befolkningen förväntas öka, liksom exploateringen av mark‐ 

och vattenresurser. En sammanhållen fysisk planering är också en grundläggande förutsättning för 

hållbar förvaltning av resurserna. Förutom den naturmiljö som beskrivs i texten nedan består 

Uppsala län av ett flertal större städer och samhällen med sammanhållna bostadsområden, 

industrier och verksamheter samt en utbredd infrastruktur.  

Att landskapet blir allt mer uppdelat av vägar, byggnader och hårdgjorda ytor gör det svårare för djur 

och växter att sprida sig och försämrar deras livsvillkor. De grönområden och gröna kilar och stråk i 

och i nära anslutning till städer och tätorter är en förutsättning för såväl artbevarande som friluftsliv 

med ökad kunskap om biologisk mångfald till följd.  

Uppsala läns landareal består till mer än hälften av skogsmark. Skogen bildar tillsammans med 
jordbruksmark ett mosaiklandskap, genomsyrat av ett nätverk av öppna myrar, sjöar och vattendrag. 
Fördelningen av Uppsala läns landareal visas i figur 1. Landarealen utgörs till 62 procent av produktiv 
skogsmark. 24 procent av landarealen används som jordbruksmark, det vill säga åker eller 
naturbetesmark. Myr‐ och bergimpediment utgör tillsammans 6 procent.  

Bebyggd mark, 5 procent av länet, utgörs av exempelvis hårdgjorda ytor inom tätort, hävdad tomt‐ 
och industrimark, parker och diverse anläggningar avsedda för andra ändamål än skogsbruk. Övrig 
mark, som står för 3 procent av länets landareal, utgörs av kraftledningar på förutvarande 
skogsmark, vägar, järnvägar samt annan mark såsom upplagsplatser, grustag med mera.110 Endast 
fem procent av länet utgörs av vatten, undantaget havsvatten (ingår inte i figur 1).111 

 

Figur 1. Landareal fördelad på traditionella ägoslag, 1000 hektar; procent. Femårsmedelvärde 2014‐2018. 
100%=812 000 ha Källa: Riksskogstaxeringen, SLU 

 
109 Ansvarsarter och ansvarsnaturtyper i Uppsala län, Forslund, M. (red) 2015. Länsstyrelsen i Uppsala län 2015:03 
110 Riksskogstaxeringen, SLU 
111 SCB, markanvändningen i Sverige 2015, uppdaterad 2019. https://www.scb.se/hitta‐statistik   
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Vattenmiljöerna 

 

 

Foto: Bergslagsbild 

Uppsala län består av endast fem procent vatten, exklusive havsvatten.112 Länet avgränsas i stort av 

Mälaren i söder, Sagån i väster, Dalälven i norr och Östersjön samt en del av södra Bottenhavet i 

öster. Länsstyrelsen pekar ut fem ansvarsnaturtyper och 37 ansvarsarter knutna till vattenmiljöer.113 

De naturtyper som Uppsala län har särskilt stort ansvar för är grunda vågexponerade hårdbottnar 

(rev), små öar och skär i Östersjön, havsstrandängar, grunda trösklade havsvikar (laguner), 

kransalgssjöar och rikkärr. Bland ansvarsarterna knutna till dessa miljöer ingår flera artgrupper – allt 

från spindlar, sländor och däggdjur till alger, mossor och fiskar. Arterna lever både i vattnet och i 

strandkanten, där de bor, födosöker och/eller fortplantar sig. 

De marina miljöerna är varierade – från trösklade havsvikar, mjuka och hårda bottnar, skär och 

mindre öar samt utsjöbankar. Ytvattnet har en salthalt på omkring fem promille men är lägre i 

innerskärgården och vid vattendragsmynningar. 114 De kustmynnande vattendragens 

mynningsområden är viktiga habitat. Dalälvens, Tämnaråns och Olandsåns mynningsområden utgörs 

av naturtypen estuarier – större flod‐ och åmynningar där sötvatten blandas med det saltare 

havsvattnet. Naturtypen har en komplex artsammansättning med såväl djur som växter av marint, 

limniskt och brackvattensursprung.  

Landhöjningen är fem till sex millimeter per år och ger upphov till speciella strandnära biotoper som 

flador, rikkärr och landhöjningsskog. Den grunda landhöjningskusten är unik, med stora områden 

präglade av strandförskjutning och avsnörning av grunda havsvikar. Vattenvegetationen är ofta rik i 

dessa så kallade laguner och det särskilt utmärkande är de känsliga kransalgerna.  Tack vare en tidig 

uppvärmning på våren utgör lagunerna fina lek‐ och uppväxtmiljöer för fisk. Naturtypen är även en 

viktig livsmiljö för änder, måsfåglar och vadare. Lagunerna genomgår en naturlig succession då de 

med tiden snörs av till glosjöar som sedan kan övergå till rikkärr eller sumpskogar. Längs med 

skyddade stränder finns havsstrandängar. De skiljer sig beroende på om de hävdas, störs av isskav 

 
112 SCB, markanvändningen i Sverige 2015, uppdaterad 2019. https://www.scb.se/hitta‐statistik   
113 Ansvarsarter och ansvarsnaturtyper i Uppsala län, Forslund, M. (red) 2015. Länsstyrelsen i Uppsala län 2015:03 
114 Webbplats Svealandskusten. https://www.havet.nu/svealandskusten/?d=3344#5 
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eller är helt ohävdade. Liksom i de flesta andra kantzoner kan artrikedomen vara mycket hög. De 

flesta av länets havsstrandängar är små, men de större är mycket viktiga för rastande fåglar. 

Skärgården är varierad med ett stort antal skogklädda öar och exponerade skär, som ofta hyser en rik 

och skyddsvärd fågelfauna. Fågelskär med mås‐ och tärnkolonier fungerar som en egen biotop där 

flera arter av till exempel änder och vadare häckar i skydd av kolonierna. Björns skärgård och Gräsö 

östra skärgård är två exempel på värdetrakter.  

De grunda, solbelysta hårdbottnarna karaktäriseras av ett produktivt växt‐ och djursamhälle. 

Blåstång och smaltång är nyckelarter, vars kraftiga ruskor utgör hem, skafferi och barnkammare för 

bland annat olika kräftdjur, snäckor och fiskar. I övrigt kännetecknas algbältet av olika grön‐, brun‐ 

och rödalger. Blåmusslor sitter ofta i den nedre delen av algbältet och djupare ner och är viktiga som 

föda för flera dykänder. Reven erbjuder livsmiljö, föda och leklokaler för många fiskarter och är 

därför ofta mycket produktiva. 

Biologisk mångfald i de marina miljöerna påverkas och hotas av övergödning, miljöfarliga ämnen, 

fysisk påverkan, främmande arter, klimatförändringar och fiske. Övergödning kan försämra livsmiljön 

för fisk, andra djur och undervattensvegetation och leda till storskaliga förändringar i ekosystemet. 

Den lokala påverkan från industriverksamhet är relativt liten men miljöskadliga ämnen kommer 

genom diffus spridning, till exempel via dagvatten från urbana miljöer. På grund av landhöjningen 

uppstår nya behov av att muddra för båtar i grunda områden, vilket påverkar vattenmiljön negativt. 

Båtliv kan också leda till förändringar eller förlust av livsviktiga habitat genom uppgrumling av 

sediment och skador på bottenmiljön från båttrafik eller vid anläggning av nya hamnar och 

bryggor.115 

Uppsala län är ett av landets mest utdikade. Det redan sjöfattiga länet blev än mer sjöfattigt i och 
med den stora dikningsvågen som startade i slutet av 1800‐talet och pågick fram till 1950‐talet. Av 
länets ursprungligen cirka 200 sjöar torrlades ungefär hälften och resterande, med något enstaka 
undantag, sänktes mer eller mindre för att skapa förutsättningar för odling.  
 

 

Foto: Bergslagsbild 

I Uppsala län finns grunda kalkrika sjöar i landhöjningsområden med relativt näringsfattigt vatten och 
med en vegetation som domineras av kransalger, så kallade kransalgsjöar. Vattnet i dessa sjöar är 
klart eftersom växterna lagrar närsalter och bromsar vågrörelser. Det kan även vara brunfärgade 

 
115 Moksnes P‐O, et.al. Fritidsbåtars påverkan på grunda kustekosystem i Sverige. Havsmiljöinstitutets rapport, nr. 2019:3. 
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(humösa) sjöar i anslutning till rikkärr eller källpåverkade myrar. Förutom kransalger kan 
vegetationen domineras av kalkkrävande brunmossor.  

Mälaren, Sveriges tredje största sjö är naturligt näringsrik. Mälarens tillrinningsområden domineras 
av näringsrika lerjordar med hög andel jordbruksmark. Det tillrinnande vattnet är rikt på 
näringsämnen och växtligheten i sjön är därför stort. Det gynnsamma klimatet kring Mälaren 
återspeglas i dess vegetation och sjön är rik på vattenväxter. Här återfinns den internationellt sett 
mest skyddsvärda vattenväxten för Mälaren, småsvaltingen. I klara vatten finns lågskottsväxter som 
nate‐ och slingeväxter. I mer näringsrika vikar dominerar i stället flytbladsväxter. Även bottenfaunan i 
Mälaren är oerhört artrik. Hit hör bland annat insekter, snäckor och musslor. För att skydda de arter 
som lever i eller i direkt anslutning till Mälaren från påverkan från bebyggelse och exploatering finns 
ett strandskydd på 100 meter upp från strandlinjen (för vissa delar av Mälaren 300 meter).  

Både små och stora vattendrag är viktiga för lekvandrande fisk. Länets vattendrag är i stor 
utsträckning kanaliserade och dämda för kraftbehov. Detta innebär att många av de för växter och 
djur så viktiga substrat och möjligheter till förflyttning helt försvunnit. Dalälven dämdes tidigt upp för 
vattenkraft vilket påverkat naturvärden i stor skala. Trots detta finns stora naturvärden både i vatten 
och på land längs älven. De många dammarna och de ofta torrlagda strömfårorna har omöjliggjort 
fiskvandring i älven och samtidigt i stor utsträckning förstört de naturliga leklokalerna för fisk. 
Svämlövskogarna längs Dalälven hotas av att vattendraget är kraftigt reglerat. När skogen inte 
svämmas över tillräckligt länge tar granen över som det dominerande trädslaget. Den skuggar och 
förstör livsmiljön för lövträden och alla arterna som är beroende av lövträd. Även avverkning är ett 
hot mot arterna, då luftfuktigheten och substraten då kan försvinna.  

Rikkärr utmärker sig genom att vara de artrikaste våtmarkerna med många specialiserade arter av 
kärlväxter, mossor, landmollusker och svampar. Även många arter av småfjärilar, jordlöpare och 
kortvingar hittas i mer eller mindre öppna rikkärr och för flera groddjur är de viktiga på 
landskapsnivå. Historiskt har majoriteten av de svenska rikkärren i bebodda trakter nyttjats som 
slåtter‐ och betesmarker. I likhet med många andra län i södra Sverige sker en igenväxning av länets 
rikkärr. Den faktor som har haft mest negativ inverkan på rikkärren är de dikningar som gjorts för att 
skapa mer odlingsbar mark och för att öka produktionen av skog. Igenväxningen beror också till del 
på att den historiska hävden i form av bete och slåtter av rikkärren har upphört. Ökad 
näringsbelastning, genom infiltration eller deposition från jordbruksmarker och genom nedfall 
påverkar även det rikärren negativt. 
 

 

Foto: Bergslagsbild   
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Jordbrukslandskapet 

 

 

Foto: Bergslagsbild 

Omkring en femtedel av Uppsala län är jordbruksmark och av den är 90 procent åker och 10 procent 
betesmark. Jordbrukslandskapet i Uppsala län har både bördig slättbygd med produktiv åkermark 
och en skogsbygd där inslaget av beteshagar och vallodling är stort. Slättbygden övergår i söder till så 
kallad Mälarbygd, ett landskap dominerat av sprickdalar och styv åkerlera, öppna lerslätter avbrutna 
av moränryggar och mindre skogsområden samt ekbackar och lövskogspartier. I länets östra delar 
återfinns dessutom så kallad kustbygd. Kustbygden känns igen på sin kuperade terräng med små, 
slingrande åkermarker omgivna av morän‐ och hällmarker. Här finns relativt många traditionella drag 
bevarade. 

Uppsala är ett tätbefolkat län med en växande befolkning, behovet av nya bostäder är stort vilket 
leder till ett högt tryck på den oexploaterade marken. När jordbruksmark succesivt tas i anspråk för 
bebyggelse blir resultatet på sikt att stora arealer jordbruksmark försvinner. Mellan år 2011 och 2015 
exploaterades cirka 150 hektar jordbruksmark i Uppsala län, där syftet främst har varit att bygga 
bostäder (cirka 110 hektar).116 På landsbygden har jordbruket andra utmaningar och siffrorna visar 
att jordbruksmarken även minskar totalt i länet. Nästan 6000 hektar (drygt tre procent) åkermark har 
försvunnit i Uppsala län de senaste tio åren, vilket är jämförbart med minskningen i Sverige som 
helhet. Arealen betesmarker och slåtterängar har minskat med ungefär tio procent i Uppsala län 
sedan 2009. För hela Sverige har dock arealen ökat med mellan tre och fyra procent under samma 
period.117 Jordbruksmark som tas i anspråk för byggande av olika slag genomgår en oåterkallelig 
förändring. Igenväxning till följd av minskat brukande av åkrar och beteshagar går däremot att 
restaurera och i många fall återskapa tidigare mångfald av hävdgynnade arter. 

Biologisk mångfald i jordbrukslandskapet handlar om vilda arter av växter och djur såväl som odlade 
växter och jordbrukets husdjur. Många arter har även stor betydelse för människan, exempelvis 
genom ekosystemtjänster som pollinering av grödor och kontroll av skadeinsekter. Samtidigt är ett 
artrikt och varierat landskap något som många människor uppskattar.118 För avel och växtförädling är 
variationen viktig och gener från traditionella raser och sorter ger möjlighet till urval och utveckling 

 
116 Exploatering av jordbruksmark 2011–2015. Jordbruksverket. Rapport 2017:5. 
117 Jordbruksverkets statistikdatabas http://statistik.sjv.se/PXWeb/pxweb/sv/Jordbruksverkets%20statistikdatabas/?rxid=5adf4929‐f548‐
4f27‐9bc9‐78e127837625 
118 Jordbruksverkets webbplats 
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vid förädlingsarbete även i framtiden. Det kan även finnas egenskaper som vi ännu inte förstått är till 
nytta. Denna tillgång av gener som finns i traditionella djurraser och växtsorter, men även i vilda 
växter och djur, kan ha betydelse för framtidens livsmedelsförsörjning och vid utveckling av nya 
grödor eller odlingsmetoder.  

Jordbrukslandskapet är format av människan och är en del av det svenska kulturarvet. Genom att 
bevara och utveckla ett varierat landskap bidrar jordbruket till biologisk mångfald, se figur 2. 
Betesdjur är till exempel nödvändiga för att vi ska kunna ha kvar ett omväxlande landskap med både 
åkrar och betesmarker. Utan betesdjur växer många marker igen med skog. I slättlandskapet kan det 
exempelvis vara viktigt att bevara våtmarker, obrukade marker, träd, buskar och snår för att djur och 
växter ska trivas.119 Miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap handlar både om att bevara 
jordbruksmarkens produktionsförmåga och odlingslandskapets natur‐ och kulturvärden.  

 

 

Figur 2. Att bevara och utveckla ett varierat landskap bidrar till biologisk mångfald. Illustration: Jakob 

Robertsson.120  

 

En viktig anledning till att vi kan ha så många aktiva jordbruk i Sverige är att mycket av verksamheten 

ger rätt till stöd från EU. Det finns dock jordbruksmark med höga naturvärden som inte är berättigad 

till de arealstöd som finns inom EU:s och Sveriges jordbrukspolitik. Anledningen till detta är delvis att 

naturen skiljer sig från hur det ser ut i centrala och södra delarna av Europa, för vilka de flesta 

reglerna är anpassade. I Sverige klassas betesmark där gräs och örter lämpligt för foder dominerar 

marken som den mest värdefulla när det kommer till stöd, vilket är i linje med EU:s riktlinjer. Övriga 

klasser har en lägre ersättning per hektar än den öppnare typen av betesmark och slåtteräng. Det går 

även att få ersättning för att restaurera kraftigt igenvuxen mark som tidigare använts som 

jordbruksmark. På grund av att det finns regler för hur en mark ska se ut för att platsa in i stöden så 

finns det hävdgynnade ytor i landskapet som inte platsar i någon av klasserna, och därmed hamnar 

utanför stödsystemet.121 

 
119 Jordbruksverkets webbplats 
120 Naturvårdsverkets webbplats: https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete‐i‐samhallet/Miljoarbete‐i‐Sverige/Uppdelat‐efter‐
omrade/Naturvard/  
121 Jordbruksverkets webbplats 
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Det finns olika typer av jordbruksstöd. För åkermark finns förgröningsstödet som syftar till att främja 

den biologiska mångfalden och att minska klimatpåverkan. Det går också att få stöd för att ställa om 

sitt jordbruk till ekologisk odling, vilket också kan gynna den biologiska mångfalden.122 Utöver detta 

så föreligger ett biotopskydd för ytor i åkerlandskapet som behöver bevaras, såsom exempelvis 

odlingsrösen och stenmurar.123 

Uttrycket "äng är åkers moder" visar hur viktig ängen har varit i vårt land. Från ängen fick bonden 

vinterfoder till djuren som i sin tur gav gödsel till åkern. Ängens storlek var därför viktig för hur stor 

åker bonden kunde odla och även för skördens storlek. I dagens jordbruk har kopplingen mellan äng 

och åker upphört. Vinterfodret tas numera från vallen, det vill säga åkrar som odlas med gräs, och 

växtnäringen kommer både från stallgödsel och mineralgödsel. Ängsbruket har därmed mer eller 

mindre upphört och ängarna utgör numera endast en bråkdel av deras forna arealer. 

Länsstyrelsen pekar ut tre ansvarsnaturtyper och 54 ansvarsarter i jordbrukslandskapet124. Arter 
knutna till träd klassades till skog. De naturtyper som Uppsala län har särskilt stort ansvar för är 
svämängar, torrängar och öppna sandmiljöer. Svämängar finns främst längs Dalälven och gynnas av 
både översvämningar och hävd. Torrängar är ört‐ och gräsdominerade miljöer på torr mark, även på 
hällmark, med sparsamt busk‐ och trädskikt. De kan delas upp i underklasser och finns ofta i mosaik 
med friskare gräsmarker. Flera arter i torrängar gynnas av sent, extensivt bete. Öppna sandmiljöer är 
idag en bristvara i naturen, varför även människoskapade miljöer är viktiga. Flera av ansvarsarterna 
är fjärilar och skalbaggar, vilka under någon del av sin livscykel är beroende av någon värdväxt. 

 

 

Foto: Mikael Lindberg 

 

   

 
122 Jordbruksverkets webbplats 
123 Naturvårdsverkets webbplats 
124 Ansvarsarter och ansvarsnaturtyper i Uppsala län, Forslund, M. (red) 2015. Länsstyrelsen i Uppsala län 2015:03 
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Skogslandskapet  

 

Foto: Bergslagsbild 

Produktiv skogsmark utgör 62 procent av landarealen i Uppsala län (506 000 hektar). Produktiv 
skogsmark är mark som är lämplig för skogsproduktion och inte väsentligen används till annat 
ändamål, samt producerar minst 1 skogskubikmeter (m3sk) per hektar och år.125 Av länets skogsmark 
är 14 procent undantagen från skogsbruk, antingen genom formellt skydd (5,6 procent), genom 
markägares frivilliga avsättningar (3,6 procent) eller för att den utgörs av improduktiv skogsmark (4,8 
procent), se figur 3. Den formellt skyddade marken utgörs av både produktiv och improduktiv 
skogsmark. Total andel improduktiv skogsmark i länet är 5,5 procent. 126 86 procent av all skogsmark i 
länet används alltså för skogsproduktion. Detta medför att de åtgärder för att gynna naturvärden och 
biologisk mångfald i den brukade skogen är av avgörande betydelse för den biologiska mångfalden 
liksom ett utökat skydd i form av frivilliga avsättningar och formellt skydd. En god naturhänsyn gör 
att den biologiska mångfalden och variationen i det brukade skogslandskapet bevaras och 
utvecklas i samband med de skogliga åtgärderna. 

Figur 3: Skogsmark, varav delar undantagna från skogsbruk. Skogsstyrelsen rapport 2019/18. 

 
125 Riksskogstaxeringen, SLU. www.slu.se/riksskogstaxeringen  
126 Skogsstyrelsen rapport 2019/18. 
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Det totala virkesförrådet i länet, räknat som levande träd på produktiv skogsmark, har ökat under de 
senaste 30 åren. Förklaringen kan vara att avverkningen varit mindre än den avsatta tillväxten. I en 
längre tidshorisont kan ökningen av virkesförrådet också förklaras med att jordbruksmark planterats 
igen med skog, eller att skogarna sköts på ett annat sätt nu än tidigare. Igenväxning av tidigare öppna 
och halvöppna marker innebär ofta att den biologiska mångfalden minskar, och ett mer rationellt, 
likriktat brukande kan innebära en minskad variation av habitat för olika växter och djur.  

40 procent av länets skogsmark täcks av skogar som är 40 år eller yngre, medan 16 procent täcks av 
skog som är 101 år eller äldre. Andelen äldre skog på produktiv skogsmark har stigit under de senaste 
30 åren, för att de senaste åren sjunka något. Denna åldersfördelning innebär att skogen generellt 
sett har en biologiskt ung ålder, och att de arter som är knutna till skoglig kontinuitet kan ha svårt att 
överleva i landskapet. Det är därför viktigt att man vid skogsskötselåtgärder lämnar hänsynsträd och ‐
områden som på lång sikt kan medföra att strukturer och förbindelselänkar som finns i 
naturskogen också kan återfinnas i brukad skog. Avverkning av skog har stor negativ påverkan på 
fler än 1 300 arter. Det handlar oftast om arter som är knutna till skoglig kontinuitet. Dessa arter har 
svårt att överleva hyggesfasen och deras substrat eller miljö hinner inte byggas upp innan skogen 
åter avverkas. 

Volymen död ved per hektar har ökat sedan 2005 och både i skogsmarken totalt och i den produktiva 
skogsmarken kan man se en ökande trend sedan 2009. Många arter är knutna till död ved och skoglig 
kontinuitet och att mängden döda ved i den produktiva skogen ökar kan bidra till en positiv 
utveckling för dessa arter. Olika arter kräver död ved av olika trädslag och av olika nedbrytningsgrad, 
så även om trenden generellt är positiv kan det finnas specialiserade arter som ändå saknar det 
substrat de behöver. Placeringen av den döda veden i landskapet är också viktig, så att den finns där 
den gör störst nytta. I vissa fall kan schablonartat lämnad död ved på större hyggen istället ge en 
fördel till vanligare arter som gynnas av död ved. Dessa kan i sin tur konkurrera ut sällsynta arter i 
närliggande områden.127 

 

Foto: Camilla Wessberg 

Vissa skogsmiljöer är av särskilt intresse för den biologiska mångfalden i Uppsala län, så kallade 
ansvarsnaturtyper. Dessa naturtyper är av nationellt intresse och har en relativt stor andel av den 
nationella förekomsten i länet. Länsstyrelsen pekade 2015 ut sex ansvarsnaturtyper och 121 
ansvarsarter i skogsmiljöer. De skogsmiljöer som Uppsala län har särskilt stort ansvar för är 

 
127 Wikars, L. 2013. Död ved i tid och rum; dödvedskötsel och hotade arter. Föredrag på seminariet Död ved i praktisk naturvårdsförvaltning 
arrangerat av Länsstyrelsen i Västmanland inom LIFE‐projektet LIFE+MIA 2013‐04‐23.) 
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kalkbarrskogar, asprika skogar, ädellövskogar, svämskogar och åsbarrskogar. Andra skogliga 
naturtyper som är viktiga i länet är landhöjningsskogar, större myr‐ och skogsmosaiker samt 
skärgårdsnaturskogar. Länet är ett av de mest variationsrika barrskogsområdena i Sverige. 128 

Kalkbarrskogar förekommer främst i nordöstra delen av länet, där depositionen av kalk var störst och 
urlakningen har pågått under en kortare tid. I länets kalkbarrskogar finns ett stort antal rödlistade 
mykorrhizasvampar, vilka är knutna till gran eller tall på kalkrik mark. Dessa överlever normalt inte en 
slutavverkning. Även gödsling, igenväxning och upphörd hävd kan vara ett hot mot 
mykorrhizasvamparna. Länets kalkbarrskogar har dessutom en rik förekoms av guckusko.  

Uppsala läns skogar har, i förhållande till andra län, en hög andel asp med en god föryngring. Rik 
förekomst av asp hittar man i olika skogsmiljöer i länet, till exempel i blockrika skogar eller som 
successionsskogar på tidigare öppen mark eller brandfält. Skogar med rik förekomst av asp 
förekommer spritt över länet, med viss tyngdpunkt kring Vällen, Dalälven och i Uppsalatrakten. De 
flesta ansvarsarter i asprika skogar utgörs av skalbaggar som är beroende av död aspved, till exempel 
den starkt hotade cinnoberbaggen. Kontinuitet av gammal asp och död aspved är viktig för 
bevarande av den biologiska mångfalden i asprika skogar.  

Uppsala län ligger på gränsen för utbredningen av ädellövskogar. Ädellövträd finns spridda i hela 
länet, men de mest skogspräglade ädellövmiljöerna finns kring Mälaren, i trakten kring Länna och 
sjön Vällen samt vid Dalälven. Ädellövmiljöer är den ansvarsnaturtyp med flest utpekade 
ansvarsarter, varav många är mark‐ och vedlevande svampar. Almsjuka och askskottsjuka är allvarliga 
hot mot den biologiska mångfalden kopplad till ädellövträd. 

Skogar med regelbundna översvämningar är värdefulla miljöer för många arter. Sådana miljöer finns 
vid Dalälven och kring glupar, vilka är särskilt rikt förekommande nordväst om Uppsala. 
Översvämningarna missgynnar gran vilket gör att dessa miljöer ofta är lövträdsdominerade. Den 
biologiska mångfalden gynnas av den rika förekomsten av ädellövträd och asp samt av den höga 
luftfuktigheten.  

Åsbarrskogar växer på de sandiga rullstensåsarna som löper i nord‐sydlig riktning i länet. De övre 
delarna av åsarna är torra och på dessa växer tallskog medan gran‐ och blandskog ofta växer längs 
åsens sluttningar. Kalavverkning, exploatering, tjockare humustäcken och mörkare skogar är viktiga 
hot mot arterna och naturtypen. 

 

 
128 Ansvarsarter och ansvarsnaturtyper i Uppsala län, Forslund, M. (red) 2015. Länsstyrelsen i Uppsala län 2015:03 
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Linnéa Larsson 
Miljömålssamordnare 
010-2233407 
linnea.larsson@lansstyrelsen.se 

 
 

Postadress 751 86 UPPSALA  Gatuadress Bäverns gränd 17 
Telefon 010-22 33 000  FAX 010-22 33 010 

E-post uppsala@lansstyrelsen.se  WEB www.lansstyrelsen.se/uppsala 

Remiss Färdplan för ett hållbart län – åtgärder för ekosystem och 
biologisk mångfald 
 
Länsstyrelsen i Uppsala län översänder härmed remissversionen av det regionala 
åtgärdsprogrammet för ekosystem och biologisk mångfald, Färdplan för ett hållbart län 
– åtgärder för ekosystem och biologisk mångfald.  
 
Länsstyrelsen har i uppdrag från regeringen att utveckla, samordna och genomföra 
regionala åtgärdsprogram med bred förankring i länet för att nå generationsmålet 
och miljökvalitetsmålen. Genom ett ökat fokus och en ökad samverkan i 
miljöarbetet förväntas åtgärdstakten inom miljöarbetet i länet öka och därigenom på 
sikt leda till ett bättre miljötillstånd och ökad måluppfyllelse av Sveriges miljömål.  
 
Det regionala åtgärdsprogrammet för ekosystem och biologisk mångfald samlar 
prioriterade åtgärder med syfte att skapa hållbara ekosystem och öka den biologiska 
mångfalden i länet. Programmet är framtaget i bred samverkan med länets aktörer genom 
att det utgår från förslag som framkommit under två dialogmöten under våren 2019. 
Aktörer i länet kommer erbjudas att delta i genomförandet av åtgärdsprogrammet genom 
att teckna hållbarhetslöften under hösten 2020.  
 
Åtgärdsprogrammet för ekosystem och biologisk mångfald är det andra av totalt fyra 
regionala åtgärdsprogram som länsstyrelsen planerar att ta fram. Åtgärdsprogrammet för 
minskad klimatpåverkan beslutades 2019 och under kommande år tas program fram inom 
temaområdena vatten och samhällsutveckling. Tillsammans omfattar programmen 
åtgärder för samtliga 15 miljömål som länet berörs av.   
 
Remissen består av tre huvuddelar. Inledningen beskriver bland annat grunden till 
åtgärder för biologisk mångfald liksom syftet och ramarna för åtgärdsprogrammet. Den 
andra delen beskriver framtagandet och genomförandet av programmet med delar som rör 
målgrupp, aktörernas medverkan, hållbarhetslöften och uppföljning. I den tredje delen 
finns de elva utpekade åtgärderna med tillhörande aktiviteter.  
 
Till remissen hör även tre bilagor. Bilaga 1 beskriver arbetet med åtgärdsprogram 
för miljömål i Uppsala län – Färdplan för ett hållbart län. Bilaga 2 ger information 
om miljömålssystemet med de nationella miljökvalitetsmålen och Agenda 2030. 
Bilaga 3 ger en utförligare beskrivning av länets förutsättningar kopplat till olika 
naturmiljöer.  
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De aktiviteter som presenteras för respektive åtgärd är förslag som visar på riktningar för 
åtgärdsarbetet. Det ges även en möjlighet att som aktör utforma egna aktiviteter med 
samma syfte som åtgärden eller genom att konkretisera de befintliga förslagen. 
 
Länsstyrelsen ser fram emot synpunkter, kommentarer och förslag till förbättringar 
huvudsakligen med utgångspunkt i frågorna nedan:  
 

1. Saknas relevant åtgärd eller aktivitet?  
2. Är aktiviteterna utformade så att de kan genomföras inom åtgärdsprogrammets 

ramar? 
3. Programmet innehåller både detaljerade och övergripande aktiviteter under 

respektive åtgärd. Vilken detaljeringsgrad är att föredra? Fungerar det att blanda 
aktiviteter med olika detaljeringsgrad? 

 
Detta är en remissversion, det innebär att delar av rapporten inte är helt färdigställda. 
Länsstyrelsen avser arbeta vidare med och komplettera programmet under remisstiden.  
 
Länsstyrelsen önskar att länets aktörer i remissvaret gör ett ställningstagande för om 
man avser anta ett hållbarhetslöfte i åtgärdsprogrammet. Under hösten 2020 kommer 
länsstyrelsen att skicka ut en inbjudan till aktörer i länet att delta i att genomförandet av 
åtgärdsprogrammet genom att teckna hållbarhetslöften.  
 
Remisstiden löper till 2020-05-31. Länsstyrelsen behandlar dock inkomna yttranden 
löpande och mottar gärna yttranden så snart som möjligt.  
 
Länsstyrelsen önskar ett samlat yttrande från respektive organisation. Yttrandet skickas 
via e-post till uppsala@lansstyrelsen.se och märks med diarienummer 501-1693-19. 
 
Kontakt under remisstiden: 
Linnéa Larsson, Miljöstrategienheten, linnea.larsson@lansstyrelsen.se,  
010-22 33 407 
 
Emma Höök, Naturvårdsenheten, emma.hook@lansstyrelsen.se 010-22 33 344 
 
 
 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
Lennart Nordvarg 
Chef Miljöavdelningen 
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Sändlista 
AB Uppsala kommuns Industrihus 
Akademiförvaltningen 
Apotea AB 
Artdatabanken 
Billerud Korsnäs 
Biogas Öst med BioDriv Öst 
Bondens mat i Uppland 
Domarbo skog 
E.ON Sverige 
Ecoloop 
Ekologigruppen AB 
Ekologiska lantbrukarna i Uppland 
Ellevio AB 
Ena Energi AB 
Energikontoret Mälardalen 
Enköpings kommun 
Entomologiska för. i Uppland 
FSC 
Företagarna Uppsala 
GE Healthcare 
Gysinge skog 
Handelskammaren 
Hargs bruk 
Heby kommun 
Holmen 
Hushållningssällskapet Uppsala län 
Håbo kommun 
Jehander 
Jordens vänner 
Jägareförbundet Uppsala län 
Jägarnas riksförbund 
Knivsta kommun 
KRAV 
Leader Mälardalen 
Leader nedre Dalälven 
Livsmedelsverket 
LRF 
Länsförsäkringar Uppsala 
Mellanskog 
Miljöpartiet 
Mossornas vänner 
Naturföretaget 
Naturjouren 
Naturskyddsföreningen Östhammar  
Naturskyddsföreningen 
Naturskyddsföreningen Enköping 
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Naturskyddsföreningen Heby 
Naturskyddsföreningen Håbo 
Naturskyddsföreningen i Tierp,  
Naturskyddsföreningen Uppsala län 
Naturskyddsföreningen Älvkarleby  
NCC AB 
Nedre Dalälvens Intresserförening 
PEFC 
Prosilva skogscertifiering 
Ramboll Sverige 
Region Uppsala 
Sala-Heby Energi AB 
Sandvik Coromant AB i Gimo 
Skanska Sverige AB 
Skogforsk 
Skogsstyrelsen 
Skogssällskapet 
Spillkråkan 
Sportfiskarna 
Stora Enso Pulp AB 
Stora Enso skog 
STUNS 
SVA 
Sveaskog 
Sweco 
Svensk Kärnbränslehantering AB 
Svenska botaniska Föreningen 
Svenska Golf förbundet 
Svenska Kraftnät 
Svenska kyrkan 
Svenska Rovdjursföreningen 
Sveriges lantbruksuniversitet SLU 
Swerock 
Svevia 
Tierp Hällefors skogar 
Tierps Energi & Miljö AB 
Tierps kommun 
Trafikverket 
UOF - Upplands fågelskådare 
Upplands Energi 
Upplands lokaltrafik 
Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling 
Upplandsstiftelsen 
Uppsala kommun 
Uppsala kommun, Biotopia 
Uppsala stift 
Uppsala Svampklubb 
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Uppsala Universitet 
Uppsala vatten AB 
Uppsalahem 
Vasakronan 
Vattenfall AB Värme Uppsala 
Villa Cosmos AB 
WRS 
WSP Sverige AB 
Älvkarleby kommun 
Östhammars kommun 
Östra svealands jordägarförening 
 
 
 
Information om hur vi hanterar dina personuppgifter hittar du på 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd. 
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Tierps kommun

Tierps kommun, Resultaträkning

TIERPS KOMMUN
Resultaträkning med prognos april 2020

Årsbudget Period Redovisat Period Årsprognos Års- Resultat 
budget perioden avvikelse avvikelse föreg år
Jan-apr Jan-apr Jan-apr jan-dec 2019

Taxor & avgifter 41 156 14 673 14 116 -557 38 913 -2 243 37 085
Övriga intäkter 347 202 111 786 119 320 7 534 353 058 5 856 371 631
Summa intäkter 388 358 126 459 133 436 6 977 391 971 3 613 408 716

Personalkostnader -966 331 -333 494 -333 565 -70 -958 360 7 971 -936 452
Material -42 840 -14 178 -13 317 862 -44 453 -1 614 -46 955
Tjänster -565 899 -177 241 -181 101 -3 860 -592 502 -26 603 -604 104
Övriga kostnader -62 616 -22 016 -20 437 1 579 -65 654 -3 038 -64 721
Kapitalkostnader -16 373 -5 444 -5 261 183 -32 967 -16 594 -20 286
Avskrivningar -26 083 -8 593 -8 453 140 -8 647 17 436 -24 878
Summa kostnader -1 680 142 -560 966 -562 133 -1 166 -1 702 583 -22 441 -1 697 397

Verksamhetens 
nettoresultat -1 291 784 -434 508 -428 697 5 811 -1 310 612 -18 828 -1 288 681

Skatteintäkter 897 801 299 267 301 451 2 183 865 999 -31 802 882 785
Generella statsbidrag 
och utjämning 409 378 136 460 132 419 -4 041 432 180 22 802 382 975

Verksamhetens 
resultat 15 395 1 220 5 173 3 953 -12 433 -27 828 -22 922

Finansiella intäkter 6 485 2 162 169 -1 993 6 148 -337 9 357
Interna kapitalinkomster 15 238 5 079 5 261 182 15 253 15 20 286
Finansiella kostnader -12 729 -4 243 -1 908 2 335 -7 933 4 796 -5 827

Resultat efter 
finansiella poster 24 389 4 217 8 695 4 477 1 035 -23 354 895
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Tierps kommun, Driftuppföljning
 
TIERPS KOMMUN
Driftbudget netto,  med prognos april 2020

Årsbudget Period Redovisat Period- Års- Års- Före- Föränd-
budget avvikelse prognos avvikelse gående ring

Nämnd/Ansvarsområde jan-apr jan-apr jan-apr prognos prognos
Revision -1 125 -375 -67 308 -1 125 0 -1 125 0
Valnämd -29 -10 0 10 -11 18 -11 0
Jävsnämnd -43 -14 -10 4 -43 0 -43 0
Lönenämnd 0 0 0 0 0 0 0 0
IT-nämnd (Tierps del) 0 0 3 585 3 585 0 0 979 -979

Kommunstyrelsen 0
Gemensam service -64 795 -21 529 -23 208 -1 679 -68 540 -3 744 -67 419 -1 121
Medborgarservice -50 020 -17 896 -15 058 2 838 -54 998 -4 978 -54 636 -362

 Produktion 0
Kultur och fritid -77 609 -26 081 -23 146 2 935 -78 808 -1 200 -78 412 -396
Förskola -139 673 -47 195 -46 422 773 -141 797 -2 124 -142 388 591
Grundskola -269 827 -92 396 -94 604 -2 207 -281 118 -11 291 -280 534 -584
Gymnasieskola -119 081 -45 044 -48 124 -3 080 -127 258 -8 177 -128 241 984
Äldreomsorg -268 468 -84 598 -86 348 -1 750 -268 369 100 -271 709 3 341
Funktionshindradeomsorg -104 065 -32 132 -32 401 -269 -102 825 1 240 -103 855 1 030
Individ och Familj -136 628 -47 097 -46 164 933 -146 603 -9 975 -146 628 25

-1 231 363 -414 368 -411 967 2 402 -1 271 493 -40 130 -1 274 022 2 529
Finansiering 1 255 751 418 586 420 662 2 075 1 272 528 16 777 1 270 502 2 026

24 389 4 217 8 695 4 477 1 035 -23 354 -3 520 4 555

Summa nettokostnad 
verksamheterna

Summa nettokostnad 
Tierps kommun

Tierps kommun, Investeringsredovisning
 
TIERPS KOMMUN
Investeringsbudget netto, med prognos april 2020

Årsbudget Period- Redovisat Period- Års- Års-
budget avvikelse prognos avvikelse
jan-apr jan-apr jan-apr

Kommunstyrelsen
Gemensam service -750 -250 0 250 -100 650
Medborgarservice -64 435 -6 116 -5 183 933 -49 025 15 410

 Produktion
Kultur och fritid -1 250 -416 -666 -250 -1 250 0
Förskola -750 -246 -246 0 -750 0
Grundskola -3 500 -1 174 -208 966 -3 500 0
Gymnasieskola -1 500 -500 0 500 -1 500 0
Äldreomsorg -1 500 -500 -184 316 -1 500 0
Funktionshindradeomsorg -350 -118 0 118 -350 0
Individ och Familj -350 -118 -320 -202 -350 0

Summa nettokostnad -74 385 -9 438 -6 807 2 631 -58 325 16 060
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Sammanfattande kommentar till utfall för Tierps kommun

Kommunen gör ett bra periodresultat och utfallet är 8,7 mnkr mot budgeterat 4,2 mnkr, dvs 
4,5 mnkr bättre än budget.  Men trots den positiva budgetavvikelsen för perioden 
prognosticerar de flesta verksamheterna underskott på helåret. Avvikelsen på helåret är 23,4 
mnkr sämre än budgeterat resultat.

På intäktssidan så har vi en positiv periodavvikelse på 7 mnkr men årsprognosen säger + 3,6 
mnkr.

På kostnadssidan i resultaträkningen är det endast tjänster som har en negativ budgetavvikelse 
övriga kostnadsdelar avviker positivt. 

Inom finansen tappar vi skatteintäkter på nästan 31,8 mnkr men får istället ökade generella 
statsbidrag med 22,8 mnkr. De finansiella kostnaderna beräknas bli 4,8 mnkr lägre på helåret.

Sammanfattande prognos för helåret

Kommunens årsprognos är denna gång väldigt osäker då ingen kan med någon säkerhet 
bedöma vilka kostnader COVID-19 kommer att medföra. För perioden har vi redovisat 1,2 
mnkr på COVID-19 aktiviteten.  I och med beslutet om ombudgeteringar, med anledning av 
sänkta kapitalkostnader, som gjordes i april förbättrades kommunens budgeterade resultat 
med 5,0 mnkr till 24,4 mnkr. Kommunens helårsprognos pekar på ett resultat på + 1 mnkr 
vilket är 4,6 mnkr bättre än mars prognosen men är 23,4 mnkr sämre än budget. I 
årsprognosen avviker tjänster med -26,6 mnkr, övriga kostnader – 3,0 mnkr och material – 1,6 
mnkr. Personalkostnaderna avviker med +8 mnkr.  

Det är framförallt Äldreomsorgen, Finansen och Funktionshindradeomsorgen som förbättrat 
sina prognoser. Jämfört med budget så uppvisar Grundskolan, (-11,3 mnkr), Individ och 
Familjeomsorgen, (-10 mnkr), och Gymnasieskolan, (-8,2 mnkr), de största negativa 
avvikelserna. De verksamheter som visar positiv är endast  Finansverksamheten, (+16,8 
mnkr), Funktionshindradeomsorgen, (+1,2 mnkr) och Äldreomsorgen, (+0,1 mnkr), övriga 
verksamheter redovisar en negativ budgetavvikelse.

Våra gemensamma nämnder, IT- och Lönenämnd, prognosticerar överskott, 0,9 resp. 0,3 
mnkr, för Tierps del.
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Resultatredovisningar kommunstyrelsens verksamhetsområden

Drift- och investeringsrapport, Gemensam service

Driftrapport i tkr      
Enhet Årsprognos Årsbudget Årsavvikelse Periodutfall Periodavvikelse

Kommundirektör -29 886 -24 735 -5 151 -9 427 -1 177
HR, Facklig verksamhet -7 089 -7 089 0 -2 245 41
Ledningsstöd -2 974 -3 440 466 -887 260
Lönecentrum exkl 
lönenämnd - 8 554 -8 794 240 -2 939 -8
Ekonomi -9 949 -9 104 -845 -4 185 -1 150
Upphandling -4 005 -4 355 350 -1 032 418
Kvalitet och strat utv -7 278 -7 278 0 -2 943 -516

Summa samtliga enheter -69 736 -64 795 -4 940 -23 658 -2 131

Lönecentrum (nämnd) 680 0 680 450 452

Varav Tierps del 49 % 333 333

IT-nämnd 3 197 0 3 197 3 585 3 585

Varav Tierps del 27% 863 863
Summa samtliga enheter 
inkl LC och IT -68 540 -64 795 -3 744 -19 623 1 906

Investeringsrapport i tkr      
Enhet Årsprognos Årsbudget Årsavvikelse Periodutfall Periodavvikelse

 Gemensam service  100  750 650 0 0
      
Summa samtliga enheter  100  750 650 0 0

Kommentar till utfall

Utfallet för Gemensam service för perioden uppgår till – 2131 tkr (exklusive Löne- och IT-
nämnd). De stora minusposterna i sammanhanget är inköp av Stratsys som just nu belastar 
ekonomienheten och Högbergsparken som ligger på kommundirektör. På plussidan ligger 
politiken inklusive ledningsstöd med ett litet plus på 576 tkr. Det beror på färre och kortare 
möten och en del frånvaro i sekreterargruppen på grund av vård av barn. Inom delar av 
kommundirektörens område finns också ett litet plus som beror på sen fakturering av hyra för 
gamla brandstationen. 

Inom kommunikation finns ett underskott för perioden på närmare 500 tkr. Detta på grund av 
introduktion utav nya medarbetare inför ordinarie befattningshavares föräldraledighet samt 
inkomna fakturor för annonsering som inte har fördelats ut till respektive verksamhet. Inom 
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kommunikation belastar även kapitalkostnader avseende köp av namnet ”Tierp Arena” när 
arenan först tillkom.  För perioden är det 237 tkr.

Upphandling har ett plus för perioden på drygt 400 tkr då rekrytering av ny kommunjurist har 
dragit ut på tiden. Tillträde sker 1 juni.

Dokumentstrategiska teamet har i princip ingen ekonomisk avvikelse under perioden.

Kvalitet och strategisk utveckling (KSU) har ett underskott på drygt 500 tkr för perioden. 
Detta beror i första hand på att en lön ligger fel och att tjänster som systemförvaltning inte 
debiteras berörda verksamheter förrän till halvårsskiftet. 

Under perioden har en ny säkerhetssamordnare tillträtt. Likaså har ny utbildningschef börjat 
under april månad.

Investeringsbudget på 750 tkr har inte tagits i anspråk.

Covid-19
Med anledning av Covid-19 har arbetsbördan inom bemanningsenheten ökat då fler 
rekryteringar genomförts samt att antalet bokningar blivit fler då sjukfrånvaron ökat på 
enheterna. Samtidigt har en vakant tjänst inte tillsatts på heltid. 

Enheten Kvalitet och strategisk utveckling har pga Covid-19 fått prioritera om arbetet för att 
kunna stötta inte minst vård och omsorg i deras arbete. Man har också hanterat allt runt 
hårdvara och mjukvara för distansmöten.

Prognos för helåret

Gemensam service prognostiserar ett underskott på 4940 tkr. Underskottet beror på tomhyror. 
Högbergsparken förväntades uthyrd i sin helhet när budget lades men hyresgästen backade ur 
i sista stund och Högbergsparken kommer därför ge ett underskott på 3,6 mkr för året. 
Brandstationen budgeterades för året med 1,2 miljoner kronor då en försäljning planerades. 
Nu har köpare tagit tillbaka sina anbud och årshyran uppgår till 2,5 mkr. Alltså ett underskott 
på 1,3 mkr på årsbasis. 

För kommunikation uppgår kapitalkostnaden för köpet av namnet ”Tierp Arena” till 707 tkr 
på årsbasis.

För att uppnå budget i balans bör åtminstone Högbergsparken och brandstationen avyttras. 
Förslag till genomförande av detta och andra åtgärder som på både kort och lång sikt kan 
förbättra de ekonomiska förutsättningarna kommer läggas fram för politiskt ställningstagande.

Investering

Ingen del av investeringsbudgeten har tagits i anspråk och behovet förväntas maximalt uppgå 
till 100 tkr.

160



8 av 50

Drift- och investeringsrapport, Medborgarservice

Driftrapport i tkr      
Enhet Årsprognos Årsbudget Årsavvikelse Periodutfall Periodavvikelse

 Lilla Medborgarservice   -11 639  -11 790   151 -3 653  509
 Kostenheten  830  500 330  798  2104
 Samhällsbyggnadsenheten -44 189   -38 729 -5 460  -12 202  226
      
Summa samtliga enheter -54 998  -50 020 -4 978  -15 057  2 838

Investeringsrapport i tkr      
Enhet Årsprognos Årsbudget Årsavvikelse Periodutfall Periodavvikelse

 Lilla Medborgarservice  -225  -225 0  0  21
  Kostenheten -500  -500  0  0  47
  Samhällsbyggnadsenheten -48 300  -63 710  15 410 -5 171  877
      
Summa samtliga enheter -49 025  -64 435 15 410  -5 182  933

Kommentar till utfall

Medborgarservice visar en periodavvikelse på + 2 838tkr för perioden jan- april. 

”Lilla” Medborgarservice: 

Periodavvikelsen för lilla Medborgarservice är totalt +509tkr för perioden jan-apr. Avvikelsen 
beror på att fakturor ej har kommit samt att man ej har tillsatt vakanta tjänster. Avvikelsen 
beror även på ökade kostnader för intern ersättning it och hyreskostnader vid porten samt 
minskade intäkter för Bilpoolen. Kostnader för personal (79tkr) finns vid nuvarande prognos 
bokförda på lokalbokningen, men kommer att flyttas inför nästa prognos till Kultur och Fritid.

Kostenheten:   

Periodavvikelsen för Kostenheten är totalt +2 104 tkr för perioden jan-apr.
En stor positiv avvikelsen gentemot budget avser personalkostnader + 1579 tkr för perioden. 
Detta på grund av effektivisering, resursoptimering och vakanta tjänster som ej är tillsatta. 
Ännu en positiv avvikelse mot budget avser livsmedel och förbrukningsmaterial med +469tkr 
i periodavvikelse jan-april, medan kontogruppen för tjänster bidrar till en negativ 
periodavvikelse med -66tkr och avser främst transporter. 

Samhällsbyggnad:

Periodavvikelsen för Samhällsbyggnadsenheten är totalt +226 tkr för perioden jan-apr.
Periodavvikelsen för Chef tillväxt och samhällsbyggnad är totalt – 585 tkr för perioden jan-
april. Avvikelsen beror på intäkter som är budgeterade, men som inte är redovisade samt 
inkomna ej budgeterade kostnader. 
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Periodavvikelsen för Chef planering och myndighet är totalt -934tkr för perioden jan-april. 
Avvikelsen för intäkter avser planavgifter, strandskyddsavgifter, svartbyggen och avvikelsen 
under kontogruppen tjänster avser utredningar som ej är budgeterade. 
Periodavvikelsen för Chef förvaltning och genomförande är totalt– 1 763 tkr för perioden jan-
april. 

Periodavvikelsen beror bland annat på att försäljning av kanalisation ej är utförd. Detta ger en 
negativ periodavvikelse hos bredband på -567tkr.

”Hyresmodellen” gentemot TKAB beräknas ge ett underskott på intäktssidan med -
2,9miljoner och detta bidrar med -620tkr i periodavvikelsen jan-april. 

Exploateringsverksamheten bidrar med ett + 416tkr under perioden, och kommer per helår att 
kunna bidra med ett plus mot budget, men dess prognostiserade vinst på ca 4,5 miljoner ska 
noteras och bör ej bidra till årsavvikelsen!

Kostnad för Masugnen är inte budgeterad och bidrar till en periodavvikelse på – 1045tkr. En 
förhoppningsvis motsvarande försäkringsersättning för denna är inte bokförd. 

Periodavvikelsen för Chef Teknik och utveckling är totalt + 3 742 för perioden jan-april. 
Avvikelsen beror på att kontogruppen tjänster ser ut att gå plus om man tittar på 
periodavvikelsen gällande vinterväghållning. Periodavvikelsen beror även på att trafikverket 
ännu inte har begärt ersättning för infarterna i Siggbo. 

Periodavvikelsen för Chef Miljö och Hälsoskydd är totalt – 234tkr tkr för perioden jan-april. 
Avvikelsen beror på ej fakturerade intäkter för tillståndsgivning och lägre intäkt av årliga 
avgifter och samarbeten.  Avvikelsen på intäktssidan vägs till viss del upp av ej tillsatta 
vakanser. 

Prognos för helåret

Medborgarservice visar en årsprognos på -54 998tkr, med – 4978tkr i årsavvikelse mot 
budget.

Lilla Medborgarservice

Årsavvikelsen mot budget är + 151tkr för lilla Medborgarservice.

Årsavvikelsen avser minskade intäkter gentemot budget för Bilpoolen samt ökade kostnader 
för intern ersättning it. Personalkostnaderna prognostiseras få ett lägre utfall än budget på 
grund av föräldraledighet och vakans.  Lokalhyror förväntas gå över budget pga avtalet med 
Porten. 

Samhällsbyggnad

Årsavvikelsen mot budget är -5 460 tkr för samhällsbyggnadsområdet. 

Intäkter för planavgifter, strandskydd, svartbyggen, årliga avgifter hos bygg och miljö, 
försäljning av kanalisation förväntas bli lägre än budget. Utredningar för detaljplaneområden 
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där kommunen är exploatör är inte budgeterade, detta bidrar till årsavvikelsen. 
”Hyresmodellen” gentemot TKAB beräknas ge ett underskott på intäktssidan. 
Exploateringsverksamheten kommer att kunna bidra med ett plus mot budget, men dess 
prognostiserade vinst på ca 4miljoner ska noteras och bör ej bidra till årsavvikelsen. 

Åtgärder som har vidtagits/ska vidtas:
-Omgående avbryta underhållet av belysningspunkter för de platser som ej uppfyller kriterier 
för kommunal belysning. Status är påbörjat.
-Omgående inleda översyn av Samhällsbyggnads organisation med syftet att effektivisera 
organisationen. Status är påbörjat.
-Omgående översyn av övriga kostnader inom Samhällsbyggnad för omedelbar åtgärd. Status 
är påbörjat.
-Omgående genomföra behovsanalys/kravspecifikation/upphandling för drift och underhåll 
inom Gata/Park 13104. Status är påbörjat.
-Översyn av taxefinansierad myndighetsutövning, motsvarar taxan kostnaderna för nedlagtid 
och övriga resurser. Status är påbörjat.

Kostenheten

Kostenheten visar en årsprognos på +830tkr med en årsavvikelsen mot budget med + 330tkr.

Kosten ser att det blir en negativ avvikelse på årsbasis med -509tkr gällande mindre intäkter 
på intern och extern försäljning (icke pedagogisk lunch samt övrig intern försäljning utanför 
portionspris) detta under rådande omständigheter.

En stor positiv avvikelse gentemot budget avser personalkostnader +1 466 tkr i årsavvikels. 
Detta på grund av effektivisering, resursoptimering och vakanta tjänster som ej är tillsatta. 

Ytterligare en negativ årsavvikelse med -376tkr avser mattransporter. Kosten har fortsatt 
behov av att använda taxi och kostnaden har inte kunnat reduceras enligt gällande sparkrav. 
Detta på grund av att bland annat Dagverksamheten inte har haft möjlighet att hjälpa  i samma 
stora utsträckning, som önskat.  Sett till gällande sparkrav på 500 tkr så har 143tkr av dessa 
redan sparats  med transport i egen regi. Vår förhoppning blir att till hösten kunna lägga  fler 
mattransporter i egen regi, om inte pandemin fortsätter..

Kosten ser en negativ årsavvikelse med -250tkr gällande kostnader för livsmedel. Dock har 
det negativa resultatet blivit mindre mot föregående år. Det politiska beslut som fattades 
under 2019 när livsmedelsbudgetramen för skolan och vården minskades med 2miljoner 
kronor ser kostenheten fortfarande vara svårt att införliva. Även fast en pandemi som Corona 
har medfört en viss minskad tillagning av antal portioner, så finns det andra faktorer som 
påverkar den totala livsmedelskostnaden. Inom detta år ser kosten ökade kostnader för 
livsmedel gällande framtida prisjusteringar i tillfälliga livsmedelsavtal samt ökade kostnaden 
på grund av högre andel ekologisk mat.  

Investering

Investering i digitalisering av besöksnäringen kommer att förbrukas.
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Kostenhetens investeringsbudget gällande Wesslandia på 500tkr berörs till stor del på ev 
beslut från TKAB om renoveringsbehov av lokalens golv. Gällande hyresavtal gör att en 
investering kan utebli.

Samhällsbyggnad redovisar en årsprognos för investering/re-investering på -48 300 tkr vilket 
är 15 410 tkr lägre än budgeterat. Främsta orsakerna är att exploaterings projekt samt 
nyinvesteringar senarelagts såsom Siggbo Trädgårdsstad, kvarteret Lejonet (Freedners Torg) 
samt tillgänglighetsanpassade busshållplatser vid Tierps sjukhus. 
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Drift- och investeringsrapport, Kultur och fritid

Driftrapport i tkr      
Enhet Årsprognos Årsbudget Årsavvikelse Periodutfall Periodavvikelse

Kultur- och Fritidschef -
460 -8 659,0 -8 659,0 0 -2 620,1 306,6
Kulturell verksamhet - 
461 -13 289 -13 289 0 -2 620 307
Fritidsverksamhet – 462 -44 277 -44 277 0 -13 812 948
Kulturskolechef - 467 -12 583,5 -11 383,5 -1 200 -3 880,0 48,8
      
Summa samtliga 
enheter -78 808,5 -77 608,5 -1 200 -23 145,9 2 935,0

Investeringsrapport i tkr      
Enhet Årsprognos Årsbudget Årsavvikelse Periodutfall Periodavvikelse

Kultur- och Fritidschef -
4601 -150 -300 150 -153 -53
Kulturell verksamhet - 
461 -200 -200 0 -126 -56
Fritidsverksamhet - 462 -550 -700 150 -120 108
Kulturskolechef - 467 -350 -50 -300 -267 -249
      
Summa samtliga 
enheter -1 250 -1 250 0 -666 -250

Kommentar till utfall

De största avvikelserna Bibliotek + 1 299 tkr är statsbidrag på helår som inte periodiserats 
men som förbrukas under året. Generellt för dessa statsbidrag är att det återbetalas om det inte 
förbrukats under 2020. Fritidsintendenten är + 769 tkr är kommande åtgärder med muddring 
och anpassningar i friluftslivet och anläggningar.

Kultur och fritids kostnader för Covid-19 är totalt 260 tkr.  Enheten för kultur, konst och 
bibliotek räknar med ca 150 tkr i merkostnader i samband med Corona, det handlar om 
uteblivna arrangemang och skyddsanpassningar. Biblioteket med plexiglas och licenser 
teknik. Inköp digitalt teknik till konsthall. Kulturhuset intäktsbortfall för inställda evenemang 
är 100 tkr. Avhoppade elever från Kulturskolan ca 10 tkr.

Prognos för helåret

Kulturskola/Kulturhuset Möbeln – Tidigare årliga ramförstärkning (2.600 tkr) avseende 
Kulturhuset Möbeln räcker inte för att täcka hyran från TKAB, som per jan-mars uppgår till 
ca 304 tkr/månad  eftersom hyror för tjänstemännens kontorsrum ska kvarstå oförändrade. 
Med antagandet att hyran fortsätter vara ca 304 tkr/månad saknas 1.300 tkr för att täcka 
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årshyran av Kulturhuset Möbeln. Åtgärd pågår i forma av utredning och exakta uträkningar av 
kontorshyror samt avvaktan på TKAB:s slutredovisning av projektet ”Kulturhuset Möbeln” 
och vad kostnaderna ska finnas i relation till ute och innemiljö.

Investering

Hela investeringsbudgeten kommer att förbrukas under året.
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Drift- och investeringsrapport, Förskola

Driftrapport i tkr      
Enhet Årsprognos Årsbudget Årsavvikelse Periodutfall Periodavvikelse

Förskoleområde 1 -37 811 -35 412 -2 399 -13 031 -693
Förskoleomårde 2 -30 547 -31 129 582 -9 930 886
Förskoleområde 3 -27 605 -28 618 1 013 -9 246 795
Admin/ledning/ 
måltider/lokal -45 834 -44 514 -1 320 -14 215 -216
 
Summa samtliga 
enheter -141 797 -139 673 -2124 -46 422 773

Investeringsrapport i tkr     
Enhet Årsprognos Årsprognos Årsavvikelse Periodutfall Periodavvikelse

Förskoleområde 1 -250 -250 0 -171 -89
Förskoleomårde 2 -250 -250 0 -55 27
Förskoleområde 3 -250 -250 0 -20 62
Admin/ledning/ 
måltider/lokal 0 0 0 0 0
 
Summa samtliga 
enheter -750 -750 0 -246 0

Kommentar till utfall

Förskoleområde 1 redovisar på ett underskott på 693 tkr. Avvikelserna beror på 9 barn som 
kräver extraordinära insatser. Utöver det så har två nya avdelningar startats i Skärplinge som 
inneburit ökade driftkostnader samt vissa investeringar.

Förskoleområde 2 och 3 har lägre kostnader för arbetskraft som beror på något lägre barnantal 
samt en effekt av stor frånvaro bland barnen som inneburit lägre kostnader för timvikarier.

Centralt har vi ett underskott beroende på lägre barnomsorgsavgifter samt lägre intäkter från 
maxtaxan.

Prognos för helåret

Årsprognosen för förskolan visar på ett underskott på 2124 tkr vilket är 591 tkr bättre än 
prognosen föregående månad. 

Besparingarna har gjorts inom Förskoleområde 2 och 3 som har anpassat sin bemanning 
utifrån att antalet barn varit lägre till följd av sjukfrånvaro. För helåret finns eventuella 
fortsatta besparingar att göra inom om barnantalet fortsätter minska samtidigt som det finns 
en risk att kostnaderna ökar även där vid eventuellt inflöde av barn med behov av 
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extraordinära stödinsatser. De resurser som dessa barn kräver är inte möjliga att göra 
besparingar på. Samtliga förskoleområden fortsätter arbeta aktivt med att kontinuerligt 
anpassa bemanning till aktuellt antal barn för att undvika vikariekostnader och 
överbemanning.

Investering

De investeringsmedel som förbrukats hittills är i första hand kopplade till utökningen av 
verksamheten i Skärplinge. Resterande medel kommer förbrukas under hösten.

Drift- och investeringsrapport, Grundskola

Driftrapport i tkr      
Enhet Årsprognos Årsbudget Årsavvikelse Periodutfall Periodavvikelse

So 1 Aspen och Kyrk -36 496 -36 002 -494 -14 930 -1 100
So 1 Mehede och Bruks -14 179 -14 180 0 -4 817 403
So2 Örbyhus 7-9, Sirius -16 690 -15 015 -1 675 -6 107 -589
So2 Örbyhus F-6, Vendel -28 965 -27 249 -1 858 -10 997 -1 088
So3 -49 825 -48 394 -1 431 -18 004 -285
So4 -29 806 -27 252 -2 554 -11 178 -949
Admin/ledning/ 
måltider/lokal -105 105 -101 735 -3280 -29 111 1 401
 
Summa samtliga enheter -281 118 -269 826 -11 292 -94 604 -2 207

Investeringsrapport i tkr      
Enhet Årsprognos Årsbudget Årsavvikelse Periodutfall Periodavvikelse

So 1 Aspen och Kyrk -300 -300 0 0 100
So 1 Mehede och Bruks -150 -150 0 0 52
So2 Örbyhus 7-9, Sirius -150 -150 0 0 52
So2 Örbyhus F-6, Vendel -150 -150 0 0 52
So3 -300 -300 0 0 100
So4 -350 -350 0 -208 -89
Admin/ledning/ 
måltider/lokal -2 100 -2 100 0 700
 
Summa samtliga enheter -3 500 -3 500 0 -208 966

Kommentar till utfall

So1 (skolområde 1) Avvikelsen från budget beror på högre personalkostnader. Vi räknar med 
att ha en budget i balans vid årets slut. 
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So2 har ett stort underskott vilket beror på deras höga personalkostnader. Området har haft för 
många elevassistenter under längre tid. 

So3 har ett underskott som beror på ökade kostnader för IT och lokaler.

So4 underskottet beror framförallt på deras höga personalkostnader som är kopplade till små 
skolor med ofördelaktiga delningstal för undervisningsgrupperna.

Totalt har grundskolan ökade IT kostnader för perioden med 680 tkr.

Adminstration/ledning/måltider/lokaler: Överskott beror på statsbidrag som är periodiserade i 
juni men som redan betalats ut. Text

Prognos för helåret

Grundskolans prognostiserade underskott har från föregående period ökat till 11 292 tkr. 1 
991 tkr av detta underskott beror på ökade IT-kostnader i förhållande till budget. Resterande 
del av underskottet beror på en i jämförelse med budget kraftig överbemanning både vad 
gäller undervisning och elevassistenter. Åtgärder på både enhetsnivå och central nivå har 
inletts med positiv effekt och finns med i prognosen. Ökningen i förhållande till prognosen i 
mars beror på att det dessutom inom flera skolområden saknats personalkostnader i prognosen 
som nu efter genomlysning korrigerats. 

Det finns en väldigt stor osäkerhet kring våra skolskjutsar. Taxikostnaderna har ökat efter 
2018 eftersom antalet barn på särskolan har ökat. Det är väldigt svårt att prognostisera 
kostnaderna för busskort på grund av det nya avtalet med UL.

Åtgärder:
Fortsatt genomlysning av alla verksamheters personalkostnader för att nå rätt bemanning inför 
hösten. Eventuell övertalighet får dock med hänsyn till uppsägningstid dock inte genomslag 
förrän nästa budgetår. Visstidsanställningar som inte är absolut nödvändiga förlängs ej inför 
läsåret 2020-2021.

Investering

Det är endast So4 som använt en del av sina investeringsmedel till ombyggnaden i samband 
med utökningen av förskoleverksamheten i skolan. Övriga investeringar kommer ske inför 
kommande läsår. 
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Drift- och investeringsrapport, Gymnasieskola
Driftrapport i tkr      
Enhet Årsprognos Årsbudget Årsavvikelse Periodutfall Periodavvikelse

Skolområde 6 -127258 -119 081 -8177 -48 124 -3 080
 
Summa samtliga 
enheter -127258 -119 081 -8177 -48 124 -3 080

Investeringsrapport i tkr      
Enhet Årsprognos Årsbudget Årsavvikelse Periodutfall Periodavvikelse

Skolområde 6 -1 500 -1 500 0 0 500
 
Summa samtliga 
enheter -1 500 -1 500 0 0 500

Kommentar till utfall

Underskottet beror på en i jämförelse med budget kraftig överbemanning både vad gäller 
undervisning och elevstöd samt ökade IT kostnader. Lägre intäkter från framförallt 
interkommunal ersättning.

Prognos för helåret

Gymnasiets prognostiserade underskott har till följd av besparingarna från föregående 
prognos minskat till 8177 tkr. 1 927 tkr av detta underskott beror på ökade IT-kostnader och 2 
320 tkr på uteblivna statsbidrag. Resterande del av underskottet beror på en, i jämförelse med 
budget, överbemanning både vad gäller undervisning och elevstöd. Åtgärder har inletts på 
enhetsnivå och centralt med positiv effekt och finns med i prognosen. Resultatet av 
gymnasievalet är ännu inte klart vilket kan påverka IKE åt bägge hållen.

Åtgärder:
Fortsatt genomlysning av personalkostnader för att nå rätt bemanning inför hösten. Eventuell 
övertalighet får dock med hänsyn till uppsägningstid dock inte genomslag förrän nästa 
budgetår. Visstidsanställningar som inte är absolut nödvändiga förlängs ej inför läsåret 2020-
2021. 

Inställd start av Industritekniska programmet 2020 p g a näst intill obefintligt söktryck (endast 
1 behörig elev på ungdomsgymnasiet och 0 ansökningar på vuxenutbildningen) ger en möjlig 
besparing på två tjänster för 2020-2021. Ev uppsägningstid minskar dock genomslaget 
innevarande budgetår. Inför kommande läsår finns möjlighet att i samverkan med lokal 
industri göra nystart och marknadsföra programmet med fokus på kvalitet, innehåll och 
anställningsbarhet.

Investering

Del av investeringsbudgeten kommer användas men osäkert hur stor del.
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Drift- och investeringsrapport, Äldreomsorg

Driftrapport i tkr      
Enhet Årsprognos Årsbudget Årsavvikelse Periodutfall Periodavvikelse

Bistånd  -29 373  -29 373 0  -8 419 -230
Särskilt boende -123 087 -122 867 -220  -40 930 -1 714
Hemtjänsten  -72 499  -72 299 -200  -23 626 -28
Resurscentrum 
hälsa/rehab  -37 078  -33 578 -3 500  -12 461 -1 582
Administration/ledning  -5 030  -9 050 4 020  -912 1 803
Summa ÄO  -267 067  -267 167  100  -86 348 -1 751

Investeringsrapport i tkr      
Enhet Årsprognos Årsbudget Årsavvikelse Periodutfall Periodavvikelse

Särskilt boende  -1 070 -1 070 0  0 358
Resurscentrum 
hälsa/rehab  -430 -430 0 -184 -42
      
Summa samtliga 
enheter  -1 500 -1 500 0 -184 316

Kommentar till utfall

Biståndsenheten (ligger under Äldreomsorgen i driftbudgeten)

Biståndsenheten har en negativ periodavvikelse till största del beroende på att en placering 
från IFO felaktigt konterats på biståndsenheten. Detta kommer att korrigeras. Vidare har 
sjukskrivning ersatts med konsult sedan januari vilket ökat kostnaderna. Sjuktal 10,33 % att 
jämföra med samma period föregående år 8,07%  ökningen avser främst en långtidssjuk-
skrivning.  Inom färdtjänst kan man se en minskad kostnad med ca 20%  med anledning av 
nationella rekommendationer kring Covid-19 avseende social distansering och avrådan om 
egna inköp för personer över 70 år.  

Äldreomsorgen

Särskilt boende: Ökade kostnader för införande av Heltidsresan på Wesslandia. Hällbacka har 
inte kunnat reducera kostnaderna i den omfattning som planerat. Största delen av avvikelsen 
härrör till en post för upplupna semesterlöner vilket kommer att reduceras löpande. 

Resurscentrum hälsa och rehab, dvs Danielsgården, förväntades halvera sin verksamhet inför 
2020 men var tvungen att öppna upp under hösten 2019. Förväntas kunna minska igen, men 
inte förrän utbrottet av Covid-19 passerat. 

För admin/ledning inom ÄO finns en positiv avvikelse vilket beror på utbetalda statsbidrag 
som kommer att generera kostnader under kommande del av året.
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Sjuktal för Äldreomsorgen 11,93 % att jämföra med 10,23 % samma period föregående år. 
Ökningen kan kopplas till restriktionerna för att inte gå till arbete med symptom av Covid-19.  

Prognos för helåret

Biståndsenheten

Biståndsenheten prognostiserar ett 0 resultat. Då enheten har inhyrd konsult kommer 
kostnaderna för konsulter inte att rymmas inom budgetram. Dock förväntas de reducerade 
kostnaderna för  minskat nyttjande av färdtjänst motsvara den ökade kostnaden för konsulter. 
På grund av Covid kommer utvecklingsarbetet och särskilda uppdrag att bli senarelagt. Detta 
avser bl a införande av ny teknik och verka för hemmaplanslösningar. 

Äldreomsorgen

Särskilda boenden prognostiserar ett underskott om  - 220. Hällbacka har inte kunnat reducera 
kostnaderna i den omfattning som planerades. Medel som finns övergripande för utveckling 
av verksamheten har prioriterats till att täcka Hällbackas underskott. 

Hemtjänst prognostiserar – 200 vilket beror på något ökade volymer. 

Resurscentrum för hälsa och habilitering dvs Danielsgården prognostiserar ett underskott på  
– 3 500 tkr  pga. ökade volymer. Inför budget 2020 förväntades verksamheten reduceras med 
en tredjedel dvs motsvarande 5 mnkr. Under hösten 2019 ökade behovet av korttidsvistelse 
och växelvård återigen.  En minskad volym kan dock ses efter att Covid-19 har passerat.

Admin/Ledning prognostiserar ett överskott på 4 020 tkr. Detta beror på att statsbidrag om 1 
500 tkr bokförs här men ska nyttjas i övriga verksamheten. Vidare har arbetet med effektiv 
och nära vård pausats utifrån rådande läge och innebär att budgeten på 1 500 tkr inte kommer 
att nyttjas. Verksamheten har ett särskilt uppdrag om att utveckla Välfärdstekniken som för 
tillfället ej går att genomföra både pga. personella resurser men också för ett pausat arbete 
utifrån Covid -19, detta ger ett överskott på 600 tkr. 

Investering

Investeringsbudgeten kommer att förbrukas. Eventuellt kan flytt till nya verksamhetslokaler 
ge ett större behov av inköp av inredning/möbler än prognostiserat. Påverkar inte  
måluppfyllelsen.
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Drift- och investeringsrapport, Funktionshindradeomsorg

Driftrapport i tkr      
Enhet Årsprognos Årsbudget Årsavvikelse Periodutfall Periodavvikelse

Gruppbostäder  -61 253  -59 863 -1 390 -19 680 -1 132
Dagligverksamhet -12 990  -13 520 530 -4 650 -215
Personlig assistans  -25 823  -25 273 -550 -8 402 -1 025
Administration/ledning  -2 759  -5 409  2 650 331 2 102
Summa FHO  -102 825 -104 065 1 240  -32 401 -270

Investeringsrapport i tkr      
Enhet Årsprognos Årsbudget Årsavvikelse Periodutfall Periodavvikelse

Admin/ledning FHO -350 -350 0 0 118
      
Summa samtliga 
enheter  -350 -350 0 0 118

Kommentar till utfall

Gruppbostäderna har haft ökade kostnader för införandet av Heltidsresan. Även en ökad hög 
vårdtyngd och utbrott av influensa på flera enheter under februari och mars. Största delen av 
avvikelsen härrör till en post för upplupna semesterlöner vilket kommer att reduceras löpande. 

Daglig verksamhets underskott beror på minskade intäkter eftersom café verksamheterna inte 
haft öppet under Covid-19.

Inom personlig assistans har det kvarstått kostnader för medarbetare som inte gått att 
omplacera direkt i anslutning till att kunder avlidit. Ytterligare orsak till den negativa 
avvikelsen är att intäkterna från Försäkringskassan utbetalas i efterhand. 

Överskottet på admin/ledning avser budget för ny gruppbostad som ej etablerats. Detta 
kommer att planeras in efter utbrottet av Covid och en uppstart kan tidigast ske 2021.

Sjuktal 7,80 % att jämföra med 6,92% samma period föregående år . Ökningen kan kopplas 
till restriktionerna för att inte gå till arbete med symptom av Covid.  

Övergripande för vård och omsorg har verksamheten inte vidtagit åtgärder för att reducera 
kostnaderna då det är ökad bemanning pga. Covid-19 på alla enheter. Däremot följs 
kostnadsutvecklingen noggrant i och med att statistik tas fram över sjuktal och ökad 
bemanning, all ökning som relateras till Covid bokförs på aktivitet 020. Den ökade 
bemanningen med anledning av Covid minskar tillsättningen av timvikarier relaterad till 
andra ledigheter och kan på så sätt reducera kostnader. 

Arbetet med de särskilda uppdragen har till stor del avstannat på grund av det rådande läget. 
Se redovisning i stycket för Uppföljning särskilda uppdrag.
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Prognos för helåret

Gruppbostäderna prognostiserar ett underskott om – 1 390 tkr. Det kommer att flytta in nya 
kunder, det är svårt att prognostisera behovet av bemanning så eventuellt kan detta underskott 
komma att öka. Personalplaneringen har redan optimerats sedan tidigare och det är svårt att 
reducera ytterligare.

Daglig verksamhet prognostiserar ett överskott om 530 tkr. Daglig verksamhet har stängt 
större delen av verksamheten vilket innebär minskade kostnader för taxiresor.

Personlig assistans prognostiserar ett underskott om – 550 tkr. Detta beror på att medarbetare 
inte kunnat omplaceras i samband med att kund avlidit. Dock är alla medarbetares placeringar 
nu genomförda och kommer inte att generera ytterligare ökade kostnader. 

Verksamheten arbetar fortlöpande med att optimera personalplaneringen efter behov. 
Bemanningskrav förändras efter behov, rutiner har upprättats inom ramen för Heltidsresan för 
att minska behovet av timanställda, däremot har medarbetare som schemaläggs över flera 
enheter fått återgå till sin basverksamhet föra att minimera smittspridning, 

För prognosen har ingen hänsyn tagits till kommande kostnader för Covid-19. Dessa 
förväntas bli mycket omfattande men kan komma att återsökas från statliga medel. 
Kostnaderna som avses är anställning av extra personal för att kunna bedriva vård dels för att 
minimera smittspridning men också omvårdnad av smittade och misstänkt smittade. Det 
kommer även att bli oerhört fördyrade kostnader avseende inköp av skyddsutrustning, både ur 
ett arbetsmiljöperspektiv men också för att förhindra smittspridning.

Investering

Investeringsbudgeten kommer att förbrukas. Påverkar inte måluppfyllelsen.
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Drift- och investeringsrapport, Individ- och familjeomsorg

Driftrapport i tkr      
Enhet Årsprognos Årsbudget Årsavvikelse Periodutfall Periodavvikelse

Vuxenenheten - 8811 -10 215,0 -11 215,0 +1 000 -2 522,4 810,3
Familjecentral – 8812 -4 537,7 -4 812,7 +275 -1 192,5 599,5
Socialpsykiatri - 8813 -9 193,3 -9 443,3 +250 -3 086,2 470,5
Arbetsmarknadsenheten 
– 8814 & 8817 -9 101,0 -8 601,0 -500 -4 299,1 -804,3
Ekonomiskt bistånd-
8815 -29 100,0 -31 100,0 +2 000 -6 787,4 3 780,2
Kontaktpersoner, led-
sagare, avlösarservice - 
8816 -5 850,0 -6 100,0 +250 -1 361,7 956,2
Barn och ungdoms-
enheten - 8818 -52 172,0 -48 172,0 -4 000 -18 406,9 -2 548,1
Ungdomsenheten - 8841 -1 690,0 -1 690,0 0 -394,8 246,0
Bergis - 8821 -3 518,0 0 -3 518 -1 444,0 -1 444,0
Administration/ledning 
inkl. Överförmyndare – 
8810 & 8831 -21 226,0 -15 494,0 -5 732 -6 669,4 -1 133,3
Summa samtliga 
enheter -146 603,0  136 628,0 -9 975 -46 164,4 933,0

Investeringsrapport i tkr      
Enhet Årsprognos Årsbudget Årsavvikelse Periodutfall Periodavvikelse

 Administration/ledning 
inkl. Överförmyndare – 
8810 & 8831 -350,0 -350,0 0 -320 -202

     
Summa samtliga 
enheter -350,0 -350 0 -320 -202

Kommentar till utfall

Kostnaderna för ekonomiskt bistånd ökar. Ökningen påbörjades under slutet av föregående år 
och bedöms än så länge inte bero på Covid19 effekten. Låga kostnader för våld i nära 
relationer hittills delvis pga ett förändrat arbetssätt.

Minskade bidrag från migrationsverket. Fler personer kvar i etablering och i behov av 
arbetsmarknadsverksamhet. Bidrag om 2 mkr från arbetsförmedlingen har försvunnit för 
Ame. Ekonomiskt stöd från samordningsförbundet finansierar verksamheten till viss del, men 
arbetsmarknadsenheten uppvisar ett underskott. 
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Ökade kostnader för vård av barn och unga. Höga kostnader för LVU vård på institution och 
för utredningshem. Kostnader för konsulter finansieras än så länge med vakanser i 
personalgruppen. 

Avvecklingskostnader HVB ensamkommande finns kvar. Några pengar för att finansiera 
avvecklingen har inte tillskjutits i budget, och statsbidragen på området har upphört.Stora 
kostnader för tidigare ombyggnationer av lokaler belastar verksamheten.

Missbruksvården har minskat kostnaderna rejält tack vare ett bra arbete med öppenvård och 
utveckling av handläggningsrutiner.

Administration/Ledning IFO visar ett stort underskott vilket beror på medelsbrist vid 
budgetering.

Vakanshållning av tjänst hos familjebehandlare ger ett överskott hos familjecentral/familje-
behandlare.

Ett positivt utfall om ca 1 mkr avseende hela IFO för perioden. Detta förklaras med att en stor 
del av bidrag har kommit i början på året, samt att vissa kostnader för HVB, timlöner, 
konsulter etc släpar efter.

Investeringsbudgeten har gått åt till anpassning av lokaler vid flytt av arbetsmarknadsenheten. 
Flytten gjordes för att minska tomhyrorna.

Prognos för helåret

Det är väldigt svårt att göra en prognos för helåret. Effekterna av Coronaviruset är 
svårbedömda. Än så länge ser vi inga större effekter och det är oklart om och när det i så fall 
slår igenom. Försörjningsstödet har fortsatt att öka, en trend som påbörjades under föregående 
år. Kostnaderna för barn och ungdomsplaceringar fortsätter att öka. Vi har under början av 
året haft ett par dyra, förhållandevis långa utredningsplaceringar som nu är avslutade. Vi 
arbetar hårt för att bromsa kostnaderna på området, men behoven är stora. 

Beroendevården har minskat kostnaderna pga minskade placeringar. En bedömning är att 
detta är en trend som kommer att hålla i sig.

Minskningen av statsbidragen från migrationsverket fortsätter. Detta påverkar budgetutfallet 
negativt. Den förlust av statsbidrag från arbetsförmedlingen som skett bidrar också till 
underskottet. Här pågår ett arbete med att försöka få sälja platser till arbetsförmedlingen i 
form av kompletterande aktör.

Sammantaget pekar årsprognosen på ett underskott om ca 10 Mkr.

Besparingar:
En chefstjänst kommer att vakanshållas under tjänstledighet. Under tiden kommer en smärre 
organisationsförändring att prövas och utvärderas. Ytterligare en tjänst kommer att 
vakanshållas och dessa två tjänster bedöms ge en besparing om ca 1, 1mkr under 2020. Vid ev 
vakanser ska det alltid prövas om tjänsten ska återbesättas eller vakanshållas/ tas bort med 
anledning av det ekonomiska läget. Vi fortsätter att utveckla arbetet med 
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hemmaplanslösningar för ungdomar, och i beroendeärenden, för att försöka minska antalet 
placeringar. 

Tidigare besparingsförslag om att lägga ner, eller förändra driftsformen till samarbete med 
ideella krafter, kyrkan etc lyfts fram när det gäller träffpunkten Skutan och öppen förskola. 
Detta ger dock inte speciellt stora besparingar under året pga fasta kostnader som tar tid att 
åtgärda.

I övrigt får det övervägas att göra neddragningar inom de förebyggande verksamheterna. Min 
bedömning är att detta kommer att medföra att kostnaderna ökar på andra håll  avseende 
placeringskostnader eller kostnader för ekonomiskt bistånd.

Neddragningar innebär dessutom att kvalitets och utvecklingsarbete kommer att påverkas i 
negativ riktning.

Investering

Hela investeringsbudgeten kommer att förbrukas. Främst beroende på att 
Arbetsmarknadsenheten flyttat och en viss anpassning av lokalerna har genomförts. Det finns 
andra investeringar som behöver göras pga bristfällig arbetsmiljö i vissa lokaler. Dialog förs 
med hyresvärden för att komma tillrätta med dessa brister på annat sätt.
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Nämndernas resultatredovisningar

Drift- och investeringsrapport, IT-nämnd

Driftrapport i tkr      
Enhet Årsprognos Årsbudget Årsavvikelse Periodutfall Periodavvikelse

05001 IT-Chef  29892 30702 -810 9699 -534
05002 IT driftschef -21295 -25302 4007 -4487 3946
05003 Förvaltningsstöd -5400 -5400 0 -1628 172
Summa samtliga 
enheter  3197 68252 3197 22785 3585

Investeringsrapport i tkr      
Enhet Årsprognos Årsbudget Årsavvikelse Periodutfall Periodavvikelse

2126 Central 
kommunikationslösning  1500  2500  + 1 000  0  + 833
 2127 Central servermiljö  3000  7000  + 4 000  0  + 2333
 2128 Printserver  100  100  0  0  + 33
2129 Inventarier IT-
nämnd  + 200  1000 + 800  0  + 333
Summa samtliga 
enheter 4800

 
10600 5800 0 3532 

Kommentar till utfall

Prognosticerat överskott minskar något från mars +3623tkr till +3197 tkr för april. 

Periodavvikelsen för it-nämnden beror av att delar av kostnader som är budgeterade inom IT-
nämnden fortfarande faktureras från externa leverantörer till medlemskommunerna. 
Ovanstående medför en eftersläpning av totalkostnadernas för it-nämnden då 
medlemskommunerna måste vidarefakturera. 

Överklagade och försenade upphandlingar medför att de investeringar som behöver göras för 
att bygga upp en ny servermiljö ej kunnat genomföras. En teori är att den sammanlagda 
storleken av fem kommuners it-behov medför högre krav på genomförandet av 
upphandlingarna samt en större benägenhet hos anbudsgivare att ställa frågor under pågående 
upphandling samt överklaga utfallet av upphandlingarna.

Prognos för helåret

IT-nämndens prognosticerade överskott minskar från mars till april med ca 400 tkr. 
Anledningen till detta är något ökade lönekostnader, delvis beroende på rehabilitering samt 
vikariekostnader, och högre konsultkostnader än tidigare prognos i AD-projektet. 
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Investering

Investeringsbudgeten för IT-nämnden kommer inte att förbrukas under året. De överklagade 
upphandlingarna som i sig medfört förseningar i andra planerade upphandlingar gör att vissa 
investeringar högst troligen först kommer att falla ut efter årsskiftet.
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Drift- och investeringsrapport, Lönenämnd
Den gemensamma Lönenämnden ”köper” driften från Enheten Lönecentrum inom Gemensam 
service i Tierps kommun. Lönenämnden har en ”0”-budget, eventuella över/underskott 
uppstår hos Lönecentrum och regleras därifrån mot respektive kommun.
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Drift- och investeringsrapport, Jävsnämnd
 
Driftrapport i tkr      
Enhet Årsprognos Årsbudget Årsavvikelse Periodutfall Periodavvikelse

0032 Jävsnämnd -43 -43 0 -10 4

Summa samtliga 
enheter -43 -43 0 -10 4

Jävsnämnden har ingen investeringsbudget

Kommentar till utfall

Jävsnämndens utfall beror på antal sammanträden som behövs. Nämnden hanterar frågor som 
rör myndighetsutövning gentemot kommunens egna verksamheter och antal sammanträden är 
helt avhängigt av vilka aktiviteter som kommunen bedriver, t.ex. byggprojekt, som kräver 
politiska beslut. Under årets första kvartal har nämnden haft ett sammanträde. Budgeten är 
beräknad utifrån att jävsnämnden kommer sammanträda fyra gånger under året.

Prognos för helåret

Nämnden bör hålla budget.

Investering

Nämnden saknar investeringsbudget
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Drift- och investeringsrapport, Valnämnd

Driftrapport i tkr      
Enhet Årsprognos Årsbudget Årsavvikelse Periodutfall Periodavvikelse

Valnämnd  -11  -29  18  0  8

Summa samtliga 
enheter  -11  -29  18  0  8

Valnämnden har ingen investeringsbudget för 2020

Kommentar till utfall

Året 2020 är ett mellanvalsår för valnämnden. Under kvartal 1 har valnämnden inte haft 
någon verksamhet. I regel brukar valnämndens arbetsutskott ha ett sammanträde i slutet av 
året för att hantera valdistriktsindelning.

Prognos för helåret

Valnämnden har knappt någon verksamhet under ett mellanvalsår och har därför en blygsam 
budget. För 2020 förväntas nämnden göra ett mindre överskott, +18 tkr, då sannolikt endast 
ett arbetsutskottssammanträde kommer behövas.

Investering

Valnämnden har ingen investeringsbudget för 2020.
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Måluppfyllelse
I tertialuppföljning 1 kommenteras statusen för de särskilda uppdragen. Nyckeltalen för mål 
och delmål redovisas i tertialuppföljning 2 (delårsbokslut) och i årsbokslut. 

Särskilda uppdrag

Uppföljning särskilda 
uppdrag 2020
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Kommentar
MBS=Medborgarservice, GS=Gemensam service, KoF=Kultur 
och fritid, VoO=Vård och omsorg, UTB=Utbildning, 
IFO= Individ- och familjeomsorg, IT=IT-centrum 

6.1 Kommun och inflytande     
6.1.a Medborgardialog ska 

genomföras för att öka 
delaktigheten och 
medskapandet för 
kommunens invånare 
inför alla större utveck-
lingsförändringar. 
Kommunen ska främja 
lokalt engagemang för 
lokal utveckling på 
samtliga orter/områden i 
kommunen

 

X

X

X

X

X

 

GS ansvarar för metoderna och utvecklingen av användningen 
av medborgardialog. 

GS: Demokratiberedningens dialog våren 2020 i uppdraget att 
öka ungas delaktighet och inflytande är pausat p.g.a covid-19

MBS: 18 dialogtillfällen har genomförts som inledning på 
översiktsplanearbetet. Fler dialoger följer längre fram i 
processen.

GS: Utformning av plan för dialog i Skärplinge-Hållnäs.

GS är också involverad i arbete för att öka lokalt engagemang 
tillsammans med andra enheter, t ex i formandet av strukturen 
för LÖK (lokala överenskommelser). Själva aktiviteterna har 
dock pausats p g a covid-19.

6.1.b Vidta åtgärder för att 
motverka utanförskap och 
öka allas upplevda 
trygghet och hälsa.

 X

X 

 GS: Arbete inom ramen för trygg och nära vård. 
Närvårdsstrateg och Mas har nyckelroller i verksamheternas 
pågående arbete. Verksamheterna planerar inköp av 
webbaserad utbildning för personal som möter personer med 
psykisk ohälsa och suicidrisk

VoO: Verksamheten har ett pågående arbete för att motverka 
utanförskap inom olika områden. Att tillhandahålla 
arbetspraktikplatser, anordna träffpunktsverksamhet för äldre 
som att informera om möjligheten att söka insatser som ökar 
trygghet och hälsan.

6.1.c Digitaliseringstakten inom 
kommunens verksam-
heter ska öka för att 
uppnå bättre service 
gentemot medborgare, 
verksamhetseffektiviserin
g samt ge möjligheter för 
nya servicelösningar. 

 X

X

X

X

X

 UTB: Användningen av digitala enheter ökar i förskolan både 
för undervisning och kommunikation med vårdnadshavare.

GS: Digitala möten har ökat med anledning av Covid-19.

VoO: Verksamheten har fortsatt implementera fler nattkameror 
främst inom vård och omsorgsboende. Vidare har alla boenden 
Ipads där de boende kan kommunicera med anhöriga via tex. 
Skype, Facetime. Inom bostadsanpassning  kommer 
ansökningar att kunna tas emot digitalt inom kort.

IFO: I början på året driftsattes e -ansökan för försörjningsstöd. 
Under Covid 19 har allt fler möten hållits digitalt, vilket sparat 
tid och miljö. 

MBS: Digitala möten med näringslivet via Zoom. Fortsatt 
arbete med att införa fler e-tjänster, kopplingar mellan e-
tjänsteplattform och ärendehanteringssystem samt införande 
av e-närarkiv

GS hjälper verksamheterna utveckla e-tjänster, skapar och 
driftar e-tjänsteplattformen. Under perioden lanserat 5 
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Uppföljning särskilda 
uppdrag 2020
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Kommentar
MBS=Medborgarservice, GS=Gemensam service, KoF=Kultur 
och fritid, VoO=Vård och omsorg, UTB=Utbildning, 
IFO= Individ- och familjeomsorg, IT=IT-centrum 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

e-tjänster. Arbete pågår för 3 till och ytterligare 3 är i 
planeringsfas:
GS: E-tjänst för rekrytering har utvecklats och innefattar både 
vård & omsorg och förskolan. 
GS: E-tjänst för redovisning av partistöd togs i bruk januari 
2020. 

GS utvecklar modellen och strukturen för digitalisering och 
systemförvaltning.

GS: I upphandling av nytt ärendehanteringssystem få med fler 
digitaliseringslösningar

IT stödjer digitaliseringen i verksamheterna genom olika 
initiativ. RPA(Robotic Process Automation) med 
ekonomienheterna är ett. 

IT: Ett ”Cloud Rediness”-projekt genomförs under första 
halvåret för att förbereda för Office 365 samt TEAMS för de 
fem medlemskommunerna, detta kommer att medföra stora 
möjligheter att jobba över kommungränserna inom olika 
verksamhetsområden.

IT: Östhammars it-miljö har under våren anslutits till Älvkarleby/ 
Tierps it-miljö, detta medför många nya samverkans-
möjligheter även i verksamhetssystemen.

IT: Telefoniupphandlingen medför möjligheten att koppla 
samman medlemskommunernas telefonväxlar och medborgar-
kontor som om de vore en enhet (på samma sätt som t.ex. 
regionen, sjukhusen i länet).

GS: Inom Lönecentrum har digitala månadsbrev med 
information och nyheter har införts.

GS: Bemanningsenheten tar fram instruktionsfilmer för 
användarna av schema och planeringssystemet. 

GS: Ny aktivitet för att särskilja frånvaro kopplat till Covid-19 
har lagts upp i Time Care pool.

GS: Instruktionsfilmer för användarna av personalsystemet.

GS: En extra maskinell löneutbetalning har införts varje månad 
vilket innebär att manuella utbetalningar har minskat med 56 % 
varje månad. 

GS: Arbete pågår med att hitta en lösning och införa en e-tjänst 
för beställning och avslut av behörigheter i samtliga 
personalsystem. 

GS: Fler begränsningar har lagts in i personalsystemet för att 
minimera felsignaler vid rapportering, vilket också medfört att 
mindre antal bevakningar behövs genomföras. 

GS: Kostavdrag och ansökan om friskvårdsbidrag sker numera 
via självservice och manuella blanketter har tagits bort.
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Uppföljning särskilda 
uppdrag 2020
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Kommentar
MBS=Medborgarservice, GS=Gemensam service, KoF=Kultur 
och fritid, VoO=Vård och omsorg, UTB=Utbildning, 
IFO= Individ- och familjeomsorg, IT=IT-centrum 

6.1.d Fortsatt arbete med att 
stötta utbyggnationen av 
bredbandsinfrastrukturen i 
kommunen i syfte att 
uppnå ökad täckning och 
därmed öka möjligheterna 
för hela kommunen att ta 
del av digitaliseringens 
fördelar och möjligheter. 

 X  MBS: Arbetet pågår. Nuvarande avtal med Lidén data faller vid 
årsskiftet och ett nytt avtal ses nu över gällande kommunens 
förvaltningsnät. IPO, Lidén data och Bluecom fortsätter 
utbyggnationen i kommunen, främst på landsbygd. 

6.1.e För att säkerställa en 
optimal organisation av 
Gata/park ska en 
genomlysning genomföras 
tillsammans med de 
kommunala bolagen 
under 2020.  

X   GS & MBS: Uppdraget har inte påbörjats bl.a. p.g.a. Covid-19 
men behöver även avvakta för att först slutföra uppdraget 
enligt 6.1.f

6.1.f Under 2020 utreda om 
och i så fall hur 
kommunen ska gå vidare 
med överflytten av de 
egna fastigheterna till 
TKAB utifrån numera 
rådande förutsättningar.

  X  GS & MBS: Pågår

6.1.g Den mat som serveras i 
kommunens 
verksamheter ska vara 
god och näringsrik. 
Upphandlingarna ska 
utformas så att lokala 
livsmedelsproducenter 
ges goda förutsättningar 
att kunna bli leverantörer 
och andelen ekologisk 
mat ska öka.

 X

X

X

 GS: Upphandlingen av huvudgrossist är överprövad. Arbete 
pågår med utformningen av upphandlingar av livsmedel. 
Inledande samtal gällande införande av dynamisk 
inköpssystem (DIS) för att underlätta för lokala producenter av 
livsmedel har genomförts.

MBS: Följer livsmedelsverket s riktlinjer sedan tidigare gällande 
näringsrik mat. Är i uppstarten med översyn för hantering och 
planering av DIS upphandling. Andel ekologiskt ligger på ca 
25% totalt.

VoO: Verksamheten har påbörjat ett samarbete med 
kostenheten där kostombud kommer att kunna tillförsäkras 
fortbildning och även ha möjlighet till att påverka 
måltidsutbudet för de äldre utifrån deras önskemål.

6.1.h Se över menyer och 
metoder för att minska på 
matsvinnet ytterligare och 
öka nöjdheten med maten 
inom alla verksamheter 
utifrån 2019 års nivå.

 X  MBS: Arbetet med att minska matsvinnet fortgår, enligt interna 
mätningar så ligger vi under rikssnittet för produktion samt 
tallriks svinn 

6.2 Barnomsorg och 
utbildning 

    

6.2.a Dagens skolstruktur i form 
av skol- och 
förskoleverksamhet på 
nuvarande orter ska 
bibehållas och insatserna 
för en likvärdig skola ska 
öka. 

 X

X

 UTB: Resursfördelningsmodell ses över för att öka 
likvärdigheten mellan förskolor. 

UTB: Samverkan för bästa skola pågår och stärker skolornas 
likvärdighet.

6.2.b Fokus på tidiga insatser 
och förebyggande arbete 
för högre resultat.

 X

X

X 

UTB: Rutin för barnhälsoarbetet är framtagen för att stötta i 
arbetet att varje barn ska nå sin fulla potential. 

UTB: Det systematiska kvalitetsarbetet har utvecklats med 
syfte att synliggöra behov av tidiga insatser och förebyggande 
arbete.

UTB: Gymnasieskolan har en väl utbyggd 
elevhälsoorganisation.
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6.2.c Snabbare vägar till arbete 
för vuxna genom 
praktikplatser varvat med 
SFI redan från början. 
Utveckla SFI och yrkes 
SFI för bättre resultat. 

 X

X

X 

 UTB: Yrkes SFI är under fortsatt utveckling för att öka 
integrationen. 

VoO: Verksamheten samarbetar genom vård och omsorgs 
college och även språkhandledare finns på enheterna.

IFO: Arbetsmarknadsenheten arbetar med praktikplatser. Ett 
speciellt projekt för at underlätta för praktikplatser att ta emot 
praktikanter pågår via samordningsförbundet.

6.2.d Regional samverkan inom 
gymnasie- och 
vuxenutbildningen för 
bättre matchning mot 
arbetsmarknad och 
resurseffektivare 
verksamhet. Ökad 
samverkan mellan 
utbildning näringsliv och 
de offentliga 
arbetsgivarna och se mer 
UF-företagande. 
lärlingsutbildningar samt 
utveckla teknik- respektive 
vård och omsorgscollege.

X 

X

X 

X

 UTB: Samarbete med Ung Företagsamhet kommer att inledas 
under våren för grundskolan. 

UTB: Det finns ett utvecklat samarbete med det lokala 
arbetslivet som kommer stärkas ytterligare via UF, college och 
näringsliv och programråd.

VoO: Samverkan pågår i vård och omsorgscollege internt 
mellan gymnasieskolan och verksamheten. I det regionala 
arbetet är Tierp ordförande under året vilket gör att ett mer 
aktivt arbete pågår i de olika forumen.

MBS: Flera planer som har fått ställas in p g a Corona, t ex 
Karriärdagen.

6.2.e I samverkan med 
arbetsgivare inom Industri 
och Vård- och omsorg 
undersöka möjligheten att 
anordna 
Yrkeshögskoleutbildningar 
(YH) inom respektive 
bransch.

X 

X  VoO: Sker inom ramen för vård och omsorgscolleges lokala 
arbete. 

UTB: Inga utbildningar

6.2.f Pedagogisk omsorg ska 
erbjudas som ett 
alternativ.

 X  UTB: Finns på fyra orter i privat regi och en ort i kommunal 
regi. 

6.2.g Utredning av 
fritidshemsverksamheten i 
Tierp med syfte att hitta 
en form som når 
lagstadgad nivå samt 
använder resurser på 
bästa vis.

  X UTB: De insatser som framkom i samband med 
Skolinspektionens tillsyn är genomförda och tillsynen är 
avslutad. 

6.2.h Tidiga insatser för att öka 
andelen elever som 
uppnår gymnasieexamen 
inom 3 år.

 X  GS bidrar genom driva projektet inom närvårdens ramar för att 
minska psykisk ohälsa. Skolan genomför, inom ramen för 
statliga stimulansmedel för psykisk hälsa, (som GS ansökt om) 
en kartläggning vad den av eleverna upplevda stressen beror 
på, för att kunna sätt in riktade insatser.

6.2.i Sammanställa och 
synliggöra den statistik 
som redan finns i syfte att 
tydliggöra och stötta det 
systematiska 
kvalitetsutvecklingsarbetet 
samt vidta riktade insatser 
för att förbättra elevernas 
måluppfyllelse och öka 
likvärdigheten inom 
skolan.

 X

X 

 UTB: Skoldatabladen har tagits fram för att synliggöra 
uppnådda resultat och utvecklingsbehov. 

UTB: Grundskolan behöver höja andelen elever med 
gymnasiebehörighet.

6.2.j Stärka det förebyggande 
elevhälsoarbetet.

 X

X

 UTB: Handledning via Samverkan för bästa skola pågår.

UTB: Gymnasieskolan har en väl utbyggd 
elevhälsoorganisation.
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X GS bidrar genom driva projektet inom närvårdens ramar att 
minska psykisk ohälsa. I det projektet ingår ungdomar.

6.2.k I Kyrkbyn ska 
skolverksamheten 
återupptas i samma 
omfattning som tidigare. 
Vid projektering av lokaler 
ska även förskolans 
behov vägas in.

 X  UTB: Uppdrag lämnat till fastighetsbolaget. Ramavtal för 
förskolebyggnader via SKR är tillgängligt. 
Upphandling pågår.

6.3 Bo, trafik och miljö     
6.3.a Kommunens resepolicy 

ska revideras i syfte att 
minska behovet av 
resande och minska 
tjänsteresornas 
klimatpåverkan. 
Klimatpåverkan vid 
tjänsteresor ska mätas 
och system med 
klimatkompensation 
alternativt klimatväxling 
ska införas. 

 

X

X

 

X

X

X

X

X

 

X

Frågorna drivs och bevakas av GS, där GS jobbar både 
strategiskt och stödjer verksamheterna i arbetet

GS: Revidering av kommunens resepolicy ej påbörjad – 
klimatplanen måste bli klar först.

GS: Upphandling fossilfritt. Ingen fordonsansvarig tillsatt än.

VoO: Verksamheten är delaktiga i sammankomster kring 
projekt biogas Öst. Övriga insatser har inte varit aktuella under 
våren. 

GS: Hur kan förtroendevaldas reseersättningar hanteras för att 
motivera till resealternativ med lägre klimatpåverkan. 

GS: Minska antalet möten som kräver fossildrivna transporter, 

GS: Möjliggöra digitala möten. Utrustning, rutiner och formellt 
beslut på plats.

MBS: SHB: Tjänsteresor med kommunens fordon statistikförs 
och följs upp ur ett klimatperspektiv.

IT: Digitala möten och distansarbete har exploderat under 
våren 2020. IT-Centrum. Microsoft stödjer vår väg mot en helt 
digital arbetsdag. Om beslut tas i Digitaliserings-rådet(juni) 
kommer TEAMS och Office 365 att införas under året. ZOOM 
har införts för att underlätta digitala möten för politikerna

6.3.b Vid upphandling ska krav 
ställas på ökande andel 
fossilfria bränslen, för att 
nå fossilfria transporter till 
år 2030. Kommunen ska 
även främja lösningar som 
underlättar för 
privatpersoner att nå 
effektiva och fossilfria 
transporter.

  

X

X

X

 Frågorna drivs och bevakas av GS, där GS jobbar både 
strategiskt och stödjer verksamheterna i arbetet

GS: Projekt fossilfritt löper på. Upphandling fossilfritt -ingen 
fordonsansvarig är dock tillsatt än.

GS samordnar kommunens hållbarhetslöften för klimatet och 
de går enligt plan. 4 nya laddstolpar för elbil är på gång för 
privatpersoner, liksom fler cykelparkeringar.

GS: Vid upphandling av transporter ställs alltid krav på fossilfria 
drivmedel, det kan dels ske som ett krav som utvärderas eller 
som ett obligatoriskt krav som måste uppfyllas.

6.3.c Källsortering av avfall ska 
införas i kommunens 
samtliga verksamheter.

 X  VoO: Möjliggörande till källsortering i verksamhetens alla 
lokaler pågår. För källsorterat avfall ombesörjer servicegruppen 
på daglig verksamhet transport till återvinningsstation för en del 
verksamheter. 

6.3.d Kommunens fysiska 
planering ska verka för att 

 X  MBS: Vid planering av större nya planområden kombineras 
boendeformer, exempelvis Siggbo och Västra Libbarbo. 
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socioekonomisk 
segregation motverkas.

Planläggning av Siggbo med blandade boendeformer i en del 
av köpingen som tidigare karaktäriserats av hyreslägenheter. 

6.3.e Kommunen ska verka för 
att kommuninvånare och 
kommunens företagare 
har den information och 
medvetenhet som behövs 
för att göra medvetna val 
som främjar hållbar 
utveckling.

  

X

X

 Frågorna drivs och bevakas av GS, där GS jobbar både 
strategiskt och stödjer verksamheterna i arbetet

GS: Hemsidan har mer information om kommunens Agenda 
mål och hur man själv kan påverka.  Kommunen deltog i Earth 
Hour utmaningen.

MBS: Aktiv info via företagarfrukostar, med teman och kortare 
genomgångar. Kontakt med de fyra större arbetsgivarna via 
ambassadörsnätverket för att verka som stöd i företagens 
hållbarhetsarbete.

6.4 Kultur, fritid och friluftsliv     
6.4.a Ökat deltagande i det 

lokala föreningslivet ska 
stödjas då brobyggandet 
mellan människor via den 
ideella sektorn är nyckeln 
till att möta de utmaningar 
som pågående 
värderingsförändringar 
ger upphov till.

 X

X

X

X

X

X 

 KoF erbjuder ändamålsenliga lokaler och anläggningar med 
subventionerade hyror. 

KoF: Samverkan och samarrangemang kring kommunens 
Kulturprogram, lovverksamhet. 

KoF erbjuder utbildningsinsatser i exempelvis Trygg idrott för 
alla, digitalisering, internetanvändning samt ger folkbildningen 
plats och prioriterar samarbetet och fortbildning kring Agenda 
2030. 

KoF erbjuder föreningsstöd i exempelvis kontantbidrag, bidrag 
till kulturarrangemang, årsbidrag till kulturföreningar, lokalt 
aktivitetsstöd, aktivitetsbidrag till pensionärsföreningar, 
ledarutbildningsbidrag, bidrag till studieförbunden. 

KoF erbjuder föreningsliv, ideell sektor utvecklad digitalisering 
av lokalbokning, bidragsansökan och skapar möjligheter via 
nya plattformar, forum och streamade mötesplatser.

VoO: Verksamheten samarbetar med Kultur och Fritid och det 
lokala föreningslivet. Föreningslivet avser främst inom 
funktionshindradeomsorgen där kunderna deltar i olika 
evenemang. 

6.4.b Utökad samverkan med 
ideella organisationer.

 X

X

X

X

 

X

KoF utvecklar dialogen med parter i ett framtagande av en 
lokal överenskommelse mellan Tierps kommun och 
civilsamhället. 

KoF utökar samverkan med ideella organisationerna kring 
skolloven och den offentliga programverksamheten.

KoF höjer kvaliteten på bidragen till studieförbunden och 
utvecklar det riktade bidraget med årliga fokusområden och 
orter. Genom en digitalisering av föreningsbidrag, eventuella 
statsbidrag samt digitalisering av lokalbokning förenklas och 
utökas samverkan. Kultur och fritid erbjuder utökat samarbete 
med fritidsgårdsverksamheten, baden, kulturskolan och 
biblioteken i Tierps kommun samt Kulturhuset Möbeln.

GS: Inom ramen för närvård är GS med och driver projektet 
”Förstärkt geografiskt hälsouppdrag” där piloter genomförs i 
Tierp och Gottsunda 200501-201231. I detta projekt är en del 
att etablera samverkan med civilsamhället och det 
övergripande syftet att stärka folkhälsan.

GS har arbetat fram en Riktlinje för fördjupad samverkan med 
det civila samhället. Antogs 24 mars.

188



36 av 50

Uppföljning särskilda 
uppdrag 2020

Ej
 p

åb
ör

ja
d

På
gå

r

K
la

r

Kommentar
MBS=Medborgarservice, GS=Gemensam service, KoF=Kultur 
och fritid, VoO=Vård och omsorg, UTB=Utbildning, 
IFO= Individ- och familjeomsorg, IT=IT-centrum 

X

X

MBS: Samverkan med lokala utvecklingsgrupper

MBS: Deltar i ett flertal projekt med lokala utvecklingsgrupper 
som projektägare ex Framtidsfabriken, Framtid Hållnäs.
Hjälper dem som arbetar med att ta emot besökare att bli en 
del av appen Upplev Norduppland.

6.5 Näringsliv och arbete     
6.5.a Fortsätta arbetet med att 

digitalt marknadsföra de 
utflyktsmål som finns i 
kommunen.

 X  MBS: Sker via appen Upplev Norduppland som succesivt 
byggs på med innehåll. Utbildningar av aktörer inom 
besöksnäringen (företag, föreningar) hålls för att de själva ska 
lägga in sin information 

6.5.b Nuvarande näringslivsråd 
ska övergå till ett 
formaliserat näringslivsråd 
i kombination med HR-
nätverket för ett bättre 
samarbete och matchning 
mot den lokala 
arbetsmarknaden.

  X

X

GS: Säkrat upp att struktur och formaliakrav följs och är 
uppsatta på samma sätt som för övriga råd.

MBS: Reglementet antogs vid KF 20191219.Första möte hölls 
20200319

6.5.c Arbeta med att lyfta fram 
kommunens attraktivitet 
för företag, skapa goda 
förutsättningar för 
nyetableringar av hållbara 
företag och säkra upp att 
redan etablerade företag 
stannar i kommunen och 
ges förutsättningar att 
utvecklas.

 X

X

 MBS: Deltagit i mässan NyLokal för att lyfta fram möjligheten 
att etablera sig i Tierps kommun. Arbetar ständigt med att 
förbättra bemötande och enkelhet samt har bra relationer med 
företag. I olika forum (som tex ambassadörsnätverket,) vara 
lyhörd, ha täta dialoger och god samverkan med företagen. 
Lyssna på företagens behov för på så sätt ge goda 
förutsättningar för företaget att trivas och utveckla företagets 
verksamhet. Arbetar ständigt med bra företagsklimat med 
strävan att bli bättre – bra företagsklimat skapar intresse för 
kommunen i stort som ger en positiv bild av kommunen, vilket 
kan leda till nyetableringar och intresse för kommunen.

GS ansvarar för hantering runt LOV (Lagen om 
valfrihetssystem) och utvecklar förutsättningarna för nuvarande 
LOV för att göra det attraktivt och få in fler LOV-företag.

6.5.d I samband med att 
Arbetsförmedlingen 
omorganiseras ska 
kommunen arbeta aktivt 
för att åta sig eventuella 
uppdrag som utlyses.

X 

X  IFO: Dialog pågår med arbetsförmedlingen om att Kommunen 
kan vara kompletterande aktör och utföra verksamhet åt 
arbetsförmedlingen mot ersättning. 

MBS: Inga uppdrag hittills

6.5.e Stärk nyanlända i att klara 
sin egen försörjning.

 X 

X

 IFO: Språkstödsprojektet, se ovan, och dialog med 
arbetsförmedlingen. 

VoO: Verksamheten erbjuder praktikplatser och har särskilt 
introduktionsprogram. Genom projektet språkstödshandledare 
har en stärkt arbetspraktik kunnat erbjudas

6.5.f Genomföra en översyn av 
kommunens arbete med 
näringslivsfrågor kopplat 
till service gentemot det 
lokala näringslivet med 
bäring på 
utvecklingsmöjligheter.

X   MBS: Har inte kunna påbörjas p g a Corona 

6.6 Omsorg och stöd     
6.6.a Verka för 

hemmaplanslösningar 
istället för placeringar av 
barn, ungdomar och 

 X  IFO: Öppenvården utvecklas, öppenvård prövas så långt det är 
möjligt innan placering i HVB. Stärkt samarbete inom IFO.
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vuxna där kommunens 
kunskaper, erfarenheter 
och arbetssätt kan 
användas.

X VoO: Verksamheten har påbörjat arbetet genom att planera 
verkställighet som försenats pga. Covid men kommer att 
verkställas under hösten 

6.6.b Stärk folkhälsan i alla 
åldersgrupper genom 
förebyggande och 
hälsofrämjande aktiviteter.

 X

X

X

 GS: Inom ramen för närvård är GS med och driver projektet 
”Förstärkt geografiskt hälsouppdrag” där piloter genomförs i 
Tierp och Gottsunda 200501-201231. I detta projekt är en del 
att etablera samverkan med civilsamhället och det 
övergripande syftet att stärka folkhälsan.

IFO: Arbete med tidiga insatser, projekt barnsäkert påbörjas 
under 2020. Arbete med våld i nära relationer, Arbete med 
psykisk hälsa, projektet dans för hälsa genomförs. Annat 
arbete och fältarbete utvecklas under året.

VoO: Infört träffpunkter och träningsgrupper, dock har alla 
aktiviteter pausats i och med Covid

6.6.c Utveckla måltiderna för 
äldre så att den bidrar till 
förbättrad hälsa och högre 
livskvalitet.

 X

X 

 MBS: Påbörjat menyöversyn för äldreomsorgen och genomfört 
vissa ändringar 

VoO: Samarbete pågår med kostenheten för en utveckling av 
måltider bl.a. genom nätverksträffar för kostombud. Inom 
hemtjänsten har ett arbete påbörjats med att identifiera vilka 
som vill ha sällskap vid måltider, för att utveckla 
måltidssällskap. Detta kan ske genom olika alternativ men 
arbetet har avstannat i och med Covid för att begränsa 
smittspridning.

6.6.d Utveckla insatser för att 
motverka ofrivillig 
ensamhet bland äldre.

 X  VoO: Arbetet med utvecklingen av sociala träffpunkter har 
fortgått dock har det pausats och återupptas när det åter är 
aktuellt 

6.6.e Arbeta fram nya 
arbetssätt för att öka 
kontinuiteten inom 
hemtjänsten. 

 X  VoO: Ett aktivt arbete med att ta fram nya arbetssätt för att öka 
kontinuiteten inom hemtjänst har genomförts med positivt 
resultat. Arbetet fortgår för att öka kontinuiteten ytterligare. 

6.6.f Aktivt arbeta med effektiv 
och nära vård i 
samverkan med regionen.

 X

X

X

 GS ansvarar för närvårdsstrategfunktionen som är 
samfinansierad med regionen. I närvårdsarbetet driva 
projekten 1) vårdcentrum Tierp, 2)Förstärkt geografiskt 
hälsouppdrag, 3) Förbättrade möjligheter för psykisk hälsa.

VoO: De flesta aktiviteter inom effektiv och nära vård har 
pausats. Återupptas så fort det är möjligt igen.

IFO: Arbete kring barns och ungdomars psykiska hälsa i fokus.

6.6.g Arbeta förebyggande med 
uppsökande verksamhet 
hos personer äldre än 80 
år för att kunna kartlägga 
och tidigt möta framtida 
behov.

X   VoO:  Ej påbörjat 

6.6.h Utveckla arbetet med 
personcentrerad vård för 
att stärka den enskildes 
delaktighet, inflytande och 
självbestämmande över 
utförda insatserna.

  X  VoO: Fortsatt arbete med förbättrade lokala rutiner och 
arbetssätt kring personcentrerad vård för att uppnå vårt mål att 
stärka kundens delaktighet och trygghet med hjälp av 
genomförandeplaner och kontaktmannaskap
Pågår även ett arbete med Team-träffar där kunden är delaktig 
för att kunna vara självbestämmande och ha inflytande över 
utförda insatser.
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Uppföljning särskilda 
uppdrag 2020
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Kommentar
MBS=Medborgarservice, GS=Gemensam service, KoF=Kultur 
och fritid, VoO=Vård och omsorg, UTB=Utbildning, 
IFO= Individ- och familjeomsorg, IT=IT-centrum 

X GS: MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska) utvecklar det 
förebyggande arbetet i samband med Senior alert 
(kvalitetsregister för vårdgivare)

6.7 Kommunen som 
arbetsgivare  

    

6.7.a Ökad samverkan inom 
kommunkoncernen, med 
andra kommuner, 
näringsliv samt 
universiteten och 
högskola för att säkra 
kompetens, 
resurseffektivisera, 
rekrytera personal och bli 
en attraktiv arbetsgivare.

 X 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

VoO: Verksamheten har ett antal pågående samarbeten både 
externt och internt. Verksamheten är aktiv part i VoC, 
språkombudsutbildarnätverket, högskolor och universitet i 
samband med att ta emot VFU mm. Uppmuntrar och möjliggör 
ex i schema för medarbetare att studera till USK via 
distans/flexutbildningar. Ingår även i nätverk med andra 
kommuner inom Daglig verksamhet för samverkan.

GS: Samverkan sker kontinuerligt mellan bemanningsenheten 
och verksamheterna via avstämningsmöten, på 
ledningsgruppsmöten, via intranätet och via enskilda träffar.
  
GS: Systemförvaltning för Time Care och för lönesystemet 
samverkas strukturerat och systemmöten har genomförts en 
gång i månaden.  

GS: Rekrytering av stödpersoner har genomförts med 
anledning av Convid-19.

GS: Rekrytering av semestervikarie pågår men har blivit något 
försenad med anledning av Covid-19.

GS: Samverkan sker med bemanningsenheterna i Knivsta 
och Älvkarleby kommun, inom systemadministration och en 
övergripande systerorganisation är implementerad. Vidare sker 
även samarbete med Östhammar gällande användning av 
systemen och utbildning för användare. 

GS: HR-chefsnätverk i länet och HR nätverk med näringslivet i 
Tierps kommun har fokus på kompetensutveckling.

GS: Samverkan med universitetet i utvecklingen av STAMINA 
sker

GS: Inom nämndadministrationen ska vi fördjupa samverkan 
med andra kommuner samt inom kommunen för att säkra 
kompetensen och hitta sätt att resurseffektivisera.

GS: Samverkan och samarbete pågår med Östhammar 
gällande systemförvaltning och operativt lönearbete. En 
gemensam digital plattform har skapats. 

GS: Deltar i nätverk för både lönekonsulter, systemförvaltare 
och lönechef i närregionen. 
 
GS: En praktikant har gjort del av sin LIA period under sin 
lönespecialistutbildning på Lönecentrum. Dock fick avslut ske 
tidigare med anledning av Convid-19.

IFO: Arbetet med att ta emot VFU studenter från Högskolorna 
utvecklas. Nytt avtal har undertecknats med Uppsala 
universitet.

MBS: Fördjupat samarbete med annan kommun inom 
myndighetsutövning samt GIS
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Uppföljning särskilda 
uppdrag 2020
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Kommentar
MBS=Medborgarservice, GS=Gemensam service, KoF=Kultur 
och fritid, VoO=Vård och omsorg, UTB=Utbildning, 
IFO= Individ- och familjeomsorg, IT=IT-centrum 

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.

  X

X

X

X

X

 

X

GS: Kompetensutveckling inom Lönecentrum och 
bemanningsenheten sker digitalt med anledning av Covid-19, 
vilket innebär att möjlighet finns för flera att delta.

GS: HR-chefsnätverk i länet och HR nätverk med näringslivet i 
Tierps kommun har fokus på kompetensutveckling.

GS: Ekonomiskt läge gör att det främst är intern utbildning, 
workshops, studiebesök hos andra kommuner, 
webbseminarium etc som är aktuellt. Flexibla lösningar med 
frihet under ansvar tillämpas.

GS: Medarbetare med specifik kompetens har beviljats 
tjänstledigt på deltid innan pension, och på så sätt kvarstår 
medarbetaren i arbete längre.

IFO: Kompetensutveckling genomförs kontinuerligt.  

VoO: Som en del i attraktiv arbetsgivare har samtal på APT 
skett om vikten av  ambassadörskapet, medarbetarens 
inflytande och delaktighet

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

 X

 X

X

 VoO: Projekt startades i februari där medarbetare erbjudits 
önskad sysselsättningsgrad inom gruppbostäder, hemtjänst 
Norra och Wesslandia pga. risk för smittspridning har scheman 
som lagts på fler enheter fått ändrats. Projektet kommer 
ändock att utvärderas under maj månad

GS: Bemanningsenheten tillser att schema och 
planeringssystemet utvecklas och uppfyller de behov som 
uppkommer i heltidsresan och HR delaktiga i arbetet inom 
verksamheterna.

GS: Tillser att statistik och nyckeltal som efterfrågas kan tas 
fram ut lönesystemet.  

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

 X

X

 VoO: Verksamheterna tillämpar schema med medarbetar-
påverkan vilket möjliggör en schemaplanering utifrån eget 
önskemål. Inom hemtjänsten saknas möjlighet till att kunna ha 
en tjänst där man akut behövs i annan tjänst.

GS: Inom Gemensam service finns i  dagsläget finns ingen 
medarbetare som vill/kan bli deltidsbrandman. Blir det aktuellt 
framöver kommer åtgärder vidtas för att möjliggöra detta.

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

 

X

X

X

 

X

X

GS: SKR har genomfört en utbildning för chefer. HR handleder 
alltid chefer vid rekryteringar utifrån kompetensbaserad 
rekrytering 

GS: Kompetensbaserat rekrytering används fullt ut vid 
nyrekrytering till fasta tjänster och/eller vikariat och till viss del 
när det gäller rekrytering av vikarier. 

GS: Samtliga bemanningsassistenter har genomgått utbildning 
i kompetensbaserad rekrytering. 

GS: Bemanningsenheten har tillsammans med vård & omsorg 
tagit fram en checklista för ”färdig vikarie” som används vid 
rekrytering. Vidare genomförs en automatiserad gallring via e-
tjänsten.

VoO
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Nyckeltal 

Måluppfyllelse Agenda 2030

Mål 1 Ingen fattigdom
Fattigdom omfattar fler dimensioner än den ekonomiska. Fattigdom innebär 
bl.a. även brist på frihet, makt, inflytande, hälsa, utbildning och fysisk säkerhet.

Delmål:
1.1 Andelen vuxna och barn som lever i ekonomisk utsatthet ska minska.  

Nyckeltal
Mått Källa Utfall 

2015
Utfall
2016

Utfall
2017

Utfall
2018

Utfall 2019 Måluppfyllelse

Andel (%) av vuxna 
befolkningen med 
långvarigt 
ekonomiskt 
bistånd.

Kolada
(samt 
verksamhetsstatistik 
2019)

1,6 1,5 1,5 1,3 (inväntar 
IFO)

Andel (%) av vuxna 
befolkningen med 
ekonomiskt 
bistånd.

SCB (samt 
verksamhetsstatistik 
2019 och 2020)

5,5 5,2 4,9 4,1 4,5
(Utfall jan –
mars 2020: 
4,7)

Invånare 0-19 år i 
ekonomiskt utsatta 
hushåll, andel (%)

Kolada 11,8 11,5 11,7 10,4 Publiceras 
under 2021

Mål 2 Ingen hunger

Avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning och förbättrad nutrition 
samt främja ett hållbart jordbruk.

Delmål:
2.1 Arbeta för bevarande av viktiga jordbruksmarker, minskat matsvinn och en 

hälsosam och näringsrik kost inom skola, vård och omsorg.
2.2 Stärk måltidsverksamheterna för att minska risk för undernäring hos äldre.

Nyckeltal
Mått Källa Utfall

2015
Utfall 
2016

Utfall
2017

Utfall 
2018

Utfall 2019 Måluppfyllelse

Invånare med fetma, 
andel (%)

Kolada 18 - 21 - -

Ekologiskt odlad 
åkermark, andel (%)

Kolada 10 12 13 15 Publiceras v.22 
2020

Mål 3 Hälsa och välbefinnande 

Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar.
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Delmål:
3.1 Säkerställa kultur- och fritidsaktiviteter för alla, oavsett kön, bakgrund eller 

ekonomiska förutsättningar. 
3.2 Säkerställa ett tillgängligt friluftsliv för alla, oavsett rörelseförmåga.
3.3 Säkerställa god tillgång till grönområden med höga rekreations- och 

naturvärden, som stimulerar till lek och utevistelse. 
3.4 Kommuninvånarnas självskattade hälsa ska öka och skillnaderna mellan 

grupper och individer ska minska.
3.5 Stärk arbetet för att förebygga och behandla drogmissbruk, inklusive 

narkotikamissbruk och skadligt alkoholbruk.
3.6 Minskad psykisk ohälsa hos såväl vuxna som barn.
3.7 Minskad ofrivillig ensamhet bland äldre.

Nyckeltal
Mått Källa Utfall 

2015
Utfall
2016

Utfall
2017

Utfall
2018

Utfall 2019 Måluppfyllelse

Medellivslängd, 
kvinnor. Antal (år)

Kolada 84,1 83,9 83,8 83,3 83,4

Medellivslängd, män. 
Antal (år)

Kolada 79,7 79,7 78,9 79 79,5

Antal orosanmälningar 
till socialtjänsten 
rörande barn

Verksamhets-
statistik

594 742 717 1368 1792

Långtidssjukskrivna 
med psykiska 
sjukdomar och syndrom 
samt beteendestör-
ningar, andel (%)

Kolada 35,9 36,7 36,3 49,0 Publiceras 
v. 46 2020

Fallskador bland 
personer 65+, 3-årsm, 
antal/100 000 inv

Kolada 3534 3492 3228 3142 Publiceras 
v.50 2020

Antibiotikaförsäljning 
kommun, recept/1000 
inv

Kolada 323,4 313,3 290,9 268,4 Publiceras 
v.15 2020

Ohälsotalet (Antal 
utbetalda dagar med 
sjukpenning, sjukersätt-
ning/ aktivitetsersätt-
ning m.m. från 
socialförsäkringen)

Försäkrings-
kassan

36,3 36,7 34,8 34,6 33,5

Mål 4 God utbildning för alla  
Säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja 
livslångt lärande för alla.

Delmål: 
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4.1 Alla barn ska ha tillgång till förskola av god kvalitet som ger omvårdnad och 
förbereder dem för att börja grundskolan.

4.2 Alla barn ska erbjudas en likvärdig grundskola av god kvalitet som leder till 
relevanta och ändamålsenliga kunskaper. 

4.3 Andelen gymnasieelever med examen inom 3 år ska öka.
4.4 Säkerställ skolornas tillgång till närliggande naturmiljöer för 

utomhuspedagogik
4.5 Ge goda förutsättningar för livslångt lärande, bildning och tillgång till ett rikt kultur- 

och fritidsliv för alla. 
Nyckeltal

Mått Källa Utfall 
2015

Utfall
2016

Utfall
2017

Utfall
2018

Utfall 2019 Måluppfyllelse

Elever i åk 9 som är behöriga till 
yrkesprogram, hemkommun, andel 
(%) 

Kolada 78,2 85,6 79,6 83,5 80

Gymnasieelever med examen inom 
4 år, hemkommun, andel (%) 

Kolada 67,9 70,0 67,9 69,4 63,8

Andel elever i åk 7, åk 9 och åk 2 
på gymnasiet som svarat ganska 
bra eller mycket bra på frågan Hur 
trivs du i skolan? i enkäten Liv och 
hälsa ung

Liv och 
hälsa 
ung

83,4 - 75 - 67,9

Elever i åk 9: Jag känner mig trygg 
i skolan, positiva svar, andel (%)

Kolada - 83,1 - 85,7 -

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

Kolada 45 43 45 45 Publiceras 
v.28 2020

Mål 5 Jämställdhet   
Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt.

Delmål: 
5.1 Kommunens verksamheter ska planeras utifrån både kvinnor och mäns, 

flickors och pojkars behov och resurser ska fördelas likvärdigt mellan könen  
5.2 Alla vuxna och barn ska bemötas utan diskriminering och utan stereotypa 

föreställningar om kön. 
5.3 Verksamheter ska planeras utifrån både pojkar/män och flickor/kvinnors behov 

och resurser fördelas likvärdigt mellan könen.
5.4 Tillförsäkra kvinnor fullt och faktiskt deltagande och lika möjligheter till 

ledarskap på alla beslutsnivåer i det politiska, ekonomiska och offentliga livet. 
5.5 Öka andelen kvinnligt företagande.
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. 
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Nyckeltal
Mått Källa Utfall 

2015
Utfall
2016

Utfall
2017

Utfall
2018

Utfall 2019 Måluppfyllelse

Heltidsarbetande månadsavlönade, 
kommun, andel (%)

Kolada 55 55 57 59 63

Föräldrapenningdagar som tas ut 
av män, andel av antal dagar (%)

Kolada 23,1 23,7 25,7 28 27,1

Kvinnors mediannettoinkomst som 
andel av mäns 
mediannettoinkomst, andel (%)

Kolada 73,1 73,9 75,1 75,0 Publiceras 
under 2021

Kvinnors medianlön som andel av 
mäns medianlön, kommunalt 
anställda, andel (%)

Kolada 96,4 95,3 95,2 95,4 Publiceras 
v.21 2020

Mål 6 Rent vatten och sanitet    
Säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet för 
alla.

Delmål:
6.1 Förbättra vattenkvaliteten genom att minska föroreningar, stoppa dumpning 

och minimera utsläpp av farliga kemikalier och material.
6.2 Effektivisera vattenanvändningen inom alla sektorer samt säkerställ en hållbar 

försörjning av sötvatten för att förebygga vattenbrist och låga 
grundvattennivåer.

6.3 Verka för att återställa de vattenrelaterade ekosystemen, däribland våtmarker, 
floder och sjöar.

Nyckeltal
Mått Källa Utfall

2015
Utfall
2016

Utfall
2017

Utfall
2018

Utfall 
2019

Måluppfyllelse

Vattentäkter med 
vattenskyddsområde, andel (%)

Kolada - - 100 100 Publiceras 
under 2021

Sjöar med god ekologisk status, 
andel (%)

Kolada 45,5 45,5 - - Publiceras 
v.44 2020

Vattendrag med god ekologisk 
status, andel (%)

Kolada 26,7 26,7 - - Publiceras 
v.44 2020

Grundvattenförekomster med god 
kemisk och kvantitativ status, andel 
(%)

Kolada 100 100 - - Publiceras 
v.44 2020

Mål 7 Hållbar energi för alla     
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Säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, hållbar och modern energi för 
alla.

Delmål:
7.1 Öka andelen förnybar energi i den kommunala energimixen.
7.2 Minska kommunens energiförbrukning, bland annat genom 

energieffektivisering. 
Nyckeltal

Mått Källa Utfall 
2015

Utfall
2016

Utfall
2017

Utfall
2018

Utfall 2019 Måluppfyllelse

Fjärrvärmeproduktion av 
förnybara energikällor på 
värmeverk inom det 
geografiska området, andel 
(%)

Kolada (samt 
verksamhets-
statistik)

97,5 98,2 99,7 99,4 99,6
(Utfall mars 
2020: 100 
%)

Elavbrott, genomsnittlig 
avbrottstid per kund 
(SAIDI), minuter/kund

Kolada - 180 125 301 Publiceras 
v.51 2020

Slutanvändning av energi 
totalt inom det geografiska 
området, MWh/inv

Kolada 29 30 30 29 Publiceras 
2021

 
Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt     

Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och 
produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla.

Delmål:
8.1 Stödja utvecklingen av arbetstillfällen för alla grupper, även de som står långt 

från arbetsmarknaden. 
8.2 Minska andelen ungdomar som varken arbetar eller studerar
8.3 Kommunens uppdrag som kontrollmyndighet, markägare och tillståndsgivare 

ska ske på ett rättssäkert, effektivt och professionellt sätt för att skapa bästa 
förutsättningar för näringslivet att bedriva sin verksamhet och växa.

8.4 Verka för att bibehålla och öka antalet företag. 
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.

Nyckeltal
Mått Källa Utfall 

2015
Utfall
2016

Utfall
2017

Utfall
2018

Utfall 
2019

Måluppfyllelse

Långtidsarbetslöshet 
25-64 år, andel (%) 
av bef.

Kolada 4,0 4,3 4,6 4,6 4,5

Arbetslöshet 25-64 
år, andel (%) av bef. 

SCB 8,9 9,2 9,1 8,3 7,7 (Utfall 2020 – 
antalet öppet 
arbetslösa har 
ökat med 5 % jan- 
april i jmf med 
2019 enligt AF)
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Bruttoregionalprodukt 
(BRP), kr/inv

Kolada 290845 304474 310893 - Publiceras v.50 
2020

Invånare 16-24 år 
som varken arbetar 
eller studerar, andel 
(%)

Kolada 9,7 9,4 8,1 - -

Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur      
Bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar 
industrialisering samt främja innovation.

Delmål:
9.1 Bygga ut en tillförlitlig och hållbar infrastruktur, där kollektivtrafik och olika 

mobilitetslösningar är en naturlig del, för att stödja ekonomisk utveckling och 
människors välbefinnande.

9.2 Genom upphandling styra mot renare och smartare teknik.
9.3 Samverka med universitet och företag för att bidra till ny kunskap och 

innovationer.
Nyckeltal

Mått Källa Utfall 
2015

Utfall
2016

Utfall
2017

Utfall
2018

Utfall 2019 Måluppfyllelse

Företagsklimat enl. ÖJ 
(Insikt) - Totalt, NKI

Kolada 69 71 68 71 78

Tillgång till bredband om 
minst 100 Mbit/s, andel 
(%)

Kolada 32,1 34,8 48,4 51,9 Publiceras 
v.17 2020

Befolkning i 
kollektivtrafiknära läge, 
andel (%)

Kolada 62,7 62,7 62,3 Publiceras 
v.18 2020 

Publiceras 
under 2021

Mål 10 Minskad ojämlikhet   
Minska ojämlikheten inom och mellan länder.

Delmål:
10.1 Verka för att alla barn och vuxna i utbildningsverksamheterna, oavsett ålder, 

kön, funktionsnedsättning, etnicitet, ursprung, religion eller ekonomisk eller 
annan ställning ska behandlas lika.  

10.2 Verka för att alla människor, oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning, etnicitet, 
ursprung, religion eller ekonomisk eller annan ställning, blir inkluderade i det 
sociala, ekonomiska och politiska livet. 

10.3 Motverka utanförskap och öka allas upplevda trygghet och hälsa.
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10.4 Fler nyanlända ska ha lämnat etableringsuppdraget för att börja arbeta eller 
studera.

10.5 De socioekonomiska skillnaderna ska minska.
10.6 Ökning av andelen brukare som anser att de får bestämma om saker som är 

viktiga.
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.

Nyckeltal
Mått Källa Utfall 

2015
Utfall
2016

Utfall
2017

Utfall
2018

Utfall 2019 Måluppfyllelse

Ginikoefficient, index Kolada 0,374 0,369 0,362 0,361 Publiceras 
under 2021

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

Kolada 27 - - - -

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

Kolada 19 21 28 40 28

Brukarbedömning daglig 
verksamhet LSS - Brukaren får 
bestämma om saker som är 
viktiga, andel (%)

Kolada - - 64 66 VoO har valt 
att inte delta 
detta år

Mål 11 Hållbara städer och samhällen    
Göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och 
hållbara.   

Delmål:
11.1 Verka för till fullgoda och ekonomiskt överkomliga bostäder för alla.
11.2 Kommunen ska ha planberedskap för 300 bostäder per år. Fokus ska vara att 

planera i kollektivtrafiknära lägen.
11.3 Skapa inkluderande tätortsmiljöer som erbjuder god tillgång till grönområden 

och offentliga platser och som ger möjlighet att ta sig fram säkert som gång- 
och cykeltrafikant.

11.4 Stärka arbetet för att skydda och trygga våra kultur- och naturarv.
11.5 Säkerställa möjligheten till tätortsnära friluftsliv.

Nyckeltal
Mått Källa Utfall 

2015
Utfall
2016

Utfall
2017

Utfall
2018

Utfall 2019 Måluppfyllelse

Demografisk försörjningskvot Kolada 0,84 0,84 0,85 0,85 0,86

Trångboddhet i flerbostadshus, 
enligt norm 2, andel (%)

Kolada 17,9 18,5 20,6 21 Publiceras
v.41 2020

Utsläpp till luft av kväveoxider 
(NOx), totalt, kg/inv

Kolada 27,7 26,2 25,9 - Publiceras
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v.27 2020 (för 
år 2018)

Utsläpp till luft av PM2.5 
(partiklar <2.5 mikrom). kg/inv

Kolada 3,82 3,76 3,70 - Publiceras
v.27 2020 (för 
år 2018)

Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion        
Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

Delmål:
12.1 Minska mängden avfall genom åtgärder för att förebygga, minska, återanvända 

och återvinna avfall. 
12.2 Matsvinnet ska minska. 
12.3 Kommunens upphandlingar ska främja hållbar produktion och stimulera en 

cirkulär ekonomi.
12.4 Stärka framväxten av en hållbar turism som skapar arbetstillfällen och främjar 

lokal kultur och lokala produkter. 
12.5 Produktionsvärdet från jordbruks- och trädgårdssektorn ska öka med 20 

procent fram till år 2030.
12.6 Produktionsvärdet från ekologiska livsmedel ska öka med minst 200 procent 

till år 2030. 
Nyckeltal

Mått Källa Utfall 
2015

Utfall
2016

Utfall
2017

Utfall
2018

Utfall 2019 Måluppfyllelse

Insamlat hushållsavfall totalt, 
kg/person

Kolada - - - 300 Publiceras 
v.42 2020

Hushållsavfall som samlats in för 
materialåtervinning, inkl. biologisk 
behandling, andel (%)

Kolada - - 25,7 38,1 (Inväntar 
TEMAB)

Ekologiska livsmedel i kommunens 
verksamhet, andel (%)

Kolada - - 22 23 25

Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna        
Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess 
konsekvenser.

Delmål:
13.1 Senast år 2045 ska kommunen inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser.
13.2 Klimatanpassa den fysiska planeringen för att begränsa klimatpåverkan och 

minska sårbarheten vid ett förändrat klimat. 
13.3 Kommunens och kommunkoncernens transporter ska vara fossilfria till 

år 2030. 
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Nyckeltal
Mått Källa Utfall 

2015
Utfall
2016

Utfall 
2017

Utfall
2018

Utfall
2019

Måluppfyllelse

Miljöbilar i 
kommunorganisationen, 
andel (%)

Kolada 39,7 41,1 33,1 30,1 30,4

Utsläpp till luft av 
växthusgaser totalt, ton 
CO2-ekv/inv.

Kolada 8,02 7,73 7,88 Publiceras 
v.36 2020 

Publiceras 
under 
2021

Utsläpp till luft av 
växthusgaser totalt, ton 
CO2-ekv

Nationella 
emissions-
databasen

163911 159684 164206 Publiceras 
v.22 2020

Publiceras 
under 
2021

Miljöbilar, andel av 
totalt antal bilar i det 
geografiska området, 
(%)

Kolada 15 14,5 13,5 13,4 Publiceras 
v.13 2020

Genomsnittlig 
körsträcka med 
personbil, mil/inv

Kolada 796,6 805,2 806,9 786,9 Publiceras 
v.22 2020

Mål 14 Hav och marina resurser       
Bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt för en 
hållbar utveckling.

Delmål:
14.1 Förebygg och minska alla slags föroreningar i havet, i synnerhet från 

landbaserad verksamhet, såsom marint skräp och tillförsel av näringsämnen.
14.2 Förvalta och skydda marina och kustnära ekosystem på ett hållbart sätt.
14.3 Verka för stärkta populationer av fisk och andra vattenanknutna arter, bland 

annat genom åtgärder som förstärker fiskrekryteringen vid kusten.
14.4 Främja ett hållbart fritidsfiske genom att skapa bättre förutsättningar för 

naturlig fiskreproduktion. 
14.5 Verka för att det ska finnas tillräcklig infrastruktur för att minska fritidsbåtars 

påverkan på marina ekosystem.
14.6 Minska mängden plastavfall som hamnar i haven.

Nyckeltal saknas på kommunal nivå

Mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald        
Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, 
hållbart bruka skogar, hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt hejda 
förlusten av biologisk mångfald.

Delmål:
15.1 Integrera stadsgrönska och ekosystemtjänster vid planering, byggande och 

förvaltning i kommunens orter. 
15.2 Bevara biologisk mångfald och säkerställ att värdefulla naturmiljöer får 

adekvat skydd och vårdas ur ett framtidsperspektiv.
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15.3 Vidta åtgärder för att stärka ekosystemtjänster och motverka minskning av 
biologisk mångfald och spridning av invasiva arter på kommunägd mark.

15.4 Förvalta och tillgängliggöra kommunens grön- och naturområden så de både 
utvecklar höga naturvärden och lockar till utevistelse. 

15.5 Informera om natur- och kulturvärden i tätortsnära miljöer för att öka 
medvetenheten hos kommuninnevånare och besökare. 

Nyckeltal
Mått Källa Utfall 

2015
Utfall
2016

Utfall 
2017

Utfall
2018

Utfall
2019

Måluppfyllelse

Skyddad natur totalt, 
andel (%)

Kolada 3,9 3,9 3,9 5,3 Publiceras v.21 
2020

Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen        
Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, 
tillhandahålla tillgång till rättvisa för alla samt bygga upp effektiva, och 
inkluderande institutioner med ansvarsutkrävande på alla nivåer. 

Delmål: 
16.1 Medborgarnas delaktighet i kommunens verksamhet och utveckling ska öka.  
16.2 Kommunens verksamheter ska vara effektiva, transparanta och rättssäkra.   
16.3 Antal hushåll och verksamheter som är anslutna till snabbt och kapacitetsstarkt 

bredband ska öka.
Nyckeltal

Mått Källa Utfall 
2015

Utfall
2016

Utfall
2017

Utfall
2018

Utfall
2019

Måluppfyllelse

Valdeltagande i 
Tierps kommun och i 
riket, riksdagsvalen

Valmyndigheten 79,8 
(valår 
2006)

84 
(valår 
2010)

85,6 
(valår 
2014)

87,5 
(valår 
2018)

Valdistrikt med lägst 
valdeltagande i 
senaste kommunval, 
andel (%)

Kolada 77,3 77,3 77,3 68,6 68,6

Invånare 16-84 år 
som avstår från att 
gå ut ensam, andel 
(%)

Kolada - - - - -

Anmälda våldsbrott, 
antal/100 000 inv

Kolada 686 844 917 824 Publiceras 
v.22 2020

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

Kolada 1.3 3.8 0.3 - 2.5 0,1

Mål 17 Genomförande och globalt partnerskap   
Stärka genomförandemedlen och återvitalisera det globala partnerskapet för 
hållbar utveckling.      

Delmål: 
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17.1 Kommunens samverkan och partnerskap med andra kommuner, Region 
Uppsala, företag och civilsamhälle ska öka.

17.2 Kommunens upphandlingar ska genomföras på ett sätt som bidrar positivt till 
Agenda 2030 även utanför kommunens gränser.

17.3 Tilliten bland kommunens invånare ska öka.
Nyckeltal saknas på kommunalnivå
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utskottet arbete och omsorg
2020-05-04

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign

§ 36
Dnr 2020/336   

Riktlinje för rehabiliterande träning i ordinärt boende enligt 
hälso- och sjukvårdslagen 

Beslut 
Utskottet arbete och omsorg föreslår kommunstyrelsen besluta

att anta Riktlinje för rehabiliterande träning i ordinärt boende och

att riktlinjen gäller från och med 1 juni 2020 till och med 31 maj 2023. 

Sammanfattning av ärendet
Alltmer av rehabiliteringen efter sjukdom eller skada sker utanför 
slutenvården. I Tierps kommun har invånare möjlighet att få rehabilitering 
på primärvårdsnivå i hemmet. Rehabilitering innebär ofta långvariga 
processer som kan avslutas och övergå till egenvård eller friskvård. 

I upprättat förslag till riktlinje beskrivs kriterier och i vilken omfattning 
rehabiliteringen kan bedrivas. Denna form av riktlinjer för kommunens 
rehabilitering har saknats. Den föreslagna riktlinjen bygger på 
Överenskommelse om vård i samverkan mellan Region Uppsala och 
kommunerna i länet Riktlinje rehabilitering, habilitering och hjälpmedel i 
samverkan. 

Beslutsmotivering 
Genom att tydliggöra kriterier för och omfattning av rehabilitering i hemmet 
ökar rättssäkerheten och möjliggör en mer jämlik bedömning. 

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

Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Riktlinje för rehabiliterande träning i ordinärt boende

Beslutet skickas till 
 Verksamhetschef Vård och omsorg
 Hjälpmedelsansvarig 
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Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande 
Datum Diarienummer

2020-03-31 KS 2020/336

Riktlinje för rehabiliterande träning i ordinärt boende enligt 
hälso- och sjukvårdslagen

Förslag till beslut
Utskottet arbete och omsorg föreslår kommunstyrelsen besluta

att anta Riktlinje för rehabiliterande träning i ordinärt boende och

att riktlinjen gäller från och med 1 juni 2020 till och med 31 maj 2023. 

Sammanfattning av ärendet
Alltmer av rehabiliteringen efter sjukdom eller skada sker utanför 
slutenvården. I Tierps kommun har invånare möjlighet att få rehabilitering 
på primärvårdsnivå i hemmet. Rehabilitering innebär ofta långvariga 
processer som kan avslutas och övergå till egenvård eller friskvård. 

I upprättat förslag till riktlinje beskrivs kriterier och i vilken omfattning 
rehabiliteringen kan bedrivas. Denna form av riktlinjer för kommunens 
rehabilitering har saknats. Den föreslagna riktlinjen bygger på 
Överenskommelse om vård i samverkan mellan Region Uppsala och 
kommunerna i länet Riktlinje rehabilitering, habilitering och hjälpmedel i 
samverkan. 

Beslutsmotivering 
Genom att tydliggöra kriterier för och omfattning av rehabilitering i 
hemmet ökar rättssäkerheten och möjliggör en mer jämlik bedömning. 

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

Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Riktlinje för rehabiliterande träning i ordinärt boende

Beslutet skickas till 
 Verksamhetschef Vård och omsorg
 Hjälpmedelsansvarig 
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I tjänsten 

Jenny Hedberg
Verksamhetsutvecklare
Vård och omsorg 
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Bakgrund
I Tierps kommun har invånare möjlighet att få rehabilitering på primärvårdsnivå i 
hemmet utifrån kriterier som beskrivs i denna riktlinje. Rehabilitering innebär ofta 
långvariga processer som kan avslutas och övergå till egenvård eller friskvård. En 
överenskommelse, Vård i Samverkan1, mellan kommunerna och Region Uppsala 
finns avseende rehabilitering och habilitering, denna riktlinje bygger på den 
överenskommelsen. 

Rehabiliteringsprocessen

Rehabiliteringsbehov

• Kund, anhörig eller 
vårdpersonal kontaktar 
arbetsterapeut eller 
fysioterapeut.

Bedömning

• Arbetsterapeut 
och/eller fysioterapeut 
gör hembesök för att 
bedöma behov av 
rehabilitering. 
Tillsammans med 
enskild formuleras mål 
med träningsperioden.

• Uppfylls gällande 
kriterier erbjuds träning 
utifrån gällande 
riktlinje. 

Rehabiliteringsplan

• Mål dokumenteras i 
vårdplan.

• Insats upprättas i 
verksamhetssystem.

Insats och/eller egenvård

• Träningsprogram 
skapas i avsett program

• Rehabilitering utförs av 
arbetsterapeut, 
fysioterapeut eller av 
annan vårdpersonal 
efter 
instruktion/delegering

Uppföljning och 
utvärdering

• Uppföljning sker minst 
en gång under perioden

Avslut eller överlämning

• Vid avslutad period 
stäms målen av 
tillsammans med kund 
och resultat förs in i 
vårdplan. 

Egenvård Uppföljning Friskvård

1 Vård i Samverkan: Riktlinje rehabilitering, habilitering och hjälpmedel i samverkan
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Syfte
Detta dokument beskriver kriterierna för kommunal rehabilitering i hemmet samt 
tydliggör i vilken omfattning rehabiliteringen kan bedrivas.

Omfattning
Riktlinjen omfattar kommunal rehabilitering som kommunens arbetsterapeuter och 
fysioterapeuter bedömer, utför, ordinerar och delegerar.

Riktlinje
Följande kriterier gäller för rehabilitering i ordinärt boende. Rehabilitering i 
ordinärt boende kan ges till enskild vilken är bosatt i Tierps kommun och har fyllt 
17 år, där den enskilde har  betydande svårigheter att ta sig till en 
primärvårdsmottagning. Rehabiliteringsbehovet ska antas vara över två veckor och 
bäst tillgodoses i hemmiljö. För arbetsterapeutisk rehabilitering har kommunen 
ansvar från dag 1. Rehabiliteringen utförs i första hand i den enskildes hem, men 
kan vid behov av specifika redskap utföras på något av kommunens särskilda 
boenden inom äldreomsorgen.

Individuell rehabilitering kan erbjudas i upp till åtta veckor, vid två tillfällen/år, 
sammanlagt 16 veckor per år. Antal tillfällen per vecka bedöms individuellt utifrån 
upprättad vårdplan. Kund har efter avslutad period rätt att ansöka om en ny 
träningsperiod.

Definitioner
Begrepp Definition
Hemsjukvård Hälso- och sjukvård när den ges i patients 

bostad eller motsvarande och som är 
sammanhängande över tid. Åtgärder/insatser 
ska ha föregåtts av vård- och 
omsorgsplanering. Hemsjukvård ges i såväl 
ordinärt som särskilt boende, daglig verksamhet 
samt dagverksamhet.

Primärvård Hälso- och sjukvårdsverksamhet som utan 
avgränsningar vad gäller sjukdomar, ålder eller 
patientgrupper svarar för befolkningens behov 
av grundläggande medicinsk behandling, 
omvårdnad, förebyggande arbete och 
rehabilitering och som inte kräver sjukhusens 
medicinska och tekniska resurser

Rehabilitering Insatser som ska bidra till att en person med 
förvärvad funktionsnedsättning, utifrån dennes 
behov och förutsättningar, återvinner eller 
bibehåller bästa möjliga funktionsförmåga samt 
skapar goda villkor för ett självständigt liv och 
ett aktivt deltagande i samhällslivet.

Sluten vård/slutenvård Hälso- och sjukvård när den ges till patient vars 
tillstånd kräver resurser som inte kan 
tillgodoses inom öppen vård eller hemsjukvård
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utskottet arbete och omsorg
2020-05-04

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign

§ 37
Dnr 2020/342   

Prognos för behov av särskilt boende personer 65 år och äldre 

Beslut
Utskottet arbete och omsorg föreslår kommunstyrelsen besluta

att lägga informationen till handlingarna och

att uppdra till kommundirektör att planera verksamheten efter prognosen. 

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade i juni 2014 att anta Boendeplan för äldre 
2014-2035. Boendeplanen belyser framtida behov av bostäder för ålders-
grupperna 65 år och äldre i Tierps kommun fram till 2035. Enligt beslutad 
plan skulle det årligen rapporteras en uppföljning av 
befolkningsutvecklingen och en behovsanalys utifrån åldersgruppen 65-79 
år samt 80 år och äldre till kommunstyrelsen. Då befolkningsprognosen inte 
uppdateras årligen beslutade kommunstyrelsen i september 2018 att 
behovsprognos och servicegrad redovisas i maj vartannat år. Syftet är att 
utifrån befolkningsprognosen avseende åldersgruppen 65 år och äldre se hur 
stort  behovet av särskilt boende kommer att vara. Prognosen sträcker sig till 
år 2035.

De senaste tre åren har den så kallade servicegraden, andel av befolkningen 
65 år och äldre med behov av särskilt boende, minskat. Ett nettotillskott av 
lägenheter i särskilt boende kommer att ske vid årsskiftet 2020/2021. Det 
innebär att kommande års behov av särskilt boende med stor sannolikhet 
kommer att kunna tillgodoses. I slutet av 20-talet pekar prognosen på att 
ytterligare lägenheter behöver tillskapas för att kunna möta behovet. 

Barnrättskonsekvenser
Barnrättskonsekvenser saknas då beslutet inte bedöms påverka barn och 
unga. 

Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Prognos av behov av särskilda boenden, personer 65 år och äldre

Beslutet skickas till 
 Verksamhetschef vård och omsorg
 Verksamhetsutvecklare vård och omsorg
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Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande 
Datum Diarienummer

2020-04-14 KS 2020/342

Prognos för behov av särskilt boende, personer 65 år och äldre

Förslag till beslut
Utskottet arbete och omsorg föreslår kommunstyrelsen besluta

att lägga informationen till handlingarna och

att uppdra till kommundirektör att planera verksamheten efter prognosen. 

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade i juni 2014 att anta Boendeplan för äldre 
2014-2035. Boendeplanen belyser framtida behov av bostäder för ålders-
grupperna 65 år och äldre i Tierps kommun fram till 2035. Enligt beslutad 
plan skulle det årligen rapporteras en uppföljning av 
befolkningsutvecklingen och en behovsanalys utifrån åldersgruppen 65-79 
år samt 80 år och äldre till kommunstyrelsen. Då befolkningsprognosen 
inte uppdateras årligen beslutade kommunstyrelsen i september 2018 att 
behovsprognos och servicegrad redovisas i maj vartannat år. Syftet är att 
utifrån befolkningsprognosen avseende åldersgruppen 65 år och äldre se 
hur stort  behovet av särskilt boende kommer att vara. Prognosen sträcker 
sig till år 2035.

De senaste tre åren har den så kallade servicegraden, andel av befolkningen 
65 år och äldre med behov av särskilt boende, minskat. Ett nettotillskott av 
lägenheter i särskilt boende kommer att ske vid årsskiftet 2020/2021. Det 
innebär att kommande års behov av särskilt boende med stor sannolikhet 
kommer att kunna tillgodoses. I slutet av 20-talet pekar prognosen på att 
ytterligare lägenheter behöver tillskapas för att kunna möta behovet. 

Barnrättskonsekvenser
Barnrättskonsekvenser saknas då beslutet inte bedöms påverka barn och 
unga. 

Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Prognos av behov av särskilda boenden, personer 65 år och äldre

Beslutet skickas till 
 Verksamhetschef vård och omsorg
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 Verksamhetsutvecklare vård och omsorg

I tjänsten 

Jenny Hedberg
Verksamhetsutvecklare
Vård och omsorg 
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Bakgrund
Kommunfullmäktige i Tierps kommun beslutade den 10 juni 2014 att anta Boendeplan för 
äldre 2014-2035.1 Syftet med boendeplanen var att ta fram underlag för en god och långsiktig 
planering av bostäder för äldre. Boendeplanen belyser framtida behov av bostäder för ålders-
grupperna 65 år och äldre i Tierps kommun fram till 2035.2 I beslutet står även att 
kommunchefen årligen återrapporterar en uppföljning av befolkningsutvecklingen och en 
behovsanalys utifrån åldersgruppen 65-79 år samt 80 år och äldre till kommunstyrelsen. Då 
befolkningsprognosen inte uppdateras årligen beslutade kommunstyrelsen i september 2018 
att behovsprognos och servicegrad redovisas i maj vartannat år3.

Syfte
Syftet är att utifrån befolkningsprognosen avseende åldersgruppen 65 år och äldre se hur stort  
behovet av särskilt boende kommer att vara. Prognosen sträcker sig till år 2035. 

Metod
Som utgångspunkt används Statistiska centralbyråns (SCB) befolkningsprognos från april 
2016. Beräkningen av behovet utgår från andel av befolkningen 65 år och äldre som var 
beviljade särskilt boende enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen per 1 oktober. Uppgiften hämtas 
från senast tillgängliga rapport från Socialstyrelsens individstatistik. Genom att dividera 
antalet personer 65 år och äldre med beslut om särskilt boende med det totala antalet personer 
i åldersgruppen fås en så kallad servicegrad fram. I behovsanalysen har servicegraden per 
2018 använts för att beräkna kommande behov, då denna är den senast tillgängliga i den 
officiella statistiken. 

Behovsbeskrivning
Befolkningsprognosen från SCB togs fram 2016, vid en jämförelse mellan faktiskt utfall i 
olika åldersgrupper visar att det finns en differens. Denna redovisas i tabellen nedan. Detta 
ger en osäkerhet i prognosen. 

År Åldersgrupp SCB befolkning SCB prognos Diff utfall-prognos
2016 65-79 3607 3656 -49

80-w 1290 1282 8
2017 65-79 3643 3697 -54

80-w 1305 1284 21
2018 65-79 3667 3749 -82

80-w 1319 1303 16
2019 65-79 3681 3777 -96

80-w 1199 1330 -131
Tabell 1 Faktisk befolkningsutveckling i åldersgrupper, samt jämförelse med SCBs prognos 2016 över 
befolkningsutveckling. 

1 Tierps kommun, beslut kommunfullmäktige § 65/2014.
2 Tierps kommun, Boendeplan för äldre 2014-2035. 2014. s. 3.
3 Tierps kommun, beslut kommunstyrelsen, dnr 2018/583
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Nuläge
Nedanstående tabell visar antal personer av Tierps kommuns befolkning i åldersgrupperna 65-
79 år, 80 år och äldre samt sammanlagt 65 år och äldre. Statistiken är hämtad från SCB:s 
befolkningsstatistik per sista december 2018. Vidare framgår hur många personer i respektive 
åldersgrupp som per 1 oktober 2018 var beviljade särskilt boende enligt 4 kap 1 § 
socialtjänstlagen. Utifrån dessa uppgifter har aktuell servicegrad räknats fram. 

 65-79 år 80-w år 65-w år
Befolkning 2018-12-31 3 667 1 319 4 986
Antal personer beviljade säbo 2018 43 154 197
Servicegrad 1,2% 11,6% 3,9%

Tabell 2 Antal personer i respektive åldersgrupp 2018, samt antal personer i respektive åldersgrupp beviljade 
särskilt boende per 1 oktober 2018. 

Servicegraden för personer 80 år och äldre med särskilt boende har minskat årligen från 
13,84% 2016 till 11,6% 2018. 

Ej verkställda beslut
Kommunen är skyldig att kvartalsvis rapportera beslut som inte verkställts efter tre månader 
från beslutsdatum. Rapporteringen sker till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), och 
redovisas till Kommunfullmäktige. Under 2019 har endast några enstaka beslut om särskilt 
boende rapporterats som ej verkställda. En majoritet av dessa verkställdes inte inom tre 
månader på grund av att den enskilde tackat nej till erbjudet boende. 

Förändringar i antalet lägenheter i särskilt boende
Efter upphandling enligt lag om offentlig upphandling (LOU) tecknade Kommunstyrelsen 
2018 avtal med Vardaga AB. Vardaga kommer att bygga och ansvara för driften av ett nytt 
särskilt boende med 57 lägenheter, varav kommunen har garanterat att köpa 40 platser 
fördelat på omvårdnad, demens och socialpsykiatri (äldre). Vid behov kan kommunen köpa 
ytterligare platser. Boendet kommer att starta vid årsskiftet 2020/2021. Vid samma tidpunkt 
kommer Hällbacka i Söderfors att avvecklas då det inte uppfyller gällande lagkrav för 
särskilda boenden. Hällbacka har totalt 28 lägenheter. 

Befolkningsprognos
Nedanstående diagram visar SCB:s befolkningsprognos för åren 2016-2035. 

219



5

Figur 1 Befolkningsprognos Tierps kommun, samt per respektive åldersgrupp

Till 2035 beräknas befolkningen 65 år och äldre öka med 1135 personer. Åldersgruppen 80 år 
och äldre kommer att öka med 711 personer, enligt SCB:s befolkningsprognos.

Prognostiserat behov av särskilt boende
I beräkningen är nuvarande servicegrad 1,2% för personer 65-79 år och 11,6% för personer 80 
år och äldre utgångspunkt. Behovet är beräknat på den prognostiserade ökningen av antalet 
personer per år. Den totala ökningen beskriver det ackumulerade behovet. 

Observera att antalet redovisas per ett år till och med 2027, därefter 2030 och 2035. 
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Figur 2 Behovsprognos, antal personer som behöver plats på särskilt boende

Avslutande diskussion
Som framgår av figur 2 är det relativt små förändringar de närmsta åren. Kring 2021 är det ett 
något större antal personer som kan ha behov av särskilt boende, vilket tillgodoses genom att 
ett nettotillskott av antalet lägenheter. Ett ytterligare tillskott kan komma att behövas kring 
2028-2030. 

Enligt statistik från Kolada4 är medianåldern för personer som flyttar till särskilt boende i 
Tierps kommun 89 år. Medelåldern för de som har särskilt boende är 86,3 år. Detta gör att en 
viss förskjutning i behovet av ytterligare lägenheter sker då beräkningen görs för personer 80 
år och äldre. 

Behovet av särskilt boende påverkas av andra faktorer än av ålder, till exempel i vilken 
utsträckning förebyggande insatser och hemtjänst erbjuds. Det kan även påverkas av hur 
övriga boendebeståndet, tillgänglighet och trygghet i boendemiljön ser ut. 

4 Statik från kolada.se, nyckeltal inom särskilt boende 
https://www.kolada.se/verktyg/jamforaren/?_p=jamforelse&focus=16565&tab_id=117473

221

https://www.kolada.se/verktyg/jamforaren/?_p=jamforelse&focus=16565&tab_id=117473


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utskottet barn och ungdom
2020-05-05

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign

§ 102
Dnr 2019/431   

Riktlinje för tilläggsbelopp för barn och elever i behov av 
extraordinärt stöd 

Beslut 
Utskottet barn och ungdom föreslår kommunstyrelsen besluta 

att fastställa reviderad Riktlinje för tilläggsbelopp för barn och elever i 
behov av extraordinärt stöd.

Sammanfattning av ärendet
Riktlinjen beskriver Tierps kommuns hantering av tilläggsbelopp för barn 
och elever i behov av extraordinärt stöd. Ansökan om tilläggsbelopp kan 
endast göras för barn och elever folkbokförda i Tierps kommun som går i 
förskola, skola, grundsärskola och gymnasiesärskola med enskilda 
huvudmän samt kommunala förskolor och skolor utanför kommunen.

I föreliggande revidering av riktlinjen har ändring gjorts avseende vem som 
kan ansöka om tilläggsbelopp ( sida 6).

Barnrättskonsekvenser
Bedömningen är att inga negativa konsekvenser för barn förväntas utifrån 
denna revidering. 

Beslutsmotivering 
Utifrån Skollagen ska resurserna till förskolor och skolor fördelas på lika 
villkor till kommunala och fristående verksamheter. Den som godkänts som 
huvudman för en fristående verksamhet och därigenom fått tillstånd att 
bedriva förskola, grundskola och fritidshem har rätt till ersättning. Bidraget 
består av ett grundbelopp och i vissa fall ett tilläggsbelopp. En fristående 
huvudman kan söka tilläggsbeloppet för barn och elever med omfattande 
behov av särskilt stöd (Skollagen 8 kap 23§, 9 kap 21§, 10 kap
39§, 11 kap 38§). Beloppet ska vara individuellt bestämt och utgå utifrån 
barnets/elevens behov.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Riktlinjen medför inga extra kostnader utan syftar till att få till en mer 
likvärdig bedömning när det gäller tilläggsbelopp.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utskottet barn och ungdom
2020-05-05

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign

Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Riktlinje för tilläggsbelopp för barn och elever i behov av extra 

ordinärt stöd.

Beslutet skickas till
 Verksamhetschef för elevhälsan
 Utbildningschef
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Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande 
Datum Diarienummer

2020-04-21 KS 2019/431

Riktlinje för tilläggsbelopp för barn och elever i behov av 
extraordinärt stöd

Förslag till beslut
Utskottet barn och ungdom föreslår kommunstyrelsen besluta 

att fastställa reviderad Riktlinje för tilläggsbelopp för barn och elever i 
behov av extraordinärt stöd.

Sammanfattning av ärendet
Riktlinjen beskriver Tierps kommuns hantering av tilläggsbelopp för barn 
och elever i behov av extraordinärt stöd. Ansökan om tilläggsbelopp kan 
endast göras för barn och elever folkbokförda i Tierps kommun som går i 
förskola, skola, grundsärskola och gymnasiesärskola med enskilda 
huvudmän samt kommunala förskolor och skolor utanför kommunen.

I föreliggande revidering av riktlinjen har ändring gjorts avseende vem 
som kan ansöka om tilläggsbelopp ( sida 6).

Beslutsmotivering 
Utifrån Skollagen ska resurserna till förskolor och skolor fördelas på lika 
villkor till kommunala och fristående verksamheter. Den som godkänts 
som huvudman för en fristående verksamhet och därigenom fått tillstånd 
att bedriva förskola, grundskola och fritidshem har rätt till ersättning. 
Bidraget består av ett grundbelopp och i vissa fall ett tilläggsbelopp. En 
fristående huvudman kan söka tilläggsbeloppet för barn och elever med 
omfattande behov av särskilt stöd (Skollagen 8 kap 23§, 9 kap 21§, 10 kap
39§, 11 kap 38§). Beloppet ska vara individuellt bestämt och utgå utifrån 
barnets/elevens behov.

Barnrättskonsekvenser
Barnrättskonsekvenser saknas då beslutet inte bedöms påverka barn.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering
Riktlinjen medför inga extra kostnader utan syftar till att få till en mer 
likvärdig bedömning när det gäller tilläggsbelopp.
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Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Riktlinje för tilläggsbelopp för barn och elever i behov av extra 

ordinärt stöd.

Beslutet skickas till 
 Verksamhetschef för elevhälsan
 Utbildningschef

I tjänsten 

Karina Vallström
Verksamhetschef för elevhälsan
Produktion Utbildning
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Inledning

Bakgrund
Utifrån Skollagen ska resurserna till förskolor och skolor fördelas på lika villkor till 
kommunala och fristående verksamheter. Den som godkänts som huvudman för en 
fristående verksamhet och därigenom fått tillstånd att bedriva förskola, grundskola 
och fritidshem har rätt till ersättning. Bidraget består av ett grundbelopp och i vissa 
fall ett tilläggsbelopp. 

En fristående huvudman kan söka tilläggsbeloppet för barn och elever med 
omfattande behov av särskilt stöd (Skollagen 8 kap 23§, 9 kap 21§, 10 kap 39§, 11 
kap 38§). Beloppet ska vara individuellt bestämt och utgå utifrån barnets/elevens 
behov.

Syfte
Syftet med denna riktlinje är att beskriva Tierps kommuns hantering av 
tilläggsbelopp för barn och elever i behov av extraordinärt stöd.

Omfattning
Ansökan om tilläggsbelopp kan endast göras för barn och elever folkbokförda i 
Tierps kommun.

Begrepp

Stöd i form av extra anpassningar
Om det inom ramen för undervisningen framkommer att det befaras att en elev inte 
kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås eller de kravnivåer som 
gäller ska eleven ges skyndsamt stöd i form av extra anpassningar. Detta stöd ska 
ges med utgångspunkt i elevens utbildning som helhet (Skollagen 3 kap. 5a§)

Detta behov av stöd ryms inom ordinarie grundbelopp.

Särskilt stöd 
Särskilt stöd får ges istället för den undervisning eleven annars skulle ha deltagit i 
eller som komplement till denna. Det särskilda stödet ska ges inom den elevgrupp 
som eleven tillhör om inget annat följer av Skollagen eller annan författning 
(Skollagen 3 kap.7§). Åtgärdsprogram ska utarbetas för en elev som ska ges särskilt 
stöd.

Detta behov av särskilt stöd ryms inom ordinarie grundbelopp 
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Särskilt stöd av extraordinärt slag 
När alla särskilda stödåtgärder är uttömda kan extraordinära stödåtgärder sättas in. 

I dessa fall kan man ansöka om tilläggsbelopp.

Kostnaderna för stödet ska vara omedelbart kopplade till det enskilda barnet/eleven 
och ha samband med dennes särskilda behov och förutsättningar. En individuell 
prövning görs i varje enskilt fall. För att beloppet ska utgå ska det vara fråga om 
stödåtgärder av extraordinärt slag som inte har koppling till den vanliga 
undervisningen och som innebär att mer betydande resurser måste avsättas för en 
enskild elevs räkning. Stödet bör väsentligt avvika från vad som har samband med 
de resurser som normalt kan hänföras till det generella stöd som skolan är skyldig 
att tillhandahålla. Det kan tex vara frågan om: 

 Tekniska hjälpmedel
 Särskilda läromedel
 Assistenthjälp
 Anpassning av en skollokal

Det kan också vara fråga om stödåtgärder till elever med stora inlärningssvårigheter 
som beror på språkliga eller sociala faktorer, även elever med olika förståelsenivå 
och olika kunskapsprofiler kan räknas hit. 

Mer om grundbelopp och tilläggsbelopp 

Grundbeloppet 

Grundbeloppet ska täcka verksamhetens samtliga kostnader, och avser ersättning 
för omsorg och pedagogisk verksamhet/undervisning, pedagogiskt material och 
utrustning/lärverktyg, elevhälsa, måltider, administration, mervärdesskatt och 
lokalkostnader.

Kostnader för exempelvis stöd i form av extra undervisning, specialpedagogiska 
insatser, individualiserat lärande eller undervisning i särskild grupp med syfte att 
eleven ska nå kunskapskraven ska i normalfallet täckas av den ersättning som 
skolan erhåller genom grundbeloppet. 

Stödåtgärder som berättigar tilläggsbelopp ska vara extraordinära. Nästintill alla 
barn och elevers behov ska därför kunna tillgodoses inom ramen för 
grundbeloppet.

Tilläggsbeloppet 

Detta belopp är inte tänkt att totalfinansiera den extraordinära stödinsatsen då stöd 
till elev ingår i grundbeloppet. Tilläggsbeloppet utgör ett bidrag för att underlätta 
för rektor att genomföra en planerad extraordinär stödåtgärd. Beslut om 
tilläggsbelopp ska vara kopplat till varje enskilt barns/elevs särskilda behov 
Underlag för bedömning av stödnivåer finns beskrivna i bilaga 1. 

240



6

Det är alltid elevens individuella stödbehov som det framträder i den pedagogiska 
verksamheten, inte elevens diagnos, som är underlag för bedömning av 
tilläggsbelopp. 

Behoven ska vara väl dokumenterade och tydligt definierade av specialpedagogisk, 
medicinsk, psykologisk eller annan specialistkompetens.

Ansökan 

Vem kan ansöka om tilläggsbelopp

Rektorer för förskolor och skolor med enskilda huvudmän samt kommunala 
förskolor och skolor utanför kommunen, med barn och elever folkbokförda i Tierps 
kommun kan ansöka om tilläggsbelopp alternativt utökad interkommunal 
ersättning.

Detsamma gäller även för grundsärskola och gymnasiesärskola med enskild 
huvudman eller kommunal huvudman som ligger utanför Tierps kommun.

Krav på underlag i ansökan om tilläggsbelopp

 Beskriv elevens extraordinära behov. Dessa ska vara väl dokumenterade och 
definierade av personer med medicinsk, specialpedagogisk, psykologisk 
eller annan specialistkompetens.

 Beskriv vilka åtgärder som redan satts in, vilka som planeras och hur 
åtgärderna ska följas upp och utvärderas. 

 Bifoga relevanta utredningar, uppföljningar eller annat underlag. Dessa ska 
vara aktuella och framtagna under senaste året. 

Vid förnyad ansökan ska en utvärdering redovisas av tidigare insatser. 

Samtliga delar i ansökan måste besvaras. 

Ett avslag på hela eller delar av ansökan innebär inte att Tierps kommun bedömt att 
barnet/eleven saknar stödbehovet. Det innebär endast att de beskrivna stödbehoven 
och/eller insatserna inte faller inom kategorin för tilläggsbelopp. 

Ofullständig ansökan 

En ofullständig ansökan skickas tillbaka med begäran om kompletteringar.

Ansvar för ansökan 

För fristående verksamhet ansvarar huvudmannen för ansökan. 
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Ansökningsdatum 

Ansökan kan göras löpande under pågående läsår. Tilläggsbelopp utbetalas tidigast 
från och med det datum fullständig ansökan inkom till kommunen. 
Beträffande barn/elever, där det finns ett pågående beslut om tilläggsbelopp, där 
ansökan gäller fortsatt tilläggsbelopp för kommande läsår ska ansökan vara 
inkommen senast 1 april. 

Handläggning och beslut 

Ansökningarna handläggs löpande av den centrala bedömningsgruppen och beslut 
sker enligt gällande delegationsordning. 

Beslut om tilläggsbelopp fattas i normalfallet för ett läsår i taget. Längre beslut kan 
förekomma vid bedömning av bestående behov över längre tid. 

Utbetalning 

Vid en godkänd ansökan utbetalas tilläggsbeloppet månadsvis. Om barnet/eleven 
ändrar sin folkbokföringsadress till en adress utanför Tierps kommun eller byter 
förskola/skola eller fritidshem eller om andra omständigheter inträffar ska 
förskolechef/rektor meddela detta omgående till Utbildningskontoret, Tierps 
Kommun.

Byter elev förskola/skola eller fritidshem ansöker mottagande huvudman om 
tilläggsbelopp. 
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Bilaga 1

Kriterier för bedömning av tilläggsbelopp för omfattande 
behov av särskilt stöd

Ansökningar om tilläggsbelopp för barn och elever i behov av omfattande särskilt 
stöd bedöms av en beredningsgrupp där professioner såsom skolpsykolog, 
skolläkare, kurator och specialpedagog ingår. 

Ansökan prövas individuellt och varje tilläggsbelopp bestäms individuellt utifrån 
barnets/elevens behov.

Kategorier

Det finns fyra kategorier som berättigar till tilläggsbelopp:

A. Omfattande medicinska eller fysiska funktionsnedsättningar
Barn/elever med omfattande medicinska eller fysiska 
funktionsnedsättningar som behöver kompensatoriska hjälpmedel 
och/eller hel- eller deltidsstöd som inte förbättras till det bättre med 
hjälp av organisation eller pedagogiska insatser.

B. Sjukdom eller olycka
Barn/elever som på grund av sjukdom eller olycka behöver hel- eller 
deltidsstöd där det föreligger fara för livet om inte denna insats görs.

C. Ersättning för elever som enligt genomförd utredning bedömts ha 
rätt till grundsärskola men där elevens vårdnadshavare inte 
lämnar sitt medgivande till att eleven tas emot i grundsärskolan 
och där eleven istället ska fullgöra sin skolplikt i grundskolan.

D. Tilläggsbelopp kan utgå för elever med stora 
inlärningssvårigheter. Det ska då vara fråga om extraordinära 
stödinsatser.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation
2020-05-13

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign

§ 20
Dnr 2020/451   

Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 

Beslut 
Förhandlingsdelegationen föreslår kommunstyrelsen besluta 

att lägga rapporten till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
I januari/februari 2020 genomförde HR en enkätundersökning avseende 
systematiskt arbetsmiljöarbete riktad till chefer som har mottagit delegering 
av arbetsmiljöuppgifter. Av runt 90 chefer har 38 svarat på enkäten.

Rapporten är en uppföljning av hur det systematiska arbetsmiljöarbetet 
utförs i kommunens verksamheter.  Den ska även utgöra ett beslutsunderlag 
och stöd för kommunledningen i dess arbete med att säkerställa att samtliga 
verksamheter har ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete. 
Enkätresultatet visar att det finns en del förbättringsåtgärder som behöver 
vidtas.  För att det systematiska arbetsmiljöarbetet ska fungera är det viktigt 
att arbetet är en naturlig del i det vardagliga arbetet. 

Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Rapporten, Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet i 

Tierps kommuns verksamheter

Beslutet skickas till
 HR-chef
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Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande 
Datum Diarienummer

2020-05-06 KS 2020/451

Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet i Tierps 
kommuns verksamheter

Förslag till beslut
Förhandlingsdelegationen föreslår kommunstyrelsen besluta 

att lägga rapporten till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
I januari/februari 2020 genomförde HR en enkätundersökning avseende 
systematiskt arbetsmiljöarbete riktad till chefer som har mottagit 
delegering av arbetsmiljöuppgifter. Av runt 90 chefer har 38 svarat på 
enkäten.

Rapporten är en uppföljning av hur det systematiska arbetsmiljöarbetet 
utförs i kommunens verksamheter.  Den ska även utgöra ett 
beslutsunderlag och stöd för kommunledningen i dess arbete med att 
säkerställa att samtliga verksamheter har ett väl fungerande systematiskt 
arbetsmiljöarbete. Enkätresultatet visar att det finns en del 
förbättringsåtgärder som behöver vidtas.  För att det systematiska 
arbetsmiljöarbetet ska fungera är det viktigt att arbetet är en naturlig del i 
det vardagliga arbetet. 

Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Rapporten, Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet i 

Tierps kommuns verksamheter

Beslutet skickas till 
 HR-chef

I tjänsten 

Eva Berggård Nygren
HR-chef
Gemensam service 
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Sammanfattning
I januari/februari 2020 genomförde HR en enkätundersökning avseende 
systematiskt arbetsmiljöarbete riktad till chefer som har mottagit delegering av 
arbetsmiljöuppgifter. Av runt 90 chefer har 38 svarat på enkäten.

Rapporten är en uppföljning av hur det systematiska arbetsmiljöarbetet utförs i 
kommunens verksamheter.  Den ska även utgöra ett beslutsunderlag och stöd för 
kommunledningen i dess arbete med att säkerställa att samtliga verksamheter har ett 
väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete. Enkätresultatet visar att det finns en 
del förbättringsåtgärder som behöver vidtas.  För att det systematiska 
arbetsmiljöarbetet ska fungera är det viktigt att arbetet inte blir för omständligt. Det 
ska vara en naturlig del i det vardagliga arbetet. 

STAMINA, som finns beskrivet under avsnittet ”Definitioner”, är uppskattat av 
chefer och medarbetare och bör kunna utvecklas till att även omfatta fler delar av 
det systematiska arbetsmiljöarbetet. Handlingsplanerna bör kunna utgöra underlag 
till de årliga uppföljningarna av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Dessa bör 
kompletteras med rutiner för att undersöka den fysiska arbetsmiljön. Metodiken i 
STAMINA fungerar väl för arbetsgrupper men är inte anpassat för ledningsgrupper. 
En särskild HRI-mätning bör därför göras, förslagsvis en gång per år, riktat till 
samtliga chefer med en åtföljande workshop för att fånga arbetsmiljön för 
kommunens ledare.

För att samverkansgrupperna ska fungera väl måste ett tillitsfullt samverkansklimat 
mellan arbetsgivare och de fackliga organisationerna utvecklas inom samtliga 
grupper. Kunskapen om att samverkansgrupperna är skyddskommittéer bör 
säkerställas. Då förändringar i verksamheten planerats ska riskbedömningar göras. 
Dessa kan utmynna i handlingsplaner som ska följas upp i samverkansgrupperna. 
För detta måste fungerande rutiner skapas.

Följande tre styrdokument är viktiga för samtliga medarbetare att känna till: 
”Arbetsmiljöpolicy för Tierps kommun”, ”Policy för lika rättigheter och 
möjligheter” samt ”Rutin för hantering av diskriminering, trakasserier, sexuella 
trakasserier och kränkande särbehandling”. Ett handledningsmaterial är framtaget 
för chefer som beskriver intentionerna i dokumenten. Det är avsett att användas vid 
arbetsplatsmöten. 

Verksamhetscheferna fick i uppdrag att skicka enkäten till de chefer som har fått 
delegerade arbetsmiljöuppgifter. Enkäten besvarades av 38 chefer och i diariet finns 
22 registrerade delegationer. För att säkerställa att varje verksamhet har sett över 
delegationen av arbetsmiljöuppgifterna bör rutiner för uppföljning utvecklas. 

Samtliga medarbetare ska veta hur de ska rapportera olycksfall, ohälsa och tillbud. 
Hanteringen ska vara så enkel som möjligt. Uppföljningar ska göras av det som 
inrapporterats för att undvika olycksfall och ohälsa. Varje chef måste känna till att 
allvarliga olyckor och tillbud ska rapporteras till arbetsmiljöverket. Inom detta 
område finns ett utbildnings- och informationsbehov. 
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Inledning
I januari/februari 2020 genomförde HR en enkätundersökning avseende 
systematiskt arbetsmiljöarbete, riktad till chefer som har mottagit delegering av 
arbetsmiljöuppgifter. I denna rapport redovisas resultatet från den undersökningen.

Bakgrund
Enligt Tierps kommuns arbetsmiljöpolicy ska arbetsmiljöarbetet integreras i det 
ordinarie verksamhetsarbetet och vara en viktig del kommunens samverkansarbete. 
Samverkansgrupperna är tillika skyddskommittéer. Arbetsmiljöarbetet ska vara 
förbyggande. Då medarbetare drabbas av sjukdom är målet att denne ska återvända 
i arbete så snart som möjligt.

Tierps kommun ska bedriva att systematiskt arbetsmiljöarbete i enlighet med 
aktuell arbetsmiljölagstiftning. För att skapa förutsättningar för detta krävs 
återkommande kompetensutvecklingar på arbetsmiljöområdet.

I arbetsmiljöpolicyn har arbetsmiljörisker och prioriteringar angivits. 
Kommunen har en stor bredd av verksamheter och arbetsmiljöriskerna varierar 
beroende på arbetsuppgifternas art. Det är därför viktigt att anpassa det 
systematiska arbetsmiljöarbetet lokalt i verksamheten så att källor till ohälsa kan 
upptäckas och åtgärdas. I arbetsmiljöarbetet bör det uppmärksammas att en 
övervägande del av kommunens medarbetare är kvinnor i traditionellt 
kvinnodominerade verksamheter. 

Syfte
Kommunstyrelsen har det yttersta arbetsmiljöansvaret. Syftet med undersökningen 
och rapporten är att redovisa hur det systematiska arbetsmiljöarbetet utförs i 
kommunens verksamheter. Rapporten ska även utgöra ett underlag för vilka 
förbättringsåtgärder som behöver vidtas för att det systematiska arbetsmiljöarbetet 
ska fungera så väl som möjligt. 

Frågeställning
Bedrivs det ett systematiskt arbetsmiljöarbete i enlighet med aktuell 
arbetsmiljölagstiftning i Tierps kommuns verksamheter?

Definitioner
STAMINA kan utläsas som ”Strukturerat Tidseffektivt Arbetssätt och Metoder för 
INkluderande Arbetsliv”. Det är ett forsknings- och utvecklingsprojektet som leds 
av professor Magnus Svartengren, Uppsala universitet, i samarbete med HRI-
Institute som levererar STAMINA-modellen. Tierps kommun som deltar i projektet 
har möjlighet att påverka användandet av modellen utifrån egna behov tillsammans 
med forskare och utvecklare. 

HRI är ett HR-verktyg som stärker organisationens stöd för ledarskapet i 
systematiskt arbetsmiljöarbete och verksamhetsutveckling. STAMINA är en 
självgående ”prenumererad” tjänst till alla chefer. Via en länk, tre eller fyra gånger 
per år, skickar chefen ut frågan: ”Vad kännetecknar din arbetssituation just nu?”. 
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Varje person svarar med egna ord och förklarar själv ordens betydelse och 
innebörd. Svaren blir en unik pusselbit som visar hens upplevelse av 
arbetssituationen och läggs ihop till gruppens gemensamma verklighetsbild. Svaren 
som ges utmynnar i ett s.k. HR-index. Varje individ finns någonstans i kartan som 
åskådliggörs genom bilden nedan:

Resultatet sammanställs sedan för hela gruppen enligt nedan:

Gruppen arbetar därefter med var de lägger sin arbetstid vilket resulterar i en eller 
flera handlingsplaner som följs upp. Det gruppen själv inte kan påverka skrivs ner i 
ett s.k. ”Medskick” som skickas till närmast överordnad chef.

Varje chef ska genomföra STAMINA tillsammans med sin arbetsgrupp.

KIA
KIA är ett system som tillhandahålls av AFA försäkring. I systemet ska tillbud, 
ohälsa och olycksfall rapporteras. Den som råkat ut för tillbud, ohälsa eller 
olycksfall ska göra en anmälan via KIA. Medarbetaren gör det enkelt via länk på 
Insidan eller via app på telefonen. Anmälan ska innehålla en beskrivning av 
händelseförloppet. Närmaste chef och det lokala skyddsombudet ska tillsammans 
med medarbetaren analysera anmälan och se över vilka åtgärder som behövs för att 
undanröja riskerna i arbetsmiljön. Finns inget lokalt ombud på arbetsplatsen kan 
annat skyddsombud, alternativt huvudskyddsombud kontaktas. 

Metod, omfattning & avgränsning
För att samla in information om huruvida det bedrivs ett systematiskt 
arbetsmiljöarbete i enlighet med aktuell arbetsmiljölagstiftning i Tierps kommuns 
verksamheter så har en webbenkät tagits fram. Enkäten har riktat sig till de chefer 
som har fått arbetsmiljöuppgifterna delegerat till sig. 

Kommunen har runt 90 chefer men alla har inte fått arbetsmiljöuppgifterna 
delegerat till sig. Detta beror på hur man har organiserat ledarskapet i de olika 
verksamheterna. Av den anledningen skickades länken till enkäten endast till alla 
verksamhetschefer med uppmaning att sända den vidare till de chefer som de 
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delegerat arbetsmiljöuppgifterna till. Av runt 90 chefer har 38 chefer svarat på 
enkäten. Nedan återges fördelning av chefer som svarat per verksamhet:
Medborgarservice: 2
Gemensam service: 5
Kultur och fritid: 2
Individ- och familjeomsorg: 7
Vård och omsorg: 10
Utbildning: 12
Delegationerna ska registreras. Det finns 22 delegationer registrerade i 
diariesystemet. 

Redovisning av statistik
Redovisningen av statistiken sker på övergripande verksamhetsnivå. Detta ger 
således en bild av det systematiska arbetsmiljöarbetet på aggregerad nivå. 

Arbetsmiljöverket kommer under 2020 att granska det systematiska 
arbetsmiljöarbetet i Tierps kommun. De vill i sin granskning få uppgifter om hur 
det systematiska arbetsmiljöarbetet sker i förskolan. Då enkätundersökningen inte 
var medbruten på den nivån har en särskild undersökning gjorts av förskolan i 
efterhand.

Redogörelse för enkätsvar
Nedan redovisas frågorna och svaren i undersökningen.

Sker arbetsmiljöarbetet i samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare?
Alltid 36.8% (14)
Ofta 47.4% (18)
Ibland 10.5% (4)
Sällan 2.6% (1)
Vet inte 2.6% (1)

Av respondenterna har 32 svarat att arbetsmiljöarbetet alltid eller ofta sker i 
samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare, 4 har svarat ibland, 1 sällan och 1 
har svarat ”vet inte”.

Har ni startat upp STAMINA på din arbetsplats?
Ja 89.5% (34)
Nej 10.5% (4)

Av respondenterna har 34 svarat att de startat upp STAMINA medan fyra uppger att 
de inte gjort det än.
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Är kommunens "Arbetsmiljöpolicy" känd på din arbetsplats?
Ja 31.6% (12)
Delvis 55.3% (21)
Nej 2.6% (1)
Vet inte 10.5% (4)

Av respondenterna uppger 12 att arbetsmiljöpolicyn är känd på arbetsplatsen medan 
21 uppger att den är delvis känd, 1 uppger att den inte är känd och 4 har svarat att 
de inte vet.

Är kommunens "Policy för lika möjligheter och rättigheter" känd på din 
arbetsplats?
Ja 15.8% (6)
Delvis 50.0% (19)
Nej 13.2% (5)
Vet inte 21.1% (8)

Av respondenterna uppger 6 att ”Policy för lika möjligheter och rättigheter” är känd 
på arbetsplatsen medan 19 uppger att den är delvis känd, 5 uppger att den inte är 
känd och 8 har svarat att de inte vet.

Är kommunens "Rutin för hantering av diskriminering, trakasserier, sexuella 
trakasserier och kränkande särbehandling" känd på din arbetsplats?
Ja 36.8% (14)
Delvis 55.3% (21)
Nej 2.6% (1)
Vet inte 5.3% (2)

Av respondenterna uppger 14 att ”Rutin för hantering av diskriminering, 
trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling” är känd på 
arbetsplatsen medan 21 uppger att den är delvis känd, 1 svarar att den inte är känd 
och 2 har svarat att de inte vet.

Hur upplever du att samverkan i samverkansgruppen fungerar? 
Mycket bra 10.5% (4)
Bra 44.7% (17)
Varken bra eller dåligt 23.7% (9)
Ganska dåligt 2.6% (1)
Dåligt 5.3% (2)
Vet inte 13.2% (5)

Av respondenterna har 21 svarat att samverkan i samverkansgruppen fungerar 
mycket bra eller bra, 9 har svarat ”varken bra eller dåligt”, 1 har svarat ganska 
dåligt, 2 dåligt och 5 har svarat att de inte vet.

Här följer kommentarerna på frågan om hur samverkan i samverkansgruppen 
fungerar och vad som kan bli bättre:

 Det är för tidigt att säga på grund av nyligen gjord omorganisation. Viktigt 
att ombuden deltar.

 En lösningsfokuserad grupp med olika uppdrag men samma mål. Att skapa 
bra förutsättningar för att kunna arbeta med kärnuppdraget.

 Fackliga representanter från kommunal dyker inte upp vid samverkan och 
meddelar inte att de inte kan medverka.
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 Fungerar mycket bra med samverkan nära verksamheten på APT och 
samarbetet är bra även i samverkansområdet, lite svårt i början att hitta rätt 
frågor, men blivit bättre nu. Bristande närvaro av fackliga gör det svårt 
ibland i samverkansområdet.

 Jag har flera samverkansgrupper och blir lite osäker vilken ni syftar till. 
Samverkan oavsett är enligt mig personbunden och det finns lite av att inte 
göra som beslut fattats utan att man gör det som känns bäst för personen. 
Absolut inte alltid för jag har bra samverkan med flerparten.

 Samverkan på arbetsplatsnivå fungerar bra, i övrigt kan jag inte uttala mig.
 Som enhetschef deltar jag endast i samverkansgruppen om jag har något 

ärende.
 Vet ej riktigt vad som samverkas, när eller hur enskilda frågor lyfts till 

samverkan.
 Vi har haft svårigheter med protokollen mm, men det är under kontroll nu. 

Jag kan bli bättre på att skicka ut dagordningen i tid.
 Våra ombud och vi chefer i området upplever samverkansgruppen som 

positiv och att samförstånd råder.
 I nuvarande struktur tycker jag att man helt förlorat förankring och närhet 

till enheterna.
 Önskar mer från fackens sida vad gäller arbetsmiljö och utvecklingsfrågor.

Har du fått en skriftlig delegation av arbetsmiljöuppgifterna?
Ja 73.7% (28)
Nej 15.8% (6)
Vet inte 10.5% (4)

Av respondenterna har 28 svarat att de har fått en skriftlig delegation av 
arbetsmiljöuppgifterna, 6 har svarat nej och 4 vet inte om de har en skriftlig 
delegation.

När genomgick du senast en arbetsmiljöutbildning?
Mindre än 3 år sedan 65.8% (25)
Mer än 3 år sedan 28.9% (11)
Har aldrig genomgått en arbetsmiljöutbildning 5.3% (2)

Av respondenterna har 25 svarat att de genomgick en arbetsmiljöutbildning för 
mindre än 3 år sedan, 11 har svarat att de gått en arbetsmiljöutbildning för mer än 3 
år sedan och 2 har svarat att de aldrig har genomgått en arbetsmiljöutbildning.

Har du tillgång till den kompetens du behöver gällande arbetsmiljö? 
Ja 55.3% (21)
Delvis 44.7% (17)

Av respondenterna har 21 svarat att de har tillgång till den kompetens de behöver 
gällande arbetsmiljö och 17 har svarat att de delvis har tillgång till den kompetens 
de behöver.

Här följer kommentarerna kring behovet av kompetens gällande arbetsmiljö:

 Det finns ett bra stöd i HR och arbetsmiljöverkets webbsida.
 Finns personer som stöder mig om jag behöver det.
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 Det kommer aldrig vara möjligt att ha full koll på alla delar av 
arbetsmiljölagstiftningen. Det kräver en särskild spetskompetens och jag 
tycker att det är HR som ska besitta den och vara mycket mer aktiv, 
drivande och ansvarig i det löpande arbetsmiljöarbetet på enheterna.

 Önskemål om att få ut HR på APT där vissa frågetecken.

Har dina medarbetare den kompetens som behövs för att undvika olycksfall i 
arbetet?
Ja 65.8% (25)
Delvis 28.9% (11)
Vet inte 5.3% (2)

Av respondenterna har 25 svarat att de har den kompetens de behöver för att 
undvika olycksfall i arbetet, 11 har svarat delvis och 2 har svarat att de inte vet.

Används KIA för att rapportera tillbud och olycksfall i arbetet?
Alltid 39.5% (15)
Ofta 47.4% (18)
Ibland 2.6% (1)
Sällan 5.3% (2)
Vet inte 5.3% (2)

Av respondenterna har 33 svarat att KIA används alltid eller ofta för att rapportera 
tillbud och olycksfall i arbetet, 1 har svarat ibland, 2 sällan och 2 har svarat att de 
inte vet.

Här följer kommentarerna kring att rapportera i KIA:

 Däremot är det lite si och så med min inloggning i KIA och hur jag ska ta 
hand om det som rapporteras in.

 Finns ett mörkertal, då personal tänker skriva lite senare, men det glöms då 
bort.

 Har inte haft några tillbud eller olycksfall som kommit till min kännedom.
 Har ännu inte haft behov av att rapportera något till KIA.
 Som chef är det svårt att hantera systemet, Det är inte helt lätt. Krångligt.
 Svårt att få medarbetare att rapportera tillbud.
 Systemet är till vissa delar krångligt och ologiskt, tar lite tid att komma in i 

processen.
 Vissa svårigheter när det är olika verksamheter inblandade, fel person blir 

ansvarig.

Rutiner

Här följer en redogörelse av svaren på frågor om det finns fungerande rutiner på 
arbetsplatsen för det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Att undersöka den fysiska arbetsmiljön
Av respondenterna har 31 svarat att det finns fungerande rutiner på arbetsplatsen för 
att undersöka den fysiska arbetsmiljön, 5 har svarat att det inte finns rutiner och 2 
har svarat att de inte vet.
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Att göra riskbedömningar och följa upp handlingsplaner
Av respondenterna har 32 svarat att det finns rutiner för att göra riskbedömningar 
och ta fram handlingsplaner vid förändringar, 3 har svarat att de inte finns rutiner 
och 3 att de inte vet. När det gäller att har rutiner att följa upp handlingsplanerna har 
26 svarat att rutiner för detta finns, medan 6 svarat att rutiner saknas och 6 har 
svarat att de inte vet.

Att rapportera, utreda och åtgärda tillbud och olyckor
Av respondenterna har 31 svarat att det finns rutiner att rapportera, utreda och 
åtgärda tillbud och olyckor, 4 har svarat att det saknas rutiner och 3 har svarat att de 
inte vet. När det gäller rutiner att rapportera allvarliga olyckor och tillbud till 
arbetsmiljöverket så har 30 svarat att rutinerna finns, 2 har svarat att rutiner saknas 
och 6 att de inte vet.

Att göra uppföljningar av det systematiska arbetsmiljöarbetet
Av respondenterna har 23 svarat att de har rutiner för att göra uppföljningar av det 
systematiska arbetsmiljöarbetet i samverkansgruppen, 3 har svarat att rutiner saknas 
och 12 att de inte vet.

Att säkerställa att medarbetare har kunskaper om risker i arbetsmiljön
Av respondenterna har 27 svarat att de har rutiner för att säkerställa att deras 
medarbetare har kunskaper om vilka risker som finns i arbetsmiljön, 8 har svarat att 
de saknar rutiner och 3 att de inte vet.

Finns det fungerande rutiner på arbetsplatsen för att... 
... undersöka den 
fysiska arbetsmiljön?

Ja 81.6% (31)
Nej 13.2% (5)
Vet inte 5.3% (2)
Medelvärde: 1.9 

... göra 
riskbedömningar och 
ta fram 
handlingsplaner vid 
förändringar?

Ja 84.2% (32)
Nej 7.9% (3)
Vet inte 7.9% (3)
Medelvärde: 1.9 

... följa upp 
handlingsplaner som 
tagits fram vid 
riskbedömningarna?

Ja 68.4% (26)
Nej 15.8% (6)
Vet inte 15.8% (6)
Medelvärde: 1.8 

... rapportera, utreda 
och åtgärda tillbud 
och olyckor?

Ja 81.6% (31)
Nej 10.5% (4)
Vet inte 7.9% (3)
Medelvärde: 1.9 

... rapportera 
allvarliga tillbud och 
olyckor till 
Arbetsmiljöverket?

Ja 78.9% (30)
Nej 5.3% (2)
Vet inte 15.8% (6)
Medelvärde: 1.9 
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... göra uppföljningar 
av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet i 
samverkansgruppen?

Ja 60.5% (23)
Nej 7.9% (3)
Vet inte 31.6% (12)
Medelvärde: 1.9 

... säkerställa att 
dina medarbetare 
har kunskaper om de 
risker som finns i 
arbetsmiljön?

Ja 71.1% (27)
Nej 21.1% (8)
Vet inte 7.9% (3)
Medelvärde: 1.8 

Här följer kommentarerna gällande systematiskt arbetsmiljöarbete:

 Att jag inte startat upp STAMINA beror på att verksamheten är väldigt 
nystartad

 Badverksamheten har haft besök av Arbetsmiljöverket vid ett par tillfällen 
under 2019 och vi har tillsammans gått igenom arbetsmiljön.

 Börjar få ett stöd nu men finns inget jag kan kalla rutin, årshjul för 
arbetsmiljöarbete uppdatera policy? Ett årshjul för det.

 Hur man i barnens lärmiljö ska arbeta ergonomiskt behöver förtydligas. 
Utbildning är på gång.

 Jag tror inte att det finns nedskrivna rutiner i att rapportera, utreda mm. 
Arbetsstegen i KIA är det som ska göras och varje chef utreder ärendet 
utifrån behovet till att lösa problemet.

 Medarbetarna är inte delaktiga mer än när de måste där jag avsätter tid och 
pushar dem. Svårt att få alla motiverade och hjälpas åt. Vill lämpa över allt 
på chefen, även tidigare AO och SO.

 Saknar ett delvis-alternativ i fråga 13. KIA finns och där följer man 
rutinerna. Olyckor händer så sällan (tack och lov) att det är svårt att säga om 
rutinen sitter i ryggraden när det händer. Jag vet dock vart jag ska vända mig 
och fråga.

 Vi behöver en tydlig skyddsorganisation, vilka är skyddsombud på 
respektive arbetsplats.

Redogörelse för svaren från förskolan

1. Sker arbetsmiljöarbetet i samverkan med skyddsombud och arbetstagare?
Svar: Ja 

2. Har du som chef genomgått en arbetsmiljöutbildning?
Svar: Ja 

3. Har skyddsombudet tillräcklig arbetsmiljöutbildning för sitt uppdrag?
Svar: Ja   

4. Är arbetsmiljöpolicyn känd för dina medarbetare?
Svar: Nej Kommentar: Den är delvis känd främst i samverkans och 
ledningsgrupper

5. Finns det tydliga och välkända mål för den organisatoriska och sociala 
arbetsmiljön?
Svar: Ja Kommentar: STAMINA bl.a.
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6. Följs dessa mål upp?
Svar: Ja 

7. Finns rutiner för hur det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) ska gå till?
Svar: Ja 

8. Finns skriftlig fördelning av arbetsmiljöuppgifter, befogenheter och 
resurser?
Svar: Ja 

9. Vet alla anställda vilka risker som förekommer i deras arbete?
Svar: Ja  Kommentar: Ergonomisk utbildning behöver återkomma

10. Finns det skrivna instruktioner i det fall en riskbedömning visar på allvarliga 
risker?
Svar: Ja  Kommentar: STAMINA och skyddsrond

11. Får nyanställda, inhyrd personal och personal med nya arbetsuppgifter en 
bra introduktion där arbetsmiljö ingår?
Svar: Ja  Kommentar: Introduktion för nyanställda och vikarier

12. Undersöks, bedöms och åtgärdas risker för ohälsa och olycksfall fortlöpande 
både vad gäller den fysiska och den psykiska och sociala arbetsmiljön?
Svar: Ja Kommentar: STAMINA, Medarbetarsamtal, KIA, APT och i  
Samverkan

13. Dokumenteras riskbedömningarna?
Svar: Ja 

14. Finns det skriftliga handlingsplaner för åtgärder som inte kan genomföras 
direkt?
Svar: Ja  Kommentar: Reflekterande kollegiala samtalsgrupper

15. Kontrolleras och utvärderas genomförda åtgärder?
Svar: Ja 

16. Undersöks, bedöms och åtgärdas risker för ohälsa och olycksfall vid 
planering av och beslut om till exempel ny eller ändrad verksamhet, inköp, 
reparation, underhåll eller ombyggnad?
Svar: Ja 

17. Utreds ohälsa, olycksfall och allvarliga tillbud?
Svar: Ja 

18. Följs ohälsa, olycksfall och allvarliga tillbud upp?
Svar: Ja Kommentar: Samverkan och ledningsgruppen

19. Följs arbetsmiljöarbetet upp årligen?
Svar: Ja  Kommentar: Skyddsrond, STAMINA, medarbetarsamtal m.m.

20. Finns det tillräcklig tillgång till hjälp i arbetsmiljöarbetet från HR eller 
företagshälsovård?
Svar: Ja  Kommentar: Det finns tillgång men vi upplever den inte tillräcklig 
i alla ärenden och processer

Kommentarer till resultatet 

Samverkan
Övervägande delen av de som svarat anser att arbetsmiljöarbetet alltid eller ofta 
sker i samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare. Däremot är det fler som 
anser att samverkan i samverkansgrupperna bör förbättras. Några saknar deltagande 
och engagemang från fackligt håll.
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STAMINA
Av respondenterna har 34 svarat att de startat upp STAMINA medan 4 uppger att 
de inte gjort det än. Förskolan var först ut att starta upp STAMINA då det infördes 
2019. De som av olika anledningar inte startade upp STAMINA under 2019 hade 
planerat att starta upp 2020. Tyvärr senareläggs det hos många på grund av Corona 
pandemin. Allmänt är metoden mycket uppskattad av både chefer och medarbetare. 

Kända styrdokument
Det finns tre styrdokument som är viktiga att känna till i verksamheten. Det är 
”Arbetsmiljöpolicy för Tierps kommun”, ”Policy för lika rättigheter och 
möjligheter” samt ”Rutin för hantering av diskriminering, trakasserier, sexuella 
trakasserier och kränkande särbehandling”. 

Det finns skäl att se till att dokumenten blir mer kända i verksamheterna. Endast 12 
har svarat att arbetsmiljöpolicyn är känd, 21 uppger att den delvis är känd och 5 
uppger att den inte är känd eller att de inte vet om den är känd. När det gäller 
”Policy för lika möjligheter och rättigheter” är det bra 6 som uppger att den är känd 
på arbetsplatsen medan 19 uppger att den är delvis känd, 13 uppger att den inte är 
känd eller att de inte vet om den är känd. Endast 14 har uppgett att ”Rutin för 
hantering av diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande 
särbehandling” är känd på arbetsplatsen medan 21 uppger att den är delvis känd, 3 
svarar att den inte är känd eller att de inte vet om den är känd.

Delegation av arbetsmiljöuppgifter
Enkäten gick ut via verksamhetscheferna till de som fått arbetsmiljöuppgifterna 
delegerade till sig. Av respondenterna har 28 svarat att de har fått en skriftlig 
delegation av arbetsmiljöuppgifterna, 6 har svarat att de inte har en skriftlig 
delegation och 4 vet inte om de har en skriftlig delegation. I diariet finns endast 22 
registrerade delegationer. Det finns skäl att se över delegationerna i verksamheten. 
Delegationen bör vara skriftlig och registreras i diariet så att en uppföljning av 
delegationerna kan göras.

Kompetens i arbetsmiljö
Arbetsmiljöutbildningar genomförs två gånger per år omfattande två halvdagar. 
Tanken är att alla chefer ska ha möjlighet att genomgå båda halvdagarna under ett 
år. Av respondenterna har 25 svarat att de genomgick en arbetsmiljöutbildning för 
mindre än 3 år sedan, 11 har svarat att de gått en arbetsmiljöutbildning för mer än 3 
år sedan och 2 har svarat att de aldrig har genomgått en arbetsmiljöutbildning.

Av respondenterna har 21 svarat att de har tillgång till den kompetens de behöver 
gällande arbetsmiljö och 17 har svarat att de delvis har tillgång till den kompetens 
de behöver. Av kommentarerna uttrycks att HR har en viktig roll att spela då det 
gäller att tillhandahålla kunskap om arbetsmiljö. Det är även HR som håller i 
arbetsmiljöutbildningarna för chefer. Det utrycks dock att resurserna inom HR 
måste räcka till för behovet av stöd. Arbetsmiljöverkets hemsida liksom 
chefsportalen är också bra källor att hämta kunskap ur. 
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Olycksfall och tillbud
AFA försäkringar tillhandhåller ett systemstöd vid namn KIA för rapportering av 
tillbud och olycksfall i arbetet. Av respondenterna har 32 svarat att KIA används 
alltid eller ofta för att rapportera tillbud och olycksfall i arbetet, 1 har svarat ibland, 
2 sällan och 2 har svarat att de inte vet. Det har funnits en hel del problem med 
systemet. Många har upplevt att det är svårt att hantera systemet. Det kan också 
vara svårt att få medarbetare att rapportera tillbud i systemet.  En hel del 
utvecklingsarbete har genomförts av HR och AFA vilket rättat till en del av 
problemen.

Rutiner
Rutinerna att undersöka arbetsmiljön har avsevärt förbättrats i och med 
forskningsprojektet STAMINA. Varje arbetsgrupp gör mätningar avseende 
upplevelser av arbetsmiljön tre till fyra gånger per år och skriver handlingsplaner 
som följs upp. Då det gäller rutiner att undersöka den fysiska arbetsmiljön har 
övervägande delen av respondenterna svarat att det finns fungerande rutiner. Det 
kan dock finnas behov att förtydliga rutinerna så att samtliga upplever att det finns 
fungerande rutiner. 

Då det gäller rutiner för att göra riskbedömningar och ta fram handlingsplaner vid 
förändringar har övervägande delen av respondenterna svarat att rutiner finns 
däremot är det färre som uppger att det finns rutiner för att följa upp dem. 

Tillbud och olycksfall ska rapporteras i systemet KIA. De flesta har uppgett att det  
finns rutiner att rapportera, utreda och åtgärda tillbud och olyckor. Sju har dock 
svarat att det saknas rutiner eller att de inte vet  om rutiner finns. Det finns således 
behov av att se till att alla känner till rutinerna och behärskar systemet KIA. Det är 
allvarligt att åtta uppger att det saknas rutiner eller att de inte vet om det finns 
rutiner då det gäller att rapportera allvarliga olyckor och tillbud till 
arbetsmiljöverket. Här finns ett uppenbart informationsbehov. Det finns ett 
styrdokument ”Rutiner vid tillbud, ohälsa och olycksfall” där rutinerna är 
beskrivna. I dokumentet står att läsa: ” Om tillbudet är allvarligt och inneburit 
allvarlig fara för liv eller hälsa ska anmälan också ske till Arbetsmiljöverket inom 
24 timmar och till Försäkringskassan som en arbetsskadeanmälan. Båda 
anmälningarna kan ske via systemet KIA och det är chef som anmäler. Detta gäller 
även om ingen blev skadad.” Denna information måste synliggöras på ett tydligare 
sätt.

Det finns skäl att se över rutinerna kring samverkansgrupperna så att uppföljningar 
av det systematiska arbetsmiljöarbetet sker och att det finns en medvetenhet om att 
samverkansgrupperna tillika är skyddskommittéer. 

Det är mycket viktigt att säkerställa att medarbetare har kunskaper om vilka risker 
som finns i arbetsmiljön. Tio av respondenterna har svarat att de saknar rutiner eller 
inte vet om det finns rutiner. En viktig uppgift som finns medtagen i mallen för 
delegation av arbetsmiljöuppgifter är att tillse att erforderliga arbetsmiljö-
instruktioner finns och utarbetas i verksamheten. 
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Förskolans systematiska arbetsmiljöarbete
Förskolan har ett väl fungerade systematiskt arbetsmiljöarbete enligt de svar de 
lämnat. Detta beror förmodligen på att förskolan dragits med höga sjuktal i många 
år. Många åtgärder har satts in för att sänka sjuktalet och skapa en god arbetsmiljö. 
Förskolerektorerna är engagerade i arbetsmiljöfrågor och förskolechefen har varit 
mycket aktiv i kommunens arbetsmiljöarbete.

Förskolan har deltagit i ett forskningsprojekt som startade våren 2017 och pågick 
under 2018. Forskningsprojektet var en förstudie som SKR och Linnéuniversitetet 
startade där medarbetare som identifierats vara i riskzonen för ohälsa på grund av 
stress erbjöds att ingå i reflekterande kollegiala samtalsgrupper. Kommunens HR-
konsulter har genomgått en handledarutbildning i metodiken. Syftet är att hitta 
strategier för att motverka stress och fånga organisatoriska lösningar för att 
förebygga stress i arbetsmiljön. Projektet fick mycket gott resultat och fler grupper 
har startas upp efter forskningsprojektets slut.

Då STAMINA startades upp i början av 2019 var förskolan först ut med att starta 
upp workshops. Förskolan har även varit den verksamhet som skickat in flest s.k. 
”medskick” till överordnad chef. Medskicken har bl.a. handlat om problem med 
schemasystemet Timecare, önskan om stabilare vikarier, rimligare arbetsbelastning, 
bättre förutsättningar för att göra ett kvalitativt bra arbete och mer tid för reflektion 
med kollegor och handledning.

Förslag till åtgärder
Samverkan
Samverkansgrupperna bör utvecklas. Kunskapen om samverkansavtalet och att 
samverkansgrupperna är skyddskommittéer bör säkerställas. Det är även viktigt att 
skapa ett tillitsfullt samverkansklimat mellan arbetsgivare och de fackliga 
organisationerna. I samtliga avsnitt i den partsgemensamma arbetsmiljö-
utbildningen lyfts samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare fram. 

Det är viktigt att säkerställa att fungerande rutiner finns för årliga uppföljningar av 
arbetsmiljön i samtliga verksamheter. I detta avseende bör handlingsplanerna från 
STAMINA utvecklas till att fungera som underlag för årlig uppföljning för att 
undvika dubbelarbete. 

När ändringar i verksamheten planeras ska en bedömning göras om ändringarna 
medför risker för ohälsa eller olycksfall.  Om riskbedömningen utmynnar i en 
handlingsplan är det viktigt att den följs upp i samverkan. För att säkerställa att 
rutinerna är tydliga och lättillgängliga kan det vara skäl att se över mallar och 
checklistor. 

STAMINA
STAMINA borgar för att alla arbetsgrupper mäter sitt arbetsmiljöklimat tre till fyra 
gånger per år och att samtliga arbetsgrupper arbetar fram handlingsplaner som följs 
upp. Metoden är mycket uppskattad av både chefer och medarbetare. Då 
STAMINA är ett forskningsprojekt finns det möjligheter att utveckla metoden. 
Chefernas arbetsmiljö bör mätas i särskild ordning med en workshop som är 
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anpassad för dem. Handlingsplanerna från STAMINA bör utvecklas så att de kan 
utgöra den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Kända styrdokument
Det finns tre styrdokument som är viktiga att känna till i verksamheten. Det är 
”Arbetsmiljöpolicy för Tierps kommun”, ”Policy för lika rättigheter och 
möjligheter” samt ”Rutin för hantering av diskriminering, trakasserier, sexuella 
trakasserier och kränkande särbehandling”. En uppföljning av styrdokumentens 
intentioner har genomförts via en enkätstudie riktat mot samtliga medarbetare. 
Resultaten av enkätstudien finns redovisade i rapporten ”Uppföljning av policy för 
lika rättigheter och möjligheter samt arbetsmiljöpolicy för Tierps kommun”. Till 
stöd för samtliga chefer har ett handledningsmaterial tagits fram. Materialet 
innehåller beskrivningar av styrdokumentens intentioner, aktuell lagstiftning och 
förslag på dialogfrågor. Cheferna har uppmanats att gå igenom materialet på sina 
arbetsplatsmöten. Andemeningen är att på detta sätt sprida kunskap till samtliga 
medarbetare i kommunen. Uppföljningen av dokumentens intentioner via en 
enkätundersökning görs en gång per år. Då resultatet av undersökningen presenteras 
kan handledningsmaterialet användas som ett årligt återkommande inslag vid 
arbetsplatsträffar. Då når informationen även nyanställda.

Delegation av arbetsmiljöuppgifter och kompetens i 
arbetsmiljö
För att säkerställa att varje verksamhet har sett över delegationen av 
arbetsmiljöuppgifterna ska en påminnelse gå ut till verksamhetscheferna med 
bifogad mall som ska fyllas i då delegationen lämnas. Delegationerna ska 
diarieföras. HR kan i diariet följa upp vilka som har fått arbetsmiljöuppgifterna 
delegerat till sig och därigenom också följa upp vilka som genomgått den 
partsgemensamma arbetsmiljöutbildningen. Kallelser till utbildningarna kan riktas 
särskilt till dem som inte genomgått en utbildning.

Olycksfall, ohälsa och tillbud
AFA försäkringar tillhandhåller ett systemstöd vid namn KIA för rapportering av 
tillbud och olycksfall i arbetet. Ett stort arbete har lagts ner för att få systemet att 
fungera bra av HR i samarbete med AFA. Det finns rutinbeskrivningar och 
flödesscheman för hur olycksfall, ohälsa och tillbud ska rapporteras och behandlas. 
Dessa bör ses över så att de är enkla och lätta att ta till sig. De bör även 
kompletteras med utbildningar och information.

Rutiner
Det finns en del rutiner som måste säkerställas så att de fungerar i alla 
verksamheter. 
Följande rutiner ska säkerställas:

 Rutiner att undersöka den fysiska arbetsmiljön. 
 Rutiner för uppföljning av de handlingsplaner som tas fram vid 

riskbedömningar. 
 Rutinerna kring rapportering av olycksfall, ohälsa och tillbud bör göras 

kända.
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 Rutiner att rapportera allvarliga olyckor och tillbud till arbetsmiljöverket. 
 Rutiner kring samverkansgruppernas uppföljning av det systematiska 

arbetsmiljöarbetet. 
 Rutiner kring att tillse att medarbetare vet vilka risker som finns i 

arbetsmiljön samt att erforderliga arbetsmiljöinstruktioner finns och 
utarbetas i samtliga verksamheter. 

 Rutiner kring delegation av arbetsmiljöuppgifter.

Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet
HR bör ha kännedom om vilka chefer som har fått arbetsmiljöuppgifterna delegerat 
till sig. Då kan uppföljningen göras genom att den årliga enkäten riktas till dessa 
chefer i stället för via deras verksamhetschef. Prenumeration på STAMINA ska ges 
till dessa chefer. Då delegationer skrivs bör de registreras i diariet och meddelas 
HR. Då HR har bättre vetskap om vilka som har delegation kan de även bistå dessa 
chefer på ett bättre sätt och rikta specifik information till dem. 

HR en viktig resurs
HR är en viktig expertresurs för cheferna. Arbetsmiljölagstiftningen är omfattande 
och komplex. HR tillhandahåller stödmaterial, utbildar, lämnar information och är 
konsultstöd i arbetsmiljöfrågor.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utskottet samhällsbyggnad
2020-05-05

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign

§ 68
Dnr 2020/49   

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning 

Beslut 
Utskottet samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen besluta 

att fastställa ändringar i kommunstyrelsens delegationsordning enligt
föreliggande förslag, samt

att den reviderade delegationsordningen gäller från och med 16 juni 2020.

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
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Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande 
Datum Diarienummer

2020-04-15 KS 2020/49

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning

Förslag till beslut
Utskottet samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen besluta 

att fastställa ändringar i kommunstyrelsens delegationsordning enligt
föreliggande förslag, samt

att den reviderade delegationsordningen gäller från och med 19 maj 16 juni 
2020.

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
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Dokumentnamn

Revidering av delegationsordningen 
Datum

2020-04-15

Revidering av delegationsordningen 

Revidering av punkt ☒ Flik: Tjänstemän
Ny punkt ☐ Rubrik: Mark, Fastigheter, 

exploatering
Borttag av punkt ☐ Punkt nr: SaMa015, 016, 017, 

020, 021, 022, 024

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

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

Lagrum, 
förordning:

Delegat: Planarkitekt Delegat: Planarkitekt, 
Kommunarkitekt

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

Motivering: Enbart ändring av delegat. Tillägg av Kommunarkitekt 
möjliggör att fler tjänstepersoner med likvärdig kompetens har 
delegationen. Underlättar och effektiviserar handläggning och 
arbetsfördelning. 

288



2 (9)

Revidering av punkt ☐ Flik:  Tjänstemän
Ny punkt ☒ Rubrik: Naturvård
Borttag av punkt ☐ Punkt nr: NaXXX

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

Befintlig Reviderad/ny
Ärende: Ärende: På begäran av annan 

myndighet eller 
domstol avge yttrande 
i ärende där beslut 
redan fattats på 
kommunal nivå eller 
på begäran av annan 
part avge yttrande i 
ärende utan principiell 
betydelse.
Yttrande får endast 
avges om 
-det gäller 
förtydligande av 
ärendet i sak, eller
-kommunen inte 
ändrat sitt tidigare 
ställningstagande, eller
-ärendet är utan 
principiell betydelse.
Delegat ska samråda 
yttrandet med 
utskottsordförande. 

Lagrum, 
förordning:

Lagrum, 
förordning:

Delegat: Delegat: Kommunekolog, 
Naturvårdshandläggare

Ersättare: Ersättare: Chef Planering och 
Myndighet

Kategori: Kategori: Yttrande
Verksamhet: Verksamhet: Medborgarservice

Motivering: Möjliggöra att på tjänstemannanivå kunna avge yttrande till 
annan myndighet eller domstol i ärende där kommunen redan fattat beslut. 
Detta om inget tillförts ärendet som gör att kommunen ändrar sitt 
ställningstagande. Delegat ska samråda med närmsta utskottsordförande 
för godkännande innan yttrande avges. 
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Delegation på tjänstemannanivå möjliggör effektivare handläggning både 
för oss internt och för andra myndigheter eller domstol.

Revidering av punkt ☐ Flik:  Tjänstemän
Ny punkt ☒ Rubrik: Trafik och vägar
Borttag av punkt ☐ Punkt nr: SaTrXXX

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

Befintlig Reviderad/ny
Ärende: Ärende: På begäran av annan 

myndighet eller 
domstol avge yttrande 
i ärende där beslut 
redan fattats på 
kommunal nivå eller 
på begäran av annan 
part avge yttrande i 
ärende utan 
principiell betydelse.
Yttrande får endast 
avges om 
-det gäller 
förtydligande av 
ärendet i sak, eller
-kommunen inte 
ändrat sitt tidigare 
ställningstagande, 
eller
-ärendet är utan 
principiell betydelse.
Delegat ska samråda 
yttrandet med 
utskottsordförande.

Lagrum, 
förordning:

Lagrum, 
förordning:

Delegat: Delegat: Samhällsplanerare
Ersättare: Ersättare: Chef Planering och 

Myndighet
Kategori: Kategori: Yttrande
Verksamhet: Verksamhet: Medborgarservice
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Motivering: Möjliggöra att på tjänstemannanivå kunna avge yttrande till 
annan myndighet eller domstol i ärende där kommunen redan fattat beslut. 
Detta om inget tillförts ärendet som gör att kommunen ändrar sitt 
ställningstagande. Delegat ska samråda med närmsta utskottsordförande 
för godkännande innan yttrande avges. 
Delegation på tjänstemannanivå möjliggör effektivare handläggning både 
för oss internt och för andra myndigheter eller domstol.

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

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

Befintlig Reviderad/ny
Ärende: Ärende: På begäran av annan 

myndighet eller 
domstol avge yttrande 
i ärende där beslut 
redan fattats på 
kommunal nivå eller 
på begäran av annan 
part avge yttrande i 
ärende utan principiell 
betydelse.
Yttrande får endast 
avges om 
-det gäller 
förtydligande av 
ärendet i sak, eller
-kommunen inte 
ändrat sitt tidigare 
ställningstagande, 
eller
-ärendet är utan 
principiell betydelse.
Delegat ska samråda 
yttrandet med 
utskottsordförande.

Lagrum, 
förordning:

Lagrum, 
förordning:

Delegat: Delegat: Bygglovhandläggare, 
Tillsynssamordnare

Ersättare: Ersättare: Chef Planering och 
Myndighet

Kategori: Kategori: Yttrande
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Verksamhet: Verksamhet: Medborgarservice

Motivering: Möjliggöra att på tjänstemannanivå kunna avge yttrande till 
annan myndighet eller domstol i ärende där kommunen redan fattat beslut. 
Detta om inget tillförts ärendet som gör att kommunen ändrar sitt 
ställningstagande. Delegat ska samråda med närmsta utskottsordförande 
för godkännande innan yttrande avges. 
Delegation på tjänstemannanivå möjliggör effektivare handläggning både 
för oss internt och för andra myndigheter eller domstol.

Revidering av punkt ☐ Flik:  
Ny punkt ☒ Rubrik: Mark, Fastigheter, 

exploatering
Borttag av punkt ☐ Punkt nr: SaMaXXX

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

Befintlig Reviderad/ny
Ärende: Ärende: På begäran av annan 

myndighet eller 
domstol avge yttrande 
i ärende där beslut 
redan fattats på 
kommunal nivå eller 
på begäran av annan 
part avge yttrande i 
ärende utan 
principiell betydelse.
Yttrande får endast 
avges om 
-det gäller 
förtydligande av 
ärendet i sak, eller
-kommunen inte 
ändrat sitt tidigare 
ställningstagande, 
eller
-ärendet är utan 
principiell betydelse.
Delegat ska samråda 
yttrandet med 
utskottsordförande.

Lagrum, 
förordning:

Lagrum, 
förordning:

Delegat: Delegat: Planarkitekt, 
Kommunarkitekt

292



6 (9)

Ersättare: Ersättare: Cher Planering och 
Myndighet

Kategori: Kategori: Yttrande
Verksamhet: Verksamhet: Medborgarservice

Motivering: Möjliggöra att på tjänstemannanivå kunna avge yttrande till 
annan myndighet eller domstol i ärende där kommunen redan fattat beslut. 
Detta om inget tillförts ärendet som gör att kommunen ändrar sitt 
ställningstagande. Delegat ska samråda med närmsta utskottsordförande 
för godkännande innan yttrande avges. 
Delegation på tjänstemannanivå möjliggör effektivare handläggning både 
för oss internt och för andra myndigheter eller domstol.
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Revidering av punkt ☒ Flik: Tjänstemän
Ny punkt ☐ Rubrik: Mark, fastigheter, 

exploatering
Borttag av punkt ☐ Punkt nr: SaMa001

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

Befintlig Reviderad/ny
Ärende: Utarrendering och 

upplåtelse av 
kommunens mark.

Ärende: Utarrendering och 
upplåtelse av 
kommunens mark 
samt uppsägning av 
densamma.

Lagrum, 
förordning:

Lagrum, 
förordning:

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

Motivering: Enbart ändring i ärende. Sedan tidigare har delegat och 
ersättare möjlighet att besluta om arrende och upplåtelse av kommunens 
mark. Nu föreslås även möjlighet att besluta om uppsägning av densamma. 
Ändringen möjliggör effektivare handläggning.
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Revidering av punkt ☒ Flik: Tjänstemän
Ny punkt ☐ Rubrik: Mark, fastigheter, 

exploatering
Borttag av punkt ☐ Punkt nr: SaMa009

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

Befintlig Reviderad/ny
Ärende: Utarrendering och 

upplåtelse av 
kommunens mark 
såvitt gäller 
jordbruks- och 
jaktarrende.

Ärende: Utarrendering och 
upplåtelse av 
kommunens mark 
såvitt gäller 
jordbruks- och 
jaktarrende samt 
uppsägning av 
densamma.

Lagrum, 
förordning:

Lagrum, 
förordning:

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

Motivering: Enbart ändring i ärende. Sedan tidigare har delegat och 
ersättare möjlighet att besluta om arrende och upplåtelse av kommunens 
mark. Nu föreslås även möjlighet att besluta om uppsägning av densamma. 
Ändringen möjliggör effektivare handläggning.
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Revidering av punkt ☒ Flik: Tjänstemän
Ny punkt ☐ Rubrik: Rubrik: Mark, 

fastigheter, exploatering
Borttag av punkt ☐ Punkt nr: SaMa012

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

Befintlig Reviderad/ny
Ärende: Fatta beslut om 

upplåtelse av 
allmän platsmark 
för torghandel

Ärende:

Lagrum, 
förordning:

Lagrum, 
förordning:

Delegat: Markförvaltare Delegat: Markförvaltare, 
Kundansvarig

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

Motivering: Enbart ändring av delegat. Kundansvarig ansvarar för 
torgmarknad på Salutorget i Tierp. Att lägga till Kundansvarig som delegat 
möjliggör en effektivare handläggning av beslut om upplåtelse. 

I tjänsten 

Anna Persson
Chef Planering och Myndighet
Planering och Myndighet 
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Dokumentnamn

Revidering av delegationsordningen 
Datum

2020-04-15

Revidering av delegationsordningen 

Revidering av punkt ☐ Flik:  Tjänstemän
Ny punkt ☒ Rubrik: Miljö- och 

hälsoskyddsinspektör
Borttag av punkt ☐ Punkt nr: MiXXX

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

Befintlig Reviderad/ny
Ärende: Ärende: På begäran av annan 

myndighet eller 
domstol avge yttrande 
i ärende där beslut 
redan fattats på 
kommunal nivå eller 
på begäran av annan 
part avge yttrande i 
ärende utan principiell 
betydelse.
Yttrande får endast 
avges om 
-det gäller 
förtydligande av 
ärendet i sak, eller
-kommunen inte 
ändrat sitt tidigare 
ställningstagande, 
eller
-ärendet är utan 
principiell betydelse.
Delegat ska samråda 
yttrandet med 
utskottsordförande.

Lagrum, 
förordning:

Lagrum, 
förordning:

Delegat: Delegat: Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör
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Ersättare: Ersättare: Chef Miljö- och 
hälsoskyddsenheten

Kategori: Kategori: Yttrande
Verksamhet: Verksamhet: Medborgarservice

Motivering: Möjliggöra att på tjänstemannanivå kunna avge yttrande till 
annan myndighet eller domstol i ärende där kommunen redan fattat beslut. 
Detta om inget tillförts ärendet som gör att kommunen ändrar sitt 
ställningstagande. Delegat ska samråda med närmsta utskottsordförande 
för godkännande innan yttrande avges. 
Delegation på tjänstemannanivå möjliggör effektivare handläggning både 
för oss internt och för andra myndigheter eller domstol.

I tjänsten 

Henrik Jokijärvi
Chef 
Miljö- och hälsoskyddsenheten 
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Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande 
Datum Diarienummer

2020-05-19 KS 2020/49

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att fastställa ändringar i kommunstyrelsens delegationsordning enligt
föreliggande förslag, samt

att den reviderade delegationsordningen gäller från och med 16 juni 2020.

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
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Dokumentnamn

Revidering av delegationsordningen 
Datum

2020-05-18

Revidering av delegationsordningen 

Revidering av punkt ☒ Flik:  Tjänstemän
Ny punkt ☐ Rubrik: UtGr000 Grundskola och 

grundsärskola
Borttag av punkt ☐ Punkt nr: UtGr005 Beslut om 

läsårsdata

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

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

Skollag 
(2010:800) (SL) 3 
kap 3 §

Lagrum, 
förordning:

Skolförordning 
(2011:185) (SF) 3 
kap §§ 2, 3

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

Motivering: 

Skolförordningen ersätter delar av tidigare skollag.
___________________________________________________________
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Revidering av punkt ☒ Flik:  Tjänstemän
Ny punkt ☐ Rubrik: UtGr000 Grundskola och 

grundsärskola
Borttag av punkt ☐ Punkt nr: UtGr006a Beslut om 

fördelning av undervisningstiden 
mellan årskurserna i grundskola 
utifrån förslag från rektor

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

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

Skollag 
(2010:800) (SL) 9 
kap 4 §, 10 kap 3 § 

Lagrum, 
förordning:

Skolförordning 
(2011:185) (SF) 9 
kap § 4

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

Motivering: 

Skolförordningen ersätter delar av tidigare skollag.
___________________________________________________________
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Revidering av punkt ☒ Flik:  Tjänstemän
Ny punkt ☐ Rubrik: UtGr000 Grundskola och 

grundsärskola
Borttag av punkt ☐ Punkt nr: UtGr006b Beslut om 

fördelning av undervisningstiden 
mellan årskurserna i grundsärskola 
utifrån förslag från rektor

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

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

Skollag 
(2010:800) (SL) 3 
kap 3 §

Lagrum, 
förordning:

Skolförordning 
(2011:185) (SF) 10 
kap § 3

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

Motivering: 

Skolförordningen ersätter delar av tidigare skollag, beslut om 
undervisningstiden i grundsärskolan har fått en egen paragraf. Den tidigare 
UtGr006 är nu uppdelad på UtGr006a och UtGr006b.
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Revidering av punkt ☐ Flik:  Tjänstemän
Ny punkt ☒ Rubrik: Ut000 Utbildning
Borttag av punkt ☐ Punkt nr: Ut002 

Yttrande över elevärenden samt 
övriga tillsynsärenden till 
Skolinspektionen, 
Diskriminerings-ombudsmannen, 
Barn- och elevombudet.

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

Befintlig Reviderad/ny
Ärende: Ärende: Yttrande över 

elevärenden samt 
övriga 
tillsynsärenden till 
Skolinspektionen, 
Diskriminerings-
ombudsmannen, 
Barn- och 
elevombudet.

Lagrum, 
förordning:

Lagrum, 
förordning:

Delegat: Delegat: Verksamhetschef 
utbildning

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

Motivering: 

Yttrande över elevärenden samt övriga tillsynsärenden till 
Skolinspektionen, Diskrimineringsombudsmannen, Barn- och elevombudet 
sker efter begäran från myndigheten. Dessa är ofta tidspressade och är en 
form av beslut som inte direkt påverkar en individ.
___________________________________________________________
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Revidering av punkt ☐ Flik:  Tjänstemän
Ny punkt ☒ Rubrik: Ut000 Utbildning
Borttag av punkt ☐ Punkt nr: Ut003 

Yttranden i fråga om anmälningar 
till JO

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

Befintlig Reviderad/ny
Ärende: Ärende: Yttranden i fråga om 

anmälningar till JO
Lagrum, 
förordning:

Lagrum, 
förordning:

Delegat: Delegat: Verksamhetschef 
utbildning

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

Motivering: 

Yttranden till JO sker efter begäran från myndighet. Dessa är ofta 
tidspressade och är en form av beslut som inte direkt påverkar en individ.
___________________________________________________________
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Revidering av punkt ☐ Flik:  Tjänstemän
Ny punkt ☒ Rubrik: Ut000 Utbildning
Borttag av punkt ☐ Punkt nr: Ut004 Yttranden till 

Skolinspektionen avseende 
kvalitetsgranskning

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

Befintlig Reviderad/ny
Ärende: Ärende: Yttranden till 

Skolinspektionen 
avseende 
kvalitetsgranskning

Lagrum, 
förordning:

Lagrum, 
förordning:

Delegat: Delegat: Verksamhetschef 
utbildning

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

Motivering: 

Yttranden till Skolinspektionen avseende kvalitetsgranskning sker efter 
granskning av verksamheten och efter begäran från myndighet. Dessa är 
ofta mycket verksamhetsnära och detaljerade och riktar sig till granskad 
verksamhet. Det är en form av beslut som inte direkt påverkar en individ.
___________________________________________________________
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Revidering av punkt ☐ Flik:  Tjänstemän
Ny punkt ☒ Rubrik: Ut000 Utbildning
Borttag av punkt ☐ Punkt nr: Ut005 Upprättande av 

plan mot diskriminering och 
kränkande behandling för 
respektive enhet

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

Befintlig Reviderad/ny
Ärende: Ärende: Upprättande av plan 

mot diskriminering 
och kränkande 
behandling för 
respektive enhet

Lagrum, 
förordning:

Lagrum, 
förordning:

Skollag (2010:800) 
(SL) 6 kap § 8 
Diskrimineringslagen 
(DL) 3 kap § 20

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

Motivering: 

Att upprätta en plan mot diskriminering och kränkande behandling 
(likabehandlingsplan) är en uppgift som är lagstadgad och görs av 
respektive verksamhet/enhet.
___________________________________________________________
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Revidering av punkt ☐ Flik:  Tjänstemän
Ny punkt ☒ Rubrik: Ut000 Utbildning
Borttag av punkt ☐ Punkt nr: Ut006 

Skyndsamt utreda 
omständigheterna kring de 
uppgivna kränkningarna och i 
förekommande fall vidta de 
åtgärder som skäligen kan krävas 
för att förhindra kränkande 
behandling i framtiden

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

Befintlig Reviderad/ny
Ärende: Ärende: Skyndsamt utreda 

omständigheterna 
kring de uppgivna 
kränkningarna och i 
förekommande fall 
vidta de åtgärder som 
skäligen kan krävas 
för att förhindra 
kränkande 
behandling i 
framtiden

Lagrum, 
förordning:

Lagrum, 
förordning:

Skollag (2010:800) 
(SL) 6 kap § 10 
Diskrimineringslagen 
(DL) 2 kap § 7

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

Motivering: 

Att utreda diskriminering och kränkande behandling är en uppgift som är 
lagstadgad och som naturligt utförs av respektive verksamhet/enhet.
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I tjänsten 

Per Angemo
Utbildningschef
Utbildning Tierp
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Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande 
Datum Diarienummer

2020-05-08 KS 2020/44

Redovisning av protokoll

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna redovisning av protokoll.

Sammanfattning av ärendet
Nedan redovisas protokoll från Tierps kommuns egna utskott, nämnder, 
råd, beredningar och bolag under perioden från senaste 
kommunstyrelsesammanträdet. 

Protokollen finns publicerade på www.tierp.se.

Protokoll Tierps kommun

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträde 5 maj 2020

Utskottet arbete och omsorg
Sammanträde 4 maj 2020

Utskottet barn och ungdom
Sammanträde 4 maj 2020
Sammanträde 5 maj 2020

Utskottet samhällsbyggnad
Sammanträde 5 maj 2020

Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation
Sammanträde 13 maj 2020

Tierps Energi och Miljö AB
Sammanträde 25 februari 2020

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

Maria Wirström 
Administrativ assistent
Ledningsstöd 
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Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande 
Datum Diarienummer

2020-05-06 KS 2020/104

Redovisning av delegationsbeslut

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna redovisning av delegationsbeslut.

Sammanfattning av ärendet
Enligt fastställd delegationsordning ska delegaterna anmäla
delegationsbesluten till kommunstyrelsen enligt kommunallagen, inklusive
beslut som fattas med vidaredelegation.

Kommunstyrelsen har i kommunstyrelsens delegationsordning överlåtit
beslutanderätt till utskottet, ordföranden och tjänstemän. Beslutanderätt
kan också i vissa fall delegerats i separata kommunstyrelsebeslut. Beslut
fattade på delegation ska redovisas till kommunstyrelsen.

Följande delegationsbeslut redovisas till kommunstyrelsen:

Avgift för vård- och omsorgsområdets insatser
Handlingsid: KS 2020.1998 Period 2020-04-01 – 2020-04-30 

Anställningsavtal
Handlingsid: KS 2020.1964 Period: 2020-04-01 – 2020-04-30
Handlingsid: KS 2020.1963 Period: 2020-04-01 – 2020-04-30
Handlingsid: KS 2020.1962 Period: 2020-04-01 – 2020-04-30

Bostadsanpassningsbidrag
Handlingsid: KS 2020.1965 Period: Lista nr 4

Bygglov
Handlingsid: KS 2020.2014 Period: 2020-04-16 - 2020-05-12

Miljö- och hälsoskydd
Handlingsid: KS 2020.2018 Period: 2020-04-16 - 2020-05-12

Fastställande av faderskap
Handlingsid: KS 2020.2045 Period: Period 2020-04-21 - 2020-05-13
Handlingsid: KS 2020.2043 Period: Period 2020-04-14 - 2020-05-06
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Parkeringstillstånd
Handlingsid: KS 2020.2004 Period: 2020-04-08 - 2020-05-11

Individ- och familjeomsorg
Handlingsid: 2020.1971 Period: 2020-04-01 – 2020-04-30 
Handlingsid: 2020.1972 Period: 2020-04-01 – 2020-04-30
Handlingsid: 2020.1974 Period: 2020-04-01 – 2020-04-30

Skolskjuts
Handlingsid: 2020.2037 Period 2020-04-15 - 2020-05-12

Färdtjänst
Handlingsid:2020.2002 Period 2020-04-09 - 2020-05-11

Övriga delegationsbeslut registrerade i Evolution Handlingsid:
KS 2020.xxxx Period: Anmälda till kommunstyrelsens sammanträde 26
maj 2020, lista 4/2020

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

Beslutsunderlag 
 Delegationsbeslutslistor från verksamheten

Beslutet skickas till 
 Berörda handläggare

I tjänsten 

Maria Wirström 
Administrativ assistent
Ledningsstöd 
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Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande 
Datum Diarienummer

2020-05-08 KS 2020/122

Redovisning av inkomna beslut och skrivelser

Sammanfattning av ärendet
Inkomna beslut och skrivelser finns tillgängliga för kommunstyrelsens 
ledamöter och ersättare i appen GoodReader. Handlingarna läggs ut i 
appen löpande vart efter dem registrerats i kommunens 
diarieföringssystem. 

Det är upp till varje enskild ledamot att hålla sig uppdaterad om vilka 
handlingar som finns att tillgå.

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

Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Inkomna handlingar sedan utskicket av handlingar inför 

kommunstyrelsens senast sammanträde

I tjänsten 

Maria Wirström 
Administrativ assistent
Ledningsstöd
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Lönenämnden
2020-03-20

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign

§ 5
Dnr 2020/4     

Revidering av Reglemente för lönenämnden 

Beslut 
Lönenämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa kommunfullmäktige 
besluta 

att anta Reglemente för lönenämnden att gälla från och med den 1 juli 2020 
under förutsättning att samtliga samverkande kommuners 
kommunfullmäktige antar reglementet, samt

att nu gällande reglemente antaget i Tierps kommun KF § 117/2015, i 
Knivsta kommun KF § 229/2019 och i Älvkarleby kommun KF § 171/2015 
upphävs den 1 juli 2020. 

Sammanfattning av ärendet
PwC har efter revison lämnat rekommendation till Lönenämnden att se över 
styrdokument och rutinbeskrivningar för att säkerställa att hänvisningar till 
lagstiftning är uppdaterade och korrekta. 

En översyn av reglementet för gemensam Lönenämnd är gjord i samråd med 
kommunjurist för att säkerställa att reglementet följer kommunallagen. 
Vidare har reglementet uppdaterats så att strukturen är den samma i både 
Lönenämndens och IT-nämndens reglemente. 
Följande förändringar förslås:

Paragraf 6 delas upp i två paragrafer vilket innebär att ersättare till 
ordförande blir paragraf 7.  

Enligt kommunallagen är det kommunfullmäktige som utser annan ledamot 
vid ordförandens längre frånvaro, varför paragraf 7 stycke 2 har ändrats. 

Paragraf 12 är helt ny och säkerställer att alla ingående kommuners högsta 
tjänsteperson medges rätten att delta i överläggningar men inte i besluten.

Paragraferna 16 och 17 är helt nya och saknades i det nuvarande 
reglementet. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Lönenämnden
2020-03-20

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign

Övriga förändringar, som är markerade med röd text i underlaget, är 
förändringar för att reglementet för Lönenämnden ska vara likatydligt som 
reglementet för IT-nämnden.

Tierps kommuns mall för reglementen har använts.  

Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Reglemente för lönenämnden
 Nu gällande reglemente med revideringar

Beslutet skickas till
 Kommunstyrelsen 
 Älvkarleby kommun för beslut i kommunfullmäktige
 Knivsta kommun för beslut i kommunfullmäktige
 Lönechef
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Dokumentets giltighet och beslut
Dokumentnamn: Reglemente för lönenämnden
Gäller för: Lönenämnden
Gäller fr o m: 2020-XX-XX
Gäller t o m: Tillsvidare 
Fastställd av: Kommunfullmäktige Tierp § XX/2020

Kommunfullmäktige Knivsta § XX/20XX
Kommunfullmäktige Älvkarleby § 
XX/20XX

Fastställd: 2017-MM-DD
Diarienummer: LN 2020/4

Dokumentansvar och handläggning

Dokumentansvarig: Cilla Lundh, Lönechef, Lönecentrum
Handläggare: Cilla Lundh, Lönechef, Lönecentrum
Dokumenthistorik
Tidigare beslut: Kommunfullmäktige Tierp § 117/2015

Kommunfullmäktige Knivsta § 
229/2015
Kommunfullmäktige Älvkarleby § 
171/2015

Upphäver: Reglemente för gemensam 
lönenämnd i Tierps, Älvkarleby och 
Knivsta kommuner

317



3

Innehållsförteckning
Reglemente för lönenämnden ..................................................................................4

Uppgifter .................................................................................................................4
Ekonomisk förvaltning............................................................................................4
Mandatperiod ..........................................................................................................4
Sammanträden.........................................................................................................4
Val av ledamöter och ersättare................................................................................4
Ledamöternas och ersättarnas tjänstgöring .............................................................5
Ersättare för ordförande ..........................................................................................5
Anmälan av förhinder .............................................................................................5
Kallelse....................................................................................................................5
Justering av protokoll..............................................................................................6
Reservation..............................................................................................................6
Närvarorätt ..............................................................................................................6
Delgivning...............................................................................................................6
Undertecknande av handlingar................................................................................6
Delegation av beslutanderätt ...................................................................................7
Ersättning till förtroendevalda ................................................................................7
Revision ..................................................................................................................7

318



4

Reglemente för lönenämnden 
Tierp, Älvkarleby och Knivsta kommuner har i avtal kommit överens om att från 
och med 1 januari 2012 inrätta en gemensam nämnd inom 
lönepensionsadministrationen. Detta görs i enlighet med 3 kap. 9 § kommunallagen 
och i övrigt i enlighet med bestämmelser i gällande speciallagar inom området. 
Nämnden kallas för Lönecentrum.

Tierps kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i 
värdkommunens organisation. Utöver vad som följer av lag gäller detta reglemente 
och ett av kommunerna ingånget avtal för den gemensamma nämnden.

Uppgifter
1 § Nämnden ansvarar för löne- och pensionsadministrationen i Tierps, 

Älvkarleby och Knivsta kommuner.
 

Hantering och lagring av personuppgifter regleras i separat 
personuppgiftsbiträdesavtal mellan Lönecentrum och nämnden.  

Ekonomisk förvaltning
2 § Nämnden sköter den ekonomiska förvaltningen inom sitt 

förvaltningsområde inom ramen för den för nämnden fastställda budgeten.

Mandatperiod
3 § Den gemensamma nämndens första mandatperiod börjar den 1 januari 2012 

och löper därefter till den 1 januari året efter det att allmänna val till 
kommun-fullmäktige hållits i hela landet, då nästkommande mandatperiod 
påbörjas. Härefter kommande mandatperioder löper fyra år.

Sammanträden
4 § Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. Nämnden 

sammanträder i värdkommunen om inte nämnden själv bestämmer annat.

Nämnden får hålla möten där ledamöterna är närvarande på distans. Sådant 
sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid 
och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och 
delta på lika villkor. Ordföranden avgör om ett sammanträde kan ske på 
distans. 

Val av ledamöter och ersättare
5 § Nämnden består av tre ledamöter och tre ersättare. Varje samverkande 

kommun utser en ledamot och en ersättare. Värdkommunen väljer 
ordförande och vice ordförande.
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Den gemensamma nämndens presidium utgörs av ordförande och vice 
ordförande. Dessa funktioner utses av värdkommunens kommunfullmäktige 
bland dem som valts till att ingå i nämnden. Vice ordförande har funktion 
som ordförandes ställföreträdare. Nämnden representeras av ordföranden 
och vice ordföranden om inte ordföranden har beslutat annat. Lönechefen, 
eller den som denne utser, är föredragande av ärenden i nämndens möten.

Ledamöternas och ersättarnas tjänstgöring
6 § Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att 

vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare från den som valt ledamoten 
tjänstgöra i ledamotens ställe.

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att 
tjänstgöra även om en ersättare har trätt i ledamotens ställe.

En ledamot eller ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv får 
åter tjänstgöra sedan ärendet har handlagts.

Ersättarna har rätt att närvara och yttra sig på sammanträde även när de inte 
tjänstgör. 

Ersättare för ordförande
7 § Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt 

sammanträde fullgör den till äldsta ledamoten ordförandens samtliga 
uppgifter.

Om ordföranden på grund av sjukdom eller annat skäl är hindrad att fullgöra 
uppdraget för en längre tid, ersätts ordförande enligt ovan tills 
kommunfullmäktige utsett annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. 
Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.

Anmälan av förhinder
8 § En ledamot eller ersättare som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller 

del av sammanträde ska snarast anmäla detta till nämndens sekretariat. 

Kallelse
9 § Ordförande ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. 

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla tid och plats för sammanträdet. 
Kallelsen ska på lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt 
annan förtroendevald som får närvara på sammanträdet, senast fem dagar 
före sammanträdesdagen.
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Kallelsen bör åtföljas av en föredragningslista. Ordföranden bestämmer i 
vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan 
ska bifogas kallelsen.

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.

När varken ordföranden eller vice ordföranden kan kalla till sammanträde 
ska den till åldern äldsta ledamoten gör det. 

Justering av protokoll
10 § Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.

Nämndens kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 
Paragrafen bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den.

Nämndens protokoll ska anslås på varje samverkande kommuns digitala 
anslagstavla. 

Reservation
11 § En ledamot som har reserverat sig mot ett beslut och vill motivera sin 

reservation ska göra detta skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den 
tidpunkt som fastställts för justering av protokollet. 

Närvarorätt
12 § Kommundirektörerna i respektive samverkanskommun, eller den 

kommundirektören utser, har rätt att närvara vid nämndens sammanträden, 
då med rätt att delta i överläggningarna men inte i besluten. Den 
gemensamma nämnden kan medge att andra anställda får närvara vid 
sammanträden. 

Delgivning

13 § Delgivning med nämnden sker med ordföranden eller anställd som nämnden 
bestämmer.

Undertecknande av handlingar
14 § Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutats av nämnden ska 

undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denna av vice ordförande 
och kontrasigneras av anställd som nämnden bestämmer.

I övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna handlingar.
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Delegation av beslutanderätt
15 § Omfattning av den delegering som den gemensamma nämnden har rätt till 

enligt kommunallagen och övriga regelverk för verksamheten, bestämmer 
den gemensamma nämnden i särskild delegationsordning.

Ersättning till förtroendevalda
16 § Respektive samverkande kommun betalar ersättning till kommunens 

ledamöter och ersättare i den gemensamma nämnden enligt respektive 
samverkande kommuns gällande bestämmelser om ersättning till 
förtroendevalda.

Revision
17 § Nämnden ska granskas av var och en av samverkande kommunernas 

revisorer. Rapporter ska delges övriga kommuner.

Frågan om ansvarsfrihet för den gemensamma nämnden ska prövas av 
fullmäktige i var och en av de samverkande kommunerna.

Det är bara fullmäktige i den samverkande kommunen som valt personen i 
fråga som vid vägrad ansvarsfrihet kan besluta om entledigande från 
uppdraget.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
IT-nämnden
2020-03-20

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign

§ 7
Dnr 2020/5     

Revidering av Reglemente för IT-nämnden 

Beslut 
IT-nämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa kommunfullmäktige 
besluta

att anta Reglemente för IT-nämnden att gälla från och med den 1 juli 2020 
under förutsättning att samtliga samverkande kommuners 
kommunfullmäktige antar reglementet, samt

att nu gällande reglemente antaget i Tierps kommun KF § 85/2018, i Heby 
kommun KF § 87/2018, i Knivsta kommun KF § 112/2018, i Älvkarleby 
kommun KF § 56/2018 och i Östhammars kommun KF 77/2018 upphävs 
den 1 juli 2020. 

Sammanfattning av ärendet
IT-nämnden har mottagit PwC´s rapport angående Tierp kommuns 
anpassningar till lagstiftningsförändringar som kommer av ny 
förvaltningslag samt ny kommunallag. 

IT-nämnden kommer framöver att, som del av Tierps kommun, ingå i de 
kommande processerna för att fortlöpande uppdatera reglemente och 
delegationsordning för IT-nämnden. Utbildning av personal sker inom 
ramen för de processer som beslutas och anordnas av kommunstyrelsen. 

Följande revideringar föreslås: 

Ändring 1
Ursprunglig text:
§ 7 Ersättare för ordförande
Om varken ordförande eller vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde 
eller i en del av ett sammanträde fullgör den till åldern äldsta ledamoten 
ordförandes uppgifter.
Om ordförande på grund av sjukdom eller annat skäl är förhindrad att 
fullgöra uppdraget för en längre tid, får nämnden utse en annan ledamot att 
vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandes samtliga 
uppgifter.
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Ändrat till:
§ 7 Ersättare för ordförande
Om varken ordförande eller vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde 
eller i en del av ett sammanträde fullgör den till åldern äldsta ledamoten 
ordförandes uppgifter.
Om ordföranden på grund av sjukdom eller annat skäl är hindrad att 
fullgöra uppdraget för en längre tid, ersätts ordförande enligt ovan tills 
kommunfullmäktige utsett annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. 
Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.

Ändring 2
Ny paragraf:
§ 8 Anmälan av förhinder
En ledamot eller ersättare som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller 
del av sammanträde ska snarast anmäla detta till nämndens sekretariat. På 
grund av den nya paragrafen numreras paragraf 8-16 om till 9-17. 

Ändring 3.
Ursprunglig text:
16 § Revision
Nämnden ska granskas av revisorerna inom värdkommunen och rapporten 
ska delges övriga kommuner. 
Frågan om ansvarsfrihet för den gemensamma nämnden ska prövas av 
fullmäktige i var och en av de samverkande kommunerna.
Det är bara fullmäktige i den samverkande kommunen som valt personen i 
fråga som vid vägrad ansvarsfrihet kan besluta om entledigande från 
uppdraget.

Ändrat till:
§ 17 Revision 
Nämnden ska granskas av var och en av samverkande kommunernas 
revisorer. Rapporter ska delges övriga kommuner. 
Frågan om ansvarsfrihet för den gemensamma nämnden ska prövas av 
fullmäktige i var och en av de samverkande kommunerna.
Det är bara fullmäktige i den samverkande kommunen som valt personen i 
fråga som vid vägrad ansvarsfrihet kan besluta om entledigande från 
uppdraget.

Tierps kommuns mall för reglementen har använts.  
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Beslutsmotivering 
IT-nämnden måste löpande följa lagstiftningsförändringar och etablera 
dessa i styrningen av nämndes arbete. Ovanstående åtgärder säkrar att 
processer etableras och följs.

Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Reglemente för IT-nämnden

Beslutet skickas till
 Kommunstyrelsen 
 Östhammars kommun för beslut i kommunfullmäktige
 Älvkarleby kommun för beslut i kommunfullmäktige
 Heby kommun för beslut i kommunfullmäktige
 Knivsta kommun för beslut i kommunfullmäktige
 Förvaltningschef IT
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Dokumentets giltighet och beslut
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Reglemente för IT-nämnden 
Heby-, Knivsta-, Tierps-, Älvkarleby- och Östhammars kommuner har i särskilt 
samverkans-avtal kommit överens om att från och med 2019-01-01 inrätta en 
gemensam nämnd inom verksamhetsområdet it. Nämnden kallas it-nämnden.

Tierps kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår som en del i 
värdkommunens organisation.

För den gemensamma nämnden gäller utöver vad som följer i lag detta reglemente 
samt mellan de samverkande kommunerna ingångna avtal.

Uppgifter
1 § Nämnden ansvarar för;

 Strategisk och taktisk utveckling av IT-relaterade områden
 Support/helpdesk av IT-relaterade områden
 IT-drift av den centrala servermiljön för kommunerna
 Att leda en referensgrupp för inköp och logistik av gemensamma IT-

produkter och IT-tjänster 
 Hantering av telefonifunktionen enligt separata överenskommelser 

med varje kommun
 Inventarieadministration för IT-relaterade produkter, samt 

motsvarande stöd för inventarieadministration av förvaltningarnas 
verksamhetskritiska IT-system

 Förvaltningarnas kommunikationsnät
 Avtal som är en förutsättning för nämndens ansvarsområden

Dessutom har nämnden i uppdrag att vara stöd;
 I kommunernas digitala utveckling / digitala transformation
 För verksamheterna vid upphandling av förvaltningsspecifika IT-

produkter och IT-tjänster, inklusive produkt- och modellval
 För förvaltningar vid IT-projekt och andra utvecklingsprojekt

Ansvaret för kommunernas förvaltning, inklusive t ex krisberedskap och 
informations-säkerhet samt den så kallade digitala utvecklingen, åligger i sin 
helhet respektive kommun, men nämnden kan efter överenskommelse i 
digitaliseringsrådet ges i uppdrag av en eller flera kommuner att ta fram 
beslutsunderlag och medverka i dessa frågor. Särskilt bör nämnden arbeta 
för att se över möjligheter till gemensamma lösningar som stöd vid allvarlig 
samhällsstörning. Nämnden ansvarar för den tekniska och produktmässiga 
säkerheten som är ett stöd för kommunernas förvaltningsarbete.

Nämnden ansvarar för att leveranserna inom de olika områdena sker enligt 
överenskomna servicenivåer. Dessa nivåer bör vara gemensamma för 
samtliga kommuner, men enstaka skillnader kan förekomma. Nivåerna 
beslutas av nämnden på förslag från digitaliseringsrådet efter beredning 
tillsammans med it-förvaltningen, se närmare beskrivning i 
samverkansavtalet. Överenskomna servicenivåer avrapporteras regelbundet 
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till funktioner som beslutas av varje kommun. En årlig avstämning av 
nivåerna sker efter beredning och med beslut i nämnden.

Hantering och lagring av personuppgifter regleras i separata 
personuppgiftsbiträdesavtal mellan berörd kommun och nämnden. 

Ekonomisk förvaltning
2 § Nämnden sköter den ekonomiska förvaltningen inom sitt 

förvaltningsområde inom ramen för den för nämnden fastställda budgeten.

Mandatperiod
3 § Nämndens första mandatperiod börjar 1 januari 2019 och löper därefter till 

31 december det år val till kommunfullmäktige hållits i hela landet, då 
nästkommande mandatperiod påbörjas. Den första mandatperioden är då 1 
januari 2019 till och med 31 december 2022. Härefter kommande 
mandatperioder är på fyra år.

Sammanträden
4 § Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. Nämnden 

sammanträder i värdkommunen om inte nämnden själv bestämmer annat. 
Sammanträden ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens 
ledamöter begär det, eller om ordförande anser att det behövs.

Nämnden får hålla möten där ledamöterna är närvarande på distans. Sådant 
samman-träde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid 
och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och 
delta på lika villkor. Ordföranden avgör om ett sammanträde kan ske på 
distans.

Val av ledamöter och ersättare
5 § Nämnden består fem ledamöter och fem ersättare. Varje samverkande 

kommun utser en ledamot och en ersättare.

Den gemensamma nämndens presidium utgörs av ordförande och vice 
ordförande. Dessa funktioner utses av värdkommunens kommunfullmäktige 
bland dem som valts till att ingå i nämnden. Vice ordförande har funktion 
som ordförandes ställföreträdare. Nämnden representeras av ordföranden 
och vice ordföranden om inte ordföranden har beslutat annat. IT-chefen, 
eller den som denne utser, är föredragande av ärenden i nämndens möten.
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Ledamöternas och ersättarnas tjänstgöring
6 § Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att 

vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare från samma kommun som 
ledamoten tjänstgöra i ledamotens ställe.

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att 
tjänstgöra även om ersättare har trätt in i ledamotens ställe.

En ledamot eller ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv får 
åter tjänstgöra sedan ärendet har handlagts och jäv inte längre föreligger.

Ersättare har rätt att närvara och yttra sig på sammanträde även när de inte 
tjänstgör.

Ersättare för ordförande
7 § Om varken ordförande eller vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde 

eller i en del av ett sammanträde fullgör den till åldern äldsta ledamoten 
ordförandes uppgifter.

Om ordföranden på grund av sjukdom eller annat skäl är hindrad att fullgöra 
uppdraget för en längre tid, ersätts ordförande enligt ovan tills 
kommunfullmäktige utsett annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. 
Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.

Anmälan av förhinder
8 § En ledamot eller ersättare som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller 

del av sammanträde ska snarast anmäla detta till nämndens sekretariat. 

Kallelse
9 § Ordförande ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. 

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla tid och plats för sammanträdet. 

Kallelsen ska på lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt 
annan förtroendevald som får närvara på sammanträdet, senast fem dagar 
före sammanträdesdagen.

Kallelsen bör åtföljas av en föredragningslista. Ordföranden bestämmer i 
vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan 
ska bifogas kallelsen.

När varken ordföranden eller vice ordföranden kan kalla till sammanträde 
ska den till åldern äldsta ledamoten gör det. 
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Justering av protokoll
10 § Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.

Nämndens kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 
Paragrafen bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den.

Nämndens protokoll ska anslås på varje samverkande kommuns digitala 
anslagstavla. 

Reservation
11 § En ledamot som har reserverat sig mot ett beslut och vill motivera sin 

reservation ska göra detta skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den 
tidpunkt som fastställts för justering av protokollet. 

Närvarorätt
12 § Kommundirektörerna i respektive samverkanskommun, eller den 

kommundirektören utser, har rätt att närvara vid nämndens sammanträden, 
då med rätt att delta i överläggningarna men inte i besluten. Den 
gemensamma nämnden kan medge att andra anställda får närvara vid 
sammanträden. 

Delgivning

13 § Delgivning med nämnden sker med ordföranden, föredragande eller annan 
anställd som nämnden beslutar.

Undertecknande av handlingar
14 § Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden ska 

undertecknas ordföranden eller vid förfall av denne av vice ordförande och 
kontrasigneras vid behov av anställd som nämnden bestämmer.

Delegation av beslutanderätt
15 § Omfattning av den delegering som den gemensamma nämnden har rätt till 

enligt kommunallagen bestämmer den gemensamma nämnden i särskild 
delegationsordning.

Ersättning till förtroendevalda
16 § Respektive samverkande kommun betalar ersättning till kommunens 

ledamöter och ersättare i den gemensamma nämnden enligt respektive 
samverkande kommuns gällande bestämmelser om ersättning till 
förtroendevalda.
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Revision
17 § Nämnden ska granskas av var och en av samverkande kommunernas 

revisorer. Rapporter ska delges övriga kommuner.

Frågan om ansvarsfrihet för den gemensamma nämnden ska prövas av 
fullmäktige i var och en av de samverkande kommunerna.

Det är bara fullmäktige i den samverkande kommunen som valt personen i 
fråga som vid vägrad ansvarsfrihet kan besluta om entledigande från 
uppdraget.
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Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande 
Datum Diarienummer

2020-05-18 KS 2020/480

Revidering av reglemente för den gemensamma 
överförmyndarnämnden

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att tillåta att ledamöter och ersättare i den gemensamma
överförmyndarnämnden får delta i nämndens sammanträden på distans, 

att göra tillägg till nämndens reglemente i enlighet med bilaga 1.

Sammanfattning av ärendet
Under föreliggande extraordinära förhållanden har frågan om deltagande 
på distans för ledamöter och ersättare i den gemensamma 
överförmyndanämnden, aktualiserats. Gällande kommunallag medger 
deltagande på distans. För att det ska vara möjligt för ledamöter och 
ersättare i den gemensamma överförmyndarnämnden att delta i nämndens 
sammanträden på distans, måste beslut om det fattas av 
kommunfullmäktige i de samverkande kommunerna. Därutöver måste 
reglementet för nämnden innehålla föreskrifter om i vilken utsträckning det 
får ske samt vad som i övrigt ska gälla för sådant deltagande. Det föreslås 
att respektive kommunfullmäktige i de samverkande kommunerna beslutar 
att deltagande på distans ska tillåtas och att det görs ett tillägg om det i 
nämndens reglemente.

Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Missiv, revidering av reglemente för den gemensamma 

överförmyndarnämnden, protokollsutdrag samt Bilaga 1

Beslutet skickas till 
 Överförmyndarnämnden Uppsala kommun
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From:                                 Medborgarservice
Sent:                                  Thu, 14 May 2020 11:49:52 +0200
To:                                      ks_reg_drift@tierp.se
Subject:                             VB: Ändring av reglemente för den gemensamma överförmyndarnämnden 
[2020KC20210]
Attachments:                   Tj skr_tillägg till reglemente för ÖFN_200512.docx, Förslag Bilaga 1- tillägg till 
reglemente för ÖFN_200512.docx

Från: ÖFN Överförmyndarnämnden <overformyndarnamnden@uppsala.se>
Skickat: den 14 maj 2020 10:53
Till: knivsta@knivsta.se <knivsta@knivsta.se>; information@heby.se <information@heby.se>; 
kommun@alvkarleby.se <kommun@alvkarleby.se>; kommunstyrelsen@osthammar.se 
<kommunstyrelsen@osthammar.se>; Kommunledningskontoret (KLK) 
<Kommunledningskontoret@uppsala.se>; kommunstyrelsen@tierp.se 
<kommunstyrelsen@tierp.se>; kommunstyrelse@enkoping.se 
<kommunstyrelse@enkoping.se>; kommunstyrelsen@habo.se <kommunstyrelsen@habo.se>
Ämne: Ändring av reglemente för den gemensamma överförmyndarnämnden

Översänder förslag till tjänsteskrivelse och förslag till ändring av reglemente för att tillåta att den 
gemensamma överförmyndarnämnden sammanträder på distans. Beslutet behöver tas av alla 
kommuners fullmäktige för att reglementet skall kunna ändras. Kommunstyrelsens ordförande i länet 
har diskuterat detta vid sitt ägarsamråd förra veckan och kommit fram till att en ändring är lämplig. 
Vänligen meddela att ni mottagit handlingarna till overformyndarnamnden@uppsala.se och när ärendet 
planeras tas upp på kommunfullmäktige i din kommun. 
 
 
 
Med vänliga hälsningar
 
Ida Hellrup
Direktör
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Postadress: Överförmyndarförvaltningen i Uppsala län · 753 75 UPPSALA
Besöksadress: Fyrisborgsgatan 1 (endast bokade besök) 
Telefon: 018 727 24 60 
E-post:ida.hellrup@uppsala.se
 
Överförmyndarförvaltningen är en gemensam förvaltning för samtliga kommuner i Uppsala län.
Besök gärna vår hemsida: www.uppsala.se/overformyndare. Där hittar du blanketter och telefontider.
 
Överförmyndarförvaltningen behandlar personuppgifter för att kunna utföra sina uppdrag. 
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För information om dina rättigheter och hur personuppgifter behandlas besök 
https://www.uppsala.se/gdpr.
.
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Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala  
Besöksadress: Stationsgatan 12 
Telefon: 018-727 00 00 (växel) 
E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 
www.uppsala.se  
Clickortapheretoentertext. 

Revidering av överförmyndarnämndens 
reglemente   

Förslag till beslut 
Ägarsamrådet för den gemensamma överförmyndarnämnden  förslår 
kommunfullmäktige i Uppsala, Enköping, Heby, Knivsta, Tierp, Älvkarleby, Östhammar 
samt Håbo besluta 

1. att tillåta att ledamöter och ersättare i den gemensamma 
överförmyndarnämnden får delta i nämndens sammanträden på distans, samt 

2. att göra tillägg till nämndens reglemente i enlighet med bilaga 1. 

Ärendet 

Under föreliggande extraordinära förhållanden har frågan om deltagande på distans 
för ledamöter och ersättare i den gemensamma överförmyndanämnden, aktualiserats. 
Gällande kommunallag medger deltagande på distans. För att det ska vara möjligt för 
ledamöter och ersättare i den gemensamma överförmyndarnämnden att delta i 
nämndens sammanträden på distans, måste beslut om det fattas av kommun-
fullmäktige i de samverkande kommunerna. Därutöver måste reglementet för 
nämnden innehålla föreskrifter om i vilken utsträckning det får ske samt vad som i 
övrigt ska gälla för sådant deltagande. Det föreslås att respektive kommunfullmäktige i 
de samverkande kommunerna beslutar att deltagande på distans ska tillåtas och att 
det görs ett tillägg om det i nämndens reglemente. 

Beredning 

Ärendet har beretts av kommunledningskontoret. 

Kommunledningskontoret  Datum: Diarienummer: 
Tjänsteskrivelse  2020-05-12 ÖFN-2020-18 
  
Handläggare:  
Lena Grapp stadsjurist 
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Föredragning 

Enligt 6 kap. 24 § kommunallagen, KL, ska fullmäktige ska besluta i vilken utsträckning 
ledamöter får delta i en nämnds sammanträden på distans. Deltagande på distans ska 
ske på det sätt som anges i 5 kap. 16 § ”genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på 
ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika 
villkor”. 

Det föreslås att det görs ett tillägg, i enlighet med bilaga 1, i reglementet för den 
gemensamma överförmyndarnämnden, att nämnden får, om särskilda skäl föreligger, 
sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Att det ska föreligga ”särskilda 
skäl” för att ett distanssammanträde ska få äga rum, markerar att 
distanssammanträden ska vara ett komplement till sammanträden med fysisk 
närvaro. I förarbetena ges som exempel på särskilda skäl att någon ledamot på grund 
av långa avstånd, funktionsnedsättning eller väderförhållanden har svårt att komma 
till sammanträdet eller att ett ärende brådskar.  Även den omständigheten att 
ledamöter och ersättare som är äldre än 70 år eller tillhör en riskgrupp som, enligt 
Folkhälsomyndigheten ska begränsa sina nära kontakter, bör kunna betraktas som 
särskilda skäl.  

Ljud- och bildöverföring måste ske på sådant sätt att samtliga deltagare kan se och 
höra varandra. Det är alltså inte tillräckligt att de som är närvarande i 
sammanträdeslokalen kan se den distansdeltagande ledamoten. Den 
distansdeltagande ledamoten måste även kunna se samtliga övriga deltagare. Om 
flera ledamöter deltar på distans måste även de kunna se varandra. Ljud- och 
bildöverföringen måste dessutom vara stabil och av hög kvalitet. Om kvaliteten 
försämras eller förbindelsen bryts måste sammanträdet avbrytas tills en förbindelse av 
sådan kvalitet har återupprättats att alla åter kan sägas delta på lika villkor.  

Om föredragningslistan innehåller valärenden eller ärenden om anställning ställs 
andra krav eftersom dessa vid votering avgörs med sluten omröstning. Den tekniska 
lösning som då används måste säkerställa att valhemligheten bevaras, att alla de 
beslutandes röster kommer med i rösträkningen och att alla ges möjlighet till insyn i 
förfarandet så att omröstningen inte kan manipuleras. Om dessa krav inte kan 
uppfyllas får deltagande på distans inte ske vid sammanträden då sluten omröstning 
kan komma att tillämpas.  

Vid deltagande på distans i ett sammanträde bör ordföranden och de ledamöter som 
deltar på distans vara särskilt observanta på att den plats där de distansdeltagande 
ledamöterna deltar är sådan att inga sekretesskyddade uppgifter riskerar att röjas. Om 
det inte kan garanteras bör ordföranden inte tillåta deltagandet på distans. Eftersom 
nämndens ärenden i huvudsak utgörs av ärenden som innefattar uppgifter som 
omfattas av sekretess, måste ordföranden även beakta denna omständighet vid 
ställningstagande om deltagande på distans ska tillåtas. 

I bestämmelsen föreskrivs att förhandsanmälan måste göras om en ledamot önskar 
närvara på distans. Ordföranden måste få tid på sig att ta ställning till om närvaro på 
distans ska tillåtas, eller om en ersättare ska kallas in. Det är nämndens ordförande 
som avgör om närvaro på distans får ske. 

För att deltagande på distans i överförmyndarnämndens sammanträden ska 
möjliggöras föreslås att beslut om detta fattas och att det görs ett tillägg i nämndens 
reglemente i enlighet med bilaga 1. 
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Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse  
 Bilaga 1, tillägg till överförmyndarnämndens reglemente
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Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala 
Telefon: 018-727 00 00 
E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 
www.uppsala.se 

Bilaga 1 till ärende om tillägg till 
reglemente för gemensam 
överförmyndarnämnd 
Sammanträde på distans 

10 § Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter 
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och 
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och 
höra varandra på lika villkor.  

Ledamot som önskar delta på distans ska senast tre dagar före sammanträdet anmäla 
detta till nämndens kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. 

Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i 
nämnden.

Datum: Diarienummer: 
2020-05-12 ÖFN-2020-00018 

Kommunledningskontoret 
Bilaga till tjänsteskrivelse 
 
Handläggare:  Lena Grapp 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utskottet samhällsbyggnad
2020-05-05

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign

§ 69
Dnr 2020/322   

Taxa för felparkeringsavgift 

Beslut 
Utskottet samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta

att anta Taxa för felparkeringsavgift.

Sammanfattning av ärendet
Tierps kommun har en parkeringsavgift om 600 kronor enligt tidigare 
beslut, KS 2013/695, som verkat likvärdigt oavsett överträdelse. Planering 
och Myndighet ser ett behov av att reglera denna avgift till att följa 
överträdelsens allvarlighetsgrad i högre utsträckning. I dokumentet Taxa för 
felparkeringsavgift föreslås därför den högsta avgiften för de överträdelser 
som innebär någon form av trafikfara för övriga trafikanter eller 
utryckningsfordon. Vid överträdelse av mildare grad, exempelvis parkerat 
längre än tillåten tid på anvisad parkeringsplats, genererar en lägre avgift. 

Beslutsmotivering 
Syftet med taxan för felparkeringsavgift är att minska antalet felparkerade 
bilar som skapar risk för annan eller är hinder för tredje part och därmed 
bidra till ökad trafiksäkerhet.

Barnrättskonsekvenser
Barnrättskonsekvenser anses inte föreligga i direkt koppling till taxan, då de 
inte omfattas av den typ av trafikantgrupp som får framföra ett motordrivet 
fordon. Äldre barn som får framföra mopedbilar eller liknande fordon berörs 
i samma utsträckning som övriga fordonstrafikanter, men har en likvärdig 
skyldighet som övriga trafikanter att förhålla sig till rådande trafikregler. 

Dock kommer taxan att gynna samtliga oskyddade trafikanter, där barn och 
unga har stor representation i det offentliga rummet, genom att öka 
trafiksäkerheten för dem. Om motortrafiken följer de regleringar som finns, 
och regleringarna aktualiseras kontinuerligt så genererar det ett bättre 
samspel och därmed ökad trafiksäkerhet för samtliga parter.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utskottet samhällsbyggnad
2020-05-05

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign

Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Taxa för felparkeringsavgift

Beslutet skickas till 
 Samhällsplanerare Infrastruktur och hållbarhet
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Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande 
Datum Diarienummer

2020-04-28 KS 2020/322

Taxa för felparkeringsavgift

Förslag till beslut
Utskottet samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta

att anta Taxa för felparkeringsavgift.

Sammanfattning av ärendet
Tierps kommun har en parkeringsavgift om 600 kronor enligt tidigare 
beslut, KS 2013/695, som verkat likvärdigt oavsett överträdelse. Planering 
och Myndighet ser ett behov av att reglera denna avgift till att följa 
överträdelsens allvarlighetsgrad i högre utsträckning. I dokumentet Taxa 
för felparkeringsavgift föreslås därför den högsta avgiften för de 
överträdelser som innebär någon form av trafikfara för övriga trafikanter 
eller utryckningsfordon. Vid överträdelse av mildare grad, exempelvis 
parkerat längre än tillåten tid på anvisad parkeringsplats, genererar en lägre 
avgift. 

Beslutsmotivering 
Syftet med taxan för felparkeringsavgift är att minska antalet felparkerade 
bilar som skapar risk för annan eller är hinder för tredje part och därmed 
bidra till ökad trafiksäkerhet.

Barnrättskonsekvenser
Barnrättskonsekvenser anses inte föreligga i direkt koppling till taxan, då 
de inte omfattas av den typ av trafikantgrupp som får framföra ett 
motordrivet fordon. Äldre barn som får framföra mopedbilar eller liknande 
fordon berörs i samma utsträckning som övriga fordonstrafikanter, men har 
en likvärdig skyldighet som övriga trafikanter att förhålla sig till rådande 
trafikregler. 

Dock kommer taxan att gynna samtliga oskyddade trafikanter, där barn och 
unga har stor representation i det offentliga rummet, genom att öka 
trafiksäkerheten för dem. Om motortrafiken följer de regleringar som 
finns, och regleringarna aktualiseras kontinuerligt så genererar det ett 
bättre samspel och därmed ökad trafiksäkerhet för samtliga parter.
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Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Taxa för felparkeringsavgift

Beslutet skickas till 
 Samhällsplanerare Infrastruktur och hållbarhet

I tjänsten 

Anna Persson
Chef Planering och Myndighet
Tillväxt och Samhällsbyggnad
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Tierps kommun │815 80 TIERP │Telefon: 0293-21 80 00 │www.tierp.se

Taxa för felparkeringsavgift
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Dokumentets giltighet och beslut
Dokumentnamn: Taxa för felparkeringsavgift
Gäller för: Tillväxt och samhällsbyggnad
Gäller  fr o m: 2020-06-16
Gäller t o m: 2025-01-01
Fastställd av: Kommunfullmäktige § XX/2020
Fastställd: 2020-06-16
Diarienummer: KS 2020/322

Dokumentansvar och handläggning
Dokumentansvarig: Anna Persson, chef Planering och 

myndighet, Tillväxt och 
samhällsbyggnad

Handläggare: Julia Cederstrand, 
Samhällsplanerare Infrastruktur 
och Hållbarhet, Tillväxt och 
samhällsbyggnad

Dokumenthistorik
Tidigare beslut: Kommunfullmäktige § 133/2013
Upphäver: -
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Inledning

Bakgrund
Detta dokument upprättas för att reglera vilken avgift som ska debiteras vid en 
felaktig parkering på allmän platsmark.

Syfte
Syftet med dokumentet är att minska antalet felparkerade bilar som skapar risk för 
annan eller är hinder för tredje part och därigenom leda till ökad trafiksäkerhet. 
Taxan är reglerad i tre olika nivåer, där en parkering som innebär fara för 
trafiksäkerheten ska få en högre anmärkningskostnad än en parkering som är av 
mildare grad.

Omfattning
Dokumentet omfattar enbart parkering på allmän platsmark där kommunen är 
markägare alternativt väghållare. Reglering av parkering kopplas till 
Trafikförordningen (1998:1276) 3 kap, 8 kap. och 10 kap. Anmärkningarna i denna 
taxa är indelad i en tredelad taxanivå, där varje nivå är kopplad till vilken grad av 
trafikfara en överträdelse genererar, enligt nedan beskrivning:

Parkeringsavgiften 850 kronor utgår vid överträdelser som genererar trafikfara, 
såsom förseelse vid förbud att stanna eller parkera enligt lokala trafikföreskrifter 
samt enligt 3 kap. trafikförordningen (1998:1276).

Parkeringsavgift om 650 kronor utgår för parkeringsförseelse där det råder förbud 
att parkera enligt lokala trafikföreskrifter utifrån 10 kap trafikförordningen 
(1998:1276).

Parkeringsavgift om 350 kronor utgår för parkeringsförseelse där överträdelse mot 
tidsbegränsning skett, utanför målad parkeringsruta, mot färdriktning eller så 
skyltning skyms i enlighet med 3 och 10 kap trafikförordningen (1998:1276).
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Avgiftsbestämmelser
1. Överträdelser av bestämmelser i 3 kap. trafikförordningen 

(1998:1276)

1.1 Stannat eller parkerat fordon

Kod Belopp 
(kr.) Överträdelse

01 850

på en sådan plats eller på ett sådant sätt att fara uppstår eller 
trafiken onödigtvis hindras eller störs

(3 kap. 47 § 1)

02 850

på eller inom ett avstånd inom tio meter före ett övergångsställe, 
en cykelpassage eller en cykelöverfart

(3 kap. 53 § 1)

03 850

i en vägkorsning eller inom ett avstånd av tio meter från en 
korsande körbanas närmaste ytterkant

(3 kap. 53 § 2)

04 850

på eller inom ett avstånd av tio meter för en korsande cykelbana 
eller gångbana

(3 kap. 53 § 3)

05 850
i en vägport eller tunnel

(3 kap. 53 § 4)

06 850

på eller i närheten av ett backkrön eller i närheten av en kurva där 
sikten är skymd

(3 kap. 53 § 5)

07 850
i en cirkulationsplats

(3 kap. 53 § 9)

08 850

för annat ändamål än på- eller avstigning på plats avsedd för ett 
visst fordonsslag eller en viss trafikantgrupp

(3 kap. 54 § tredje stycket)

09 850
på en gång- eller cykelbana

(3 kap. 48 § andra stycket)

10 850
i ett cykelfält

(3 kap. 53 § 7)
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11 850
i ett spärrområde

(3 kap. 53 § 8)

12 850
i ett körfält eller en körbana för fordon i linjetrafik m.fl. 

(3 kap. 53 § 10)

14 850

för annat ändamål än på- eller avstigning på en markerad hållplats 
för spårvagn, fordon i linjetrafik eller skolskjuts

(3 kap. 54 § första stycket)

15 650
inom tättbebyggt område på allmän plats som är terräng

(3 kap. 48 § första stycket)

16 850
mot färdriktningen

(3 kap. 52 § första stycket)

17 650
på en ändamålsplats eller laddplats

(3 kap. 54 § andra och fjärde stycket)

18 850
på ett sådant sätt att vägmärken eller trafiksignaler skyms

(3 kap. 47 § 3)

1.2 Parkerat fordon

Kod Belopp 
(kr.) Överträdelse

01 650

så att det hindrar tillträde till andra fordon eller så att dessa inte kan 
föras från platsen 

(3 kap. 49 § 1)

02 650
på en huvudled

(3 kap. 55 § 3)

03 650

på en väg framför infarten till en fastighet eller så att fordonstrafik till 
eller från fastigheten väsentligen försvåras

(3 kap. 55 § 2)

04 650

på en körbana bredvid ett annat fordon som stannat eller parkerat 
längs körbanans kant eller bredvid en anordning

(3 kap. 55 § 4)

05 650
på en mötesplats

(3 kap. 55 § 5)
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06 650

på en gågata eller gångfartsområde

(8 kap. 1 §)

07 350

så att fordonet med något hjul står utanför en uppställningsplats eller 
annan markering som anger var parkering får ske

(3 kap. 49 § 2)

08 350
längre än 24h i följd på vardagar, utom vardag före sön- och helgdag

(3 kap. 49 a § första stycket)

09 350

utan att tiden på parkeringsskiva eller motsvarande har ställts in eller 
utan att angivelsen är väl synlig

(3 kap. 49 a § andra stycket 3)

2. Överträdelse av bestämmelser i lokala trafikföreskrifter enligt 
10 kap. 1 § och 14 § trafikförordningen (1998:1276)

2.1 Stannat eller parkerat fordon

Kod Belopp 
(kr.) Överträdelse

01 850 på plats med förbud mot stannande och parkering

02 850 inom zon med förbud mot stannande och parkering

03 350 enligt antecknad överträdelse

2.2 Parkerat fordon

Kod Belopp 
(kr.) Överträdelse

01 650 på plats med förbud mot parkering

02 650 inom zon med förbud mot parkering

03 350 längre än tillåten tid

04 650 på fel sida av vägen enligt bestämmelser om datumparkering

05 350 enligt antecknad överträdelse

Lagstöd för avgifter och/eller beräkningsgrunder
Enligt 2 § lagen (1976:206) om felparkeringsavgift är de som överträder föreskrifter 
som rör parkering eller stannande av fordon skyldig att erlägga avgift. Har fordon 
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stannats eller parkerats i strid mot föreskrifter som avses i 1 §, får 
parkeringsanmärkning meddelas av en polisman eller av en sådan parkeringsvakt 
som avses i lagen (1987:24) om kommunal parkeringsövervakning. 

Hur ofta en anmärkning kan ges regleras enligt lag (1976:206) om 
felparkeringsavgift där det går att utläsa: 
”En ny parkeringsanmärkning får meddelas för varje påbörjat kalenderdygn som 
överträdelsen pågår. Minst sex timmar måste dock förflyta från det att en 
parkeringsanmärkning meddelats till dess att en ny får meddelas. Högst fem 
parkeringsanmärkningar får meddelas för samma överträdelse.”

Kommunen fastställer felparkeringsavgiftens belopp enligt 2 a § förordning 
(1976:1128) om felparkeringsavgift. Avgiftens belopp får fastställas till lägst 75 och 
högst 1300 kronor. Förordning (2016:897). 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utskottet samhällsbyggnad
2020-05-05

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign

§ 70
Dnr 2020/363   

Taxa för grävtillstånd 

Beslut 
Utskottet samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige 

att anta Taxa för grävtillstånd, samt

att taxan ska gälla från och med 1 juli 2020. 

Sammanfattning av ärendet
För att gräva, schakta, sponta (stödmur) eller göra liknande ingrepp i 
kommunens mark krävs ett särskilt så kallat grävtillstånd från kommunen. 
Tierps kommun har en befintlig taxa för detta ändamål som gäller till och 
med 30 juni 2020.

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

Beslutsmotivering 
Innevarande taxa för grävtillståndstaxa motsvarar kostnader för hantering av 
grävtillstånd.

Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Taxa för grävtillstånd

Beslutet skickas till
 Chef Tillväxt och samhällsbyggnad
 Bredbandssamordnare
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Utskottet samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige 

att anta Taxa för grävtillstånd, samt

att taxan ska gälla från och med 1 juli 2020. 
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Inledning

Bakgrund
För att gräva, schakta, sponta (stöd/mur) eller göra liknande ingrepp i kommunens 
mark krävs ett särskilt s.k. grävtillstånd från kommunen. För handläggningen av 
grävtillstånd gäller en avgift. 

I samband med arbeten på väg måste arbetsplatserna utmärkas och trafiken i vissa 
fall ledas om. Dessa utmärkningar ska redovisas på en trafikanordningsplan (TA-
plan) som ska godkännas av kommunen innan arbetsplatsen får tas i anspråk. För 
handläggningen av TA-planer gäller en avgift.
 
För att lägga ned och bibehålla ledningar i kommunens mark tecknas särskilda 
markavtal. För rätten att ha dessa ledningar i marken förslås en avgift per meter 
ledning. Utöver detta gäller avgifter för konstruktioner under mark som t.ex. 
fundament och tankar/behållare av olika slag. 

Det förekommer att grävning sker i kommunens mark utan tillstånd. Vid arbete på 
väg är det av största vikt att arbetsplatsen är korrekt utmärkt både för allmänheten 
som färdas på vägen och för de som har vägen som arbetsplats. För att tydliggöra 
allvarlighetsgraden i detta gäller viten, bilaga 3.  

Syfte
Den som vill gräva, schakta, sponta(stöd mur) eller göra andra ingrepp i 
kommunens mark måste ha ett s.k. grävtillstånd. 
Vid arbeten på kommunala gator och vägar kräver kommunen att det ska finnas en 
godkänd TA-plan. En TA-plan ska t.ex. beskriva utmärkningen av arbetsplatsen, 
omledning av trafik, måttangivelser för det utrymme som är disponibelt för 
trafikanter, och i vissa fall även beslut om tillfälliga lokala trafikföreskrifter. 
För att lägga ned och bibehålla ledningar i kommunens mark tecknas särskilda 
markavtal. För rätten att ha dessa ledningar i marken finns en avgift per meter 
ledning. Utöver detta finns avgifter för konstruktioner under mark som t.ex. 
fundament och tankar/behållare av olika slag. 
Avgifterna bekostar redan befintlig administration av särskilda markavtal. 
Det förekommer att det grävs i kommunens mark utan tillstånd. Vid ingrepp i 
kommunens mark är det viktigt att det finns en ansvarig utförare som kommunen 
kan ha en dialog med när det gäller t.ex. återställning av marken. Saknas en 
ansvarig utförare drabbas kommunen av kostnaderna för återställningen. 
För att minimera grävningar utan tillstånd gäller vite med syftet att entreprenörer 
inte ska chansa att gräva utan tillstånd. Kommunen har ett ansvar som väghållare att 
trafiksäkerheten och framkomligheten är god vid alla arbeten på kommunens gator 
och vägar. Kommunens väghållaransvar fritar dock inte en entreprenör från ansvar 
för att arbetsplatsen är korrekt utmärkt. Kommunen ger därför anvisningar om hur 
en arbetsplats ska märkas ut, för att tydliggöra kravet i att TA-planer finns och 
efterlevs finns viten.
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Avgifter för grävtillstånd och TA-planer
Bilaga 1 Avgifter för grävtillstånd och TA-planer
Avgifter för tillstånd Avgift (exklusive 

moms)
Grävtillstånd 2 000 kr
TA-plan där grävtillstånd ej är 
tillämpligt

2 000 kr

Tidsförlänging av tillstånd Avgift
Administrativ avgift 500 kr

Bilaga 2 Markavtal – avgifter för ledningar och konstruktioner under mark, 
där andra avtal inte är överenskommna 
Avgifter för ledningar Avgift
Ledning, kabel och dylikt D < 100 mm 5 kr/lpm
Minimiavgift 750 kr
Ledning, kulvert och 
dylikt

D ≥ 100 mm (D*7 kr/m)/100

Minimiavgift 750 kr

Fundament under mark Avgift
Fundament till parasoller, 
köstolpar m.m

270 kr/st

Minimiavgift 750 kr

Konstruktioner under 
mark

Avgift

Grundkonstruktion, 
oljetank, pelare, 
regnvattenanläggning, 
fettavskiljare och dylikt

70 kr/m2

Minimiavgift 750 kr

Avgifterna räknas om den 1 januari varje år enligt förändringen i oktober månads 
konsumentprisindex (basår 1980).
Indextalet för oktober 2016 utgör då bastal.
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Bilaga 3 Vitesuttag vid arbete på Tierps kommuns mark
Tillstånd Vite

När godkänt grävtillstånd saknas 10 000 kr

När godkänd trafikanordningsplan 
(TA-plan) saknas

10 000 kr

Om inte tidsförlängning begärts 
minst fem arbetsdagar innan sluttid 
(gäller både grävtillstånd och TA-
plan)

Anmärkning 
eller

750 kr/kalenderdag

Om TA planer ej finns tillgängliga 
på arbetsplatsen

2 500 kr

Avsaknad av dokumenterad 
egenkontroll

5 000 kr /grävtillstånd

Särskilda villkor vite Vite
Om entreprenören inte uppfyller 
kraven enligt särskilda villkor

2 500 kr/krav

Utmärkning Vite
Om grundläggande vägmärken i 
godkänd TA-plan saknas, t.ex. 
vägmärke A20, X1, X2, X3, C31, 
C2, C3 eller E11/E13, F25 saknas

Anmärkning 
eller

5 000 kr

När enstaka detaljer saknas eller är 
bristfälliga

Anmärkning 
eller

1 500 kr

Fysisk avstängning Vite
Om godkänd TA-plan ej är 
tillämplig

10 000 kr

Underlåtenhet att följa TA-plan 10 000kr + 500kr per 
fordon och arbetare per 
dag tills det är åtgärdat.

När enstaka detaljer saknas eller är 
bristfälliga

Anmärkning 
eller

1500kr
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Personal och 
arbetsområde

Vite

Om utmärkningsansvarige 
inte befinner sig på 
arbetsområdet eller är 
nåbar på en fast arbetsplats

2 500 kr

Om personalen saknar 
godkänd utbildning eller 
visar tydlig saknad av 
kompetens

2 500 kr

Om personalen saknar 
varsel kläder eller brister i 
varsel klädseln förekommer

1 500 kr/person

Om personalen på plats inte 
medverkar till att 
anmärkning åtgärdas vid 
anmodan

2 500 kr

Entreprenadområde Vite
Om mark tas i anspråk eller 
schakt sker utanför 
entreprenadområdet

5 000 kr/kalenderdag samt åläggs 
att återställa ytan enligt 
besiktningsmans bedömning

Framkomlighet för 
trafikanter

Vite

Om det inte går att komma 
fram och eller det är farligt 
att ta sig fram i trafikzonen

10 000 kr

Om fordon eller maskiner 
som används för arbetet, 
där det klart framgår av 
TA-planen att dessa skall 
rymmas innanför den 
fysiska avstängningen, 
istället vistas i trafikzonen.

2 500 kr

Vid tillfälliga störningar. 
Exempelvis: inga 
motlägg/fasning 1:3 mot 
kantstöd, bristande 
snöröjning eller 
halkbekämpning. 
Trafikanordningsmaterial 
kvarlämnat efter avslutat 
arbete.

Anmärkning 
eller

1 500 kr
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