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Anna Ahlin
Ordförande

Evelina Håkansson
Sekreterare

Vid eventuella förhinder att delta på mötet, vänligen kontakta din
gruppledare.
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Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande
Datum

Diarienummer

2020-05-29

KS 2020/31

Godkännande av föredragningslistan
Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna föredragningslistan med följande revideringar:
att följande ärenden stryks från föredragningslistan om inga
interpellationer eller frågor har inlämnats;
 Anmälan av interpellationer
 Anmälan av frågor
att följande ärenden stryks från föredragningslistan om inga svar på
interpellationer eller frågor har lämnats;
 Eventuella svar på interpellationer
 Eventuella svar på frågor
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1 (1)
Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande
Datum

Diarienummer

2020-05-29

KS 2020/85

Redovisning av kommuninvånarnas postlåda
Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Förslag inkomna till den digitala postlådan på kommunens hemsida och
förslag om lämnats i Demokratiep-brevlådorna på kommunens bibliotek
hanteras av verksamheterna och det är en tjänsteman som svarar på
förslagen. Förslagen och svaren redovisas i kommunfullmäktige.
Följande förslag och svar redovisas:
Dnr KS 2020/502 – Postlådan – Kolonilotter i Söderfors
Finns det någon plan att skapa områden för kolonilotter i Söderfors för att
kunna odla ekologiskt och närproducerat?
Svar: I dagsläget finns ingen plan för att anlägga kolonilotter i kommunen.
Men om intresse finns så kan man bilda en förening som arrenderar mark
av kommunen och finansieringen av anläggandet kan ske via avgifter av
medlemmar, sponsring och bidrag.
Barnrättskonsekvenser

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

Förslag till beslut
Datum

Diarienummer

2020-06-04

KS 2020/194

Anmälan av motioner
Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att överlämna de inlämnade motionerna till kommunstyrelsen för
beredning.
Sammanfattning av ärendet

Följande motioner har lämnats in:
 Motion - Pris i ”Pekens anda”, Jonas Nyberg (S)
Beslutsunderlag




Förslag till beslut
Inlämnade motioner

Beslutet skickas till



Kommunstyrelsen

9

Motion till kommunfullmäktige i Tierp.
I ungefär 60 år hade Per-Erik Karlsson (Peken) från Hållnäs mängder med uppdrag inom
föreningslivet både lokalt och även på regional nivå. Han var engagerad i ishockeyn från början i
Slada IK som efter några år blev Hållnäs IF till dagens SHK Hockey. Engagemanget fanns i många
föreningar både på lokal nivå, regionalt och även på nationell nivå. I början av 2018 avled Per-Erik
Karlsson (Peken) när han fortfarande var engagerad i flera föreningar.
Det Peken har gjort för föreningslivet har skapat avtryck utifrån att ishallen i Skärplinge bär hans
namn. Det arbete som han under hela sitt vuxna liv har gjort ideellt i många föreningar har skapat en
anda där ideellt engagemang är något som håller ihop och utvecklar föreningar, byar och orter.
I vår kommun har vi ett antal priser och stipendier som delas ut årligen. Men vi har inget pris för ett
livslångt ideellt engagemang. Mitt förslag är att det inrättas ett nytt pris som delas ut till någon
person som verkligen har gjort något extra för föreningslivet under väldigt lång tid.
Jag föreslår
att Kommunfullmäktige beslutar att införa ett nytt pris i ”Pekens anda” för ett mycket långvarigt
ideellt arbete och engagemang
att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram ramverket för vad som krävs för
att kunna få priset. Vad priset ska bestå av och hur ofta priset kan delas ut.

Tierp 2020-05-25

Jonas Nyberg (S)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-05-26

§ 106
Dnr 2020/438

Revidering av reglemente för lönenämnden
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår 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.
Tierps kommuns mall för reglementen har använts.

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-05-26
Beslutsunderlag




Beslut lönenämnden § 8/2020
Reglemente för lönenämnden

Beslutet skickas till






Lönechef
Älvkarleby kommun
Knivsta kommun
Lönenämnden

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Lönenämnden
2020-03-20

§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.

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Lönenämnden
2020-03-20
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

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign

Reglemente för lönenämnden

Tierps kommun │815 80 TIERP │Telefon: 0293-21 80 00 │www.tierp.se
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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
Kommunstyrelsen
2020-05-26

§ 107
Dnr 2020/436

Revidering av reglemente för IT-nämnden
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår 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.

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-05-26
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.
Beslutsmotivering

IT-nämnden måste löpande följa lagstiftningsförändringar och etablera
dessa i styrningen av nämndes arbete. Ovanstående åtgärder säkrar att
processer etableras och följs.

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-05-26
Beslutsunderlag




Beslut IT-nämnden § 7/2020
Reglemente för IT-nämnden

Beslutet skickas till








Förvaltningschef IT
Heby kommun
Knivsta kommun
Älvkarleby kommun
Östhammars kommun
IT-nämnden

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
IT-nämnden
2020-03-20

§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.

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
IT-nämnden
2020-03-20
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.

Ordförande sign

Justerare sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
IT-nämnden
2020-03-20
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

Ordförande sign

Justerare sign

27
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Reglemente för IT-nämnden

Tierps kommun │815 80 TIERP │Telefon: 0293-21 80 00 │www.tierp.se
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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 ITprodukter 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 ITprodukter 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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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-05-26

§ 108
Dnr 2020/480

Ändring av reglemente för den gemensamma
överförmyndarnämnden
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

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign

1 (1)
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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Kommunledningskontoret
Tjänsteskrivelse

Datum:
2020-05-12

Diarienummer:
ÖFN-2020-18

Handläggare:
Lena Grapp stadsjurist

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 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.
Beredning
Ärendet har beretts av kommunledningskontoret.

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.
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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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Sida 1 (1)
Datum:
2020-05-12

Diarienummer:
ÖFN-2020-00018

Kommunledningskontoret
Bilaga till tjänsteskrivelse
Handläggare: Lena Grapp

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.

Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala
Telefon: 018-727 00 00
E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se
www.uppsala.se
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-05-26

§ 109
Dnr 2020/322

Taxa för felparkeringsavgift
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår 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.
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.
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.

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-05-26
Beslutsunderlag





Beslut utskottet samhällsbyggnad § 69/2020
Handläggarens tjänsteutlåtande
Taxa för felparkeringsavgift

Beslutet skickas till



Samhällsplanerare Infrastruktur och hållbarhet

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utskottet samhällsbyggnad
2020-05-05

§ 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.

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utskottet samhällsbyggnad
2020-05-05
Beslutsunderlag




Handläggarens tjänsteutlåtande
Taxa för felparkeringsavgift

Beslutet skickas till



Samhällsplanerare Infrastruktur och hållbarhet

Ordförande sign

Justerare sign
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1 (2)
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

49

Taxa för felparkeringsavgift
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Dokumentets giltighet och beslut
Dokumentnamn: Taxa för felparkeringsavgift
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Tillväxt och samhällsbyggnad
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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
Kod

01

Stannat eller parkerat fordon
Belopp
(kr.)

850

Överträdelse
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)
i en vägport eller tunnel

05

850
(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)
i en cirkulationsplats

07

08

850

850

(3 kap. 53 § 9)
för annat ändamål än på- eller avstigning på plats avsedd för ett
visst fordonsslag eller en viss trafikantgrupp
(3 kap. 54 § tredje stycket)
på en gång- eller cykelbana

09

850

10

850

(3 kap. 48 § andra stycket)
i ett cykelfält
(3 kap. 53 § 7)
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i ett spärrområde
11

850
(3 kap. 53 § 8)
i ett körfält eller en körbana för fordon i linjetrafik m.fl.

12

850
(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)
inom tättbebyggt område på allmän plats som är terräng

15

650
(3 kap. 48 § första stycket)
mot färdriktningen

16

850

17

650

(3 kap. 52 § första stycket)
på en ändamålsplats eller laddplats
(3 kap. 54 § andra och fjärde stycket)
på ett sådant sätt att vägmärken eller trafiksignaler skyms

18

850
(3 kap. 47 § 3)

1.2
Kod

01

Parkerat fordon
Belopp
(kr.)

650

Överträdelse
så att det hindrar tillträde till andra fordon eller så att dessa inte kan
föras från platsen
(3 kap. 49 § 1)
på en huvudled

02

650
(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)
på en körbana bredvid ett annat fordon som stannat eller parkerat
längs körbanans kant eller bredvid en anordning

04

650

05

650

(3 kap. 55 § 4)

på en mötesplats
(3 kap. 55 § 5)

6
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på en gågata eller gångfartsområde
06

07

650

350

(8 kap. 1 §)

så att fordonet med något hjul står utanför en uppställningsplats eller
annan markering som anger var parkering får ske
(3 kap. 49 § 2)
längre än 24h i följd på vardagar, utom vardag före sön- och helgdag

08

350
(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
Kommunstyrelsen
2020-05-26

§ 110
Dnr 2020/363

Taxa för grävtillstånd
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
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





Beslut utskottet samhällsbyggnad § 70/2020
Handläggarens tjänsteutlåtande
Taxa för grävtillstånd

Beslutet skickas till




Chef Tillväxt och samhällsbyggnad
Bredbandssamordnare

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utskottet samhällsbyggnad
2020-05-05

§ 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

Ordförande sign

Justerare sign
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1 (1)
Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande
Datum

Diarienummer

2020-04-08

KS 2020/363

Taxa för grävtillstånd
Förslag till 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.
Beslutsmotivering

Innevarande taxa för grävtillståndstaxa motsvarar kostnader för hantering
av grävtillstånd.
Barnrättskonsekvenser

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




Handläggarens tjänsteutlåtande
Taxa för grävtillstånd

Beslutet skickas till




Chef Tillväxt och samhällsbyggnad
Bredbandssamordnare

I tjänsten
Thomas Kihlström
Chef Tillväxt och samhällsbyggnad
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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 (TAplan) 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
Grävtillstånd
TA-plan där grävtillstånd ej är
tillämpligt
Tidsförlänging av tillstånd
Administrativ avgift

Avgift (exklusive
moms)
2 000 kr
2 000 kr
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
D ≥ 100 mm
(D*7 kr/m)/100
dylikt
Minimiavgift
750 kr
Fundament under mark
Fundament till parasoller,
köstolpar m.m
Minimiavgift

Avgift
270 kr/st

Konstruktioner under
mark
Grundkonstruktion,
oljetank, pelare,
regnvattenanläggning,
fettavskiljare och dylikt
Minimiavgift

Avgift

750 kr

70 kr/m2

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 TAplan)
Om TA planer ej finns tillgängliga
på arbetsplatsen

Anmärkning
eller

750 kr/kalenderdag

2 500 kr

Avsaknad av dokumenterad
egenkontroll

5 000 kr /grävtillstånd

Särskilda villkor vite
Om entreprenören inte uppfyller
kraven enligt särskilda villkor

Vite
2 500 kr/krav

Utmärkning
Om grundläggande vägmärken i
godkänd TA-plan saknas, t.ex.
vägmärke A20, X1, X2, X3, C31,
C2, C3 eller E11/E13, F25 saknas
När enstaka detaljer saknas eller är
bristfälliga

Anmärkning
eller
Anmärkning
eller

Fysisk avstängning
Om godkänd TA-plan ej är
tillämplig
Underlåtenhet att följa TA-plan
När enstaka detaljer saknas eller är
bristfälliga

Vite
5 000 kr

1 500 kr
Vite
10 000 kr

Anmärkning
eller
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10 000kr + 500kr per
fordon och arbetare per
dag tills det är åtgärdat.
1500kr

Personal och
arbetsområde
Om utmärkningsansvarige
inte befinner sig på
arbetsområdet eller är
nåbar på en fast arbetsplats
Om personalen saknar
godkänd utbildning eller
visar tydlig saknad av
kompetens
Om personalen saknar
varsel kläder eller brister i
varsel klädseln förekommer
Om personalen på plats inte
medverkar till att
anmärkning åtgärdas vid
anmodan
Entreprenadområde
Om mark tas i anspråk eller
schakt sker utanför
entreprenadområdet
Framkomlighet för
trafikanter
Om det inte går att komma
fram och eller det är farligt
att ta sig fram i trafikzonen
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.
Vid tillfälliga störningar.
Exempelvis: inga
motlägg/fasning 1:3 mot
kantstöd, bristande
snöröjning eller
halkbekämpning.
Trafikanordningsmaterial
kvarlämnat efter avslutat
arbete.

Vite
2 500 kr

2 500 kr

1 500 kr/person
2 500 kr

Vite
5 000 kr/kalenderdag samt åläggs
att återställa ytan enligt
besiktningsmans bedömning
Vite
10 000 kr
2 500 kr

Anmärkning
eller
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1 500 kr

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-03-24

§ 65
Dnr 2020/183

Årsredovisning och verksamheternas verksamhetsberättelser
2019
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna årsredovisningen för 2019.
Sammanfattning av ärendet

Årsredovisning och bokslut har upprättats för år 2019.
Förvaltningsberättelsen är kommunstyrelsens översikt och analys av de
olika verksamhetsområdena inklusive de kommunala bolagen, och lämnas
till kommunfullmäktige för godkännande. Verksamhetsberättelserna ska
kompletteras med utbildningsverksamheternas verksamhetsberättelser.
Protokollsanteckning

Jonas Nyberg (S) lämnar följande protokollsanteckning:
”Under hösten 2019 i samband med en prognos mot budget uppkom en stor
skillnad med anledning av att komponentavskrivningar fick en stor effekt
både på balansräkningen – 55 mnkr, och en resultateffekt på drygt 11 mnkr.
Detta kvarstår i bokslutet för 2019.
Jag vill säkerställa att detta hanteras på ett korrekt sätt, med anledning av
detta inväntar jag revisionens rapport av årsredovisningen.”
Beslutsunderlag







Handläggarens tjänsteutlåtande
Årsredovisning 2019 Tierps kommun - Del 1
Årsredovisning 2019 Tierps kommun - Del 2
Årsredovisning 2019 AB Tierpsbyggen
Årsredovisning 2019 Tierps kommunfastigheter AB

Beslut skickas till




Ekonomichef
Chef kvalitet och strategisk utveckling

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign

1 (1)
Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande
Datum

Diarienummer

2020-02-13

KS 2020/183

Årsredovisning och verksamheternas verksamhetsberättelser
2019 för Tierps kommun
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta
att godkänna årsredovisningen för 2019.
Sammanfattning av ärendet

Årsredovisning och bokslut har upprättats för år 2019.
Förvaltningsberättelsen är kommunstyrelsens översikt och analys av de
olika verksamhetsområdena inklusive de kommunala bolagen, och lämnas
till kommunfullmäktige för godkännande. Verksamhetsberättelserna ska
kompletteras med utbildningsverksamheternas verksamhetsberättelser.
Beslutsunderlag







Handläggarens tjänsteutlåtande
Årsredovisning 2019 Tierps kommun - Del 1
Årsredovisning 2019 Tierps kommun - Del 2
Årsredovisning 2019 AB Tierpsbyggen
Årsredovisning 2019 Tierps kommunfastigheter AB

Beslut skickas till




Ekonomichef
Chef kvalitet och strategisk utveckling

I tjänsten
Veikko Niemi
Ekonomichef
Ekonomienheten
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Fem år i sammandrag
2015

2016

2017

2018**

2019

Kommunen
Nettokostnader (Mkr)
därav avskrivningar (Mkr)
Förändring av eget kapital, årets resultat (Mkr)
Tillgångar (Mkr)
Eget kapital (Mkr)
Långfristiga skulder och avsättningar (Mkr)
Nettoinvesteringar (Mkr)
Soliditet (%)
Personalkostnader (Mkr)
Kommunal skattesats (%)
Antal kommuninvånare
Antal årsarbetare

1 067,0
45,9
13,9
993,5
443,0
358,2
88,6
45
766,0
20,99
20 547
1 611

1 077,9
38,5
41,2
1 085,1
484,2
358,4
33,6
45
811,0
20,99
20 744
1 668

1 159,2
39,3
4,0
1 119,0
488,2
363,4
56,3
44
857,5
20,99
20 930
1 711

1 236,9
35,9
-30,4
1 071,5
398,9
391,8
48,8
37
901,8
20,99
21 127
1 734

1 268,4
24,9
0,9
1 127,3
399,8
451,9
74,7
36
936,5
21,29
21 136
1 762

Koncernen
Förändring av eget kapital, årets resultat (Mkr)
Tillgångar (Mkr)
Eget kapital (Mkr)
Långfristiga skulder och avsättningar (Mkr)
Soliditet (%)
Antal lediga lägenheter i genomsnitt
Energiförsäljning (MWh)

26,4
1 989,4
487,4
1 263,1
24
8
55 334

49,2
2 413,7
536,5
1 572,8
22
6
58 101

9,7
2 656,6
548,2
1 774,8
21
3
59 192

-19,6
2 873,8
469,6
1 998,7
16
3
57 950

-6,3
3 132,3
463,3
2 278,9
15
9
58 230

20
9
6
3
1
1
3
6
49

20
9
6
3
1
1
3
6
49

20
9
6
3
1
1
3
6
49

15
11
7
3
2
1
2
8
49

15
11
7
3
2
1
2
8
49

Mandatfördelning*
Socialdemokraterna
Centerpartiet
Moderaterna
Vänsterpartiet
Kristdemokraterna
Liberalerna
Miljöpartiet
Sverigedemokraterna
Antal mandat totalt*

* 2015 avser mandatperioden 2014-2018. 2018 och 2019 avser mandatperioden 2018-2022.
** Tillgångar och eget kapital har justerats ned med 59 Mkr för 2018 till följd av rättelse av fel med anledning av
tillämpning av komponentavskrivning inte gjorts.
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Kommunstyrelsens ordförande
Året som gått har varit präglat av omställning i en föränderlig omvärld. Högkonjunkturen var
på toppen. Arbetslösheten i Tierps kommun i åldrarna 16-64 år sjönk jämfört med föregående
år med 0,6 procentenheter till 7,7 procent. Samtidigt signalerade Sveriges kommuner och
regioner (SKR) att kommunsektorn står inför stora ekonomiska utmaningar. Utmaningar som
innebär en minskning av skatteunderlagets ökningstakt, samtidigt som demografiska
utmaningar medför att fler barn, unga och äldre ska försörjas av de förvärvsarbetande som
inte ökar i samma takt.
Kommunens arbete med FN:s 17 globala hållbarhetsmål, Agenda 2030, startades upp
ordentligt under året. En ny struktur för budget- och flerårsplan togs fram med lokala delmål
med utgångspunkt i Agenda 2030. Att använda Agenda 2030 i arbetet med att sätta mål och
följa kvalitetsutvecklingen var någonting som SKR rekommenderade vid genomgången av
den genomlysning som gjorts av kommunens ekonomi under 2019. Hållbarhet har tre
perspektiv: det ekonomiska, det ekologiska och det sociala perspektivet. För att nå en hållbar
utveckling måste de tre perspektiven följas åt.
Medborgardialoger genomfördes kopplat till den första delen av arbete med att ta fram en ny
översiktsplan för kommunen. Cirka 400 medborgare deltog i dialogerna under hösten 2019.
Genom att arbeta med medborgardialoger tidigt i översiktsplaneprocessen blir medborgarnas
röst redan från början bärande i processen. Det lägger grunden för en fortsatt process som
redan från start har samlat in många av de perspektiv som annars behövts arbetats in eller
kanske helt ha uteblivit.
Effektiv och nära vård 2030 är ett regionalt arbete där kommunerna tillsammans med Region
Uppsala samverkar inom hälso- och sjukvårdsområdet. Detta för att de resurser som
respektive part har ska räcka längre i en samverkan där vården kommer närmare patienten.
Under 2019 har planeringsarbete pågått inom ramen för Effektiv och nära vård 2030, ett
viktigt omställningsarbete för att klara de ekonomiska utmaningarna, såväl som det är av vikt
för att höja kvaliteten i det patientnära perspektivet.
2019 var ett år präglat av stora steg inom omställning för att nå hållbarhet inom många
områden. Det är ingen lätt uppgift att i ett pressat läge arbeta med omställning, men det
bygger en stabil grund för utveckling. Jag vill därför slutligen rikta det största och varmaste
tacket till kommunens alla medarbetare som varje dag och dygnet runt bär upp och utvecklar
vår organisation. Tack!

Sara Sjödal
Kommunstyrelsens ordförande
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Förvaltningsberättelse för kommun och koncern
Bokslut har upprättats för år 2019. Förvaltningsberättelsen är kommunstyrelsens översikt och
analys av de olika verksamhetsområdena inklusive de kommunala bolagen.

Omvärld, arbetsmarknad och befolkning
Samhällsekonomisk utveckling
Den svenska ekonomin gick under 2019 in i en avmattningsfas, det är en naturlig utveckling
efter flera år av högkonjunktur. Enligt en prognos från Konjunkturinstitutet (KI) talar det
mesta för att konjunkturen fortsätter att försvagas den närmaste tiden. Den offentliga sektorns
finansiella ställning är stark, samtidigt som kommunernas skulder ökar. För att motverka
kommunala skattehöjningar framöver krävs betydligt ökade statsbidrag, enligt KI.
Sveriges kommuner och regioner (SKR) menar att kommunerna får ett allt svårare
ekonomiskt läge. Efter några år av stigande sysselsättning och stark skatteunderlagstillväxt
bromsade skatteunderlaget in markant under 2018. Enligt SKR väntas skatteunderlagets
ökningstakt avta ytterligare kommande år. Grupperna barn, unga och äldre ökar snabbare än
gruppen som är i arbetsför ålder, samtidigt som Sverige är på väg in i en lågkonjunktur.
Förutom trycket från demografin måste kommunerna, enligt SKR, hantera konsekvenserna av
att staten drar ned på sina resurser på ett sätt som övervältrar ansvar till kommunerna. Statliga
neddragningar av Arbetsförmedlingen medför att kommunerna får ta större ansvar för
arbetsmarknadsfrågor. Försäkringskassans striktare tolkning av personlig assistans och låg
uppräkning av ersättningen för den statliga personliga assistansen försämrar också
kommunernas ekonomi. Antalet arbetade timmar för kommuner och statlig sektor har minskat
sedan slutet av 2018. SKR menar att om kostnaderna ökar i takt med demografin till år 2023
skulle kommunerna behöva genomföra åtgärder, så som nya arbetssätt och arbetsmetoder,
motsvarande 33 miljarder, utan höjda statsbidrag.
Sysselsättning och näringsliv
Arbetsförmedlingen menar att den svenska arbetsmarknaden var stark under 2019.
Arbetslösheten i Sverige har sjunkit under flera år, men började stiga under andra hälften av
2019. Detta som en följd av avmattningen i ekonomin, samtidigt som fler människor tillkom i
arbetskraften. Arbetslösheten* i Sverige ökade från 6,4 procent 2018 till 6,8 procent år 2019,
samtidigt som sysselsättningsgraden sjönk från 78,8 till 78,4 procent. Arbetsförmedlingen
menar att efterfrågan på arbetskraft blir lägre framöver, det kommer medföra stigande
arbetslöshet kommande år. Arbetsförmedlingen bedömer i sin prognos att arbetslösheten
stiger från 6,8 procent 2019 till 7,2 procent 2020.
Sysselsättningstillväxten dämpas främst av en svag konjunktur i omvärlden och en fortsatt
brist på utbildad arbetskraft. Efter flera år av god konjunktur finns en arbetskraftsbrist i
Sverige. Merparten av de som söker arbete saknar dock den utbildning som företagen
efterfrågar. Matchningen på arbetsmarknaden förblir en utmaning på både kort och lång sikt.
Arbetsförmedlingen bedömer att arbetskraften ökar med 53 000 personer 2019, följt av
45 000 personer 2020 respektive 39 000 personer 2021. Arbetskraftsdeltagandet bedöms stiga
till drygt 84,2 procent. En stor del av ökningen av arbetskraften består av utrikes födda.
Sverige har högst arbetskraftsdeltagandet i hela EU, enligt Eurostat.
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Arbetslösheten** sjönk i Uppsala län år 2019 och uppgick till 5,6 procent. Arbetslösheten i
Tierps kommun uppgick till 7,7 procent av arbetskraften i åldrarna 16-64 år, vilket är 0,6
procentenheter lägre än 2018. I Uppsala län, liksom i riket som helhet, ökade antalet personer
som år 2019 berördes av varsel om uppsägning. Flest berörda i riket fanns inom näringsgrenarna tillverkning samt uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster.
Enligt Bolagsverket ökade nyföretagandet i Sverige med 1,3 procent under år 2019 jämfört
med 2018. Enligt Upplysningscentralen (UC) registrerades 104 nya företag i Tierps kommun
under 2019, jämfört med 136 nya företag 2018 och 101 nya företag år 2017. I Uppsala län
registrerades totalt 2 296 nya företag under 2019.
I Svenskt Näringslivs rankning av kommuners företagsklimat tilldelades Tierps kommun plats
174 år 2019. Kommunen klättrade 65 platser från år 2018 då Tierps kommun hade plats 239.
Undersökningen baseras till två tredjedelar på resultatet av en enkätundersökning till företag
och till en tredjedel på statistiska faktorer.
Bostadsmarknad
Enligt Statistiska centralbyrån (SCB) steg priserna på permanenta småhus i Sverige med 3
procent under helåret 2019, jämfört med helåret 2018. Även för fritidshus steg priserna med
drygt 3 procent. Det genomsnittliga priset i landet för ett småhus för permanent boende var
drygt 3 miljoner kronor under 2019.
Enligt SCB var medelpriset för ett småhus för permanentboende år 2018 i Tierps kommun
1 475 000 kronor***. Medelpriset för småhus sjönk med 2,1 procent från år 2017 till 2018. På
10 år, mellan år 2008 och 2018, har medelpriset stigit med 60,7 procent. Medelpriset för ett
fritidshus i Tierps kommun var 1 087 000 kronor år 2018, det betyder att medelpriset steg
med cirka 15 procent jämfört med år 2017.
Befolkning
Antalet invånare i Tierps kommun uppgick till 21 136 personer den 31 december 2019. Det är
en ökning med 9 personer jämfört med år 2018. År 2019 flyttade 1 235 personer till Tierps
kommun och 1 264 personer flyttade ut från kommunen. Det ger ett flyttningsnetto på -29
personer. Kommunens födelsenetto var 34 personer, vilket betyder att det föddes 34 personer
fler än vad som avled under året. Tabell 1 visare en sammanställning över befolkningsutvecklingen de senaste fem åren i Tierps kommun. Diagram 1 visar kommunens befolkningsstruktur jämfört med riket den 31 december 2019. Diagram 2 visar folkmängden i Tierps
kommun från år 1969 till 2019.
Källor:
- Konjunkturinstitutet: Konjunkturläget december 2019
- Arbetsförmedlingen: Arbetslöshet, Varselstatistik per län, Arbetsförmedlingens prognos för åren 2019-2021 och Arbetsförmedlingens
årsredovisning 2019

- Svenskt Näringsliv: Ranking Företagsklimat
- Statistiska centralbyrån (SCB)
- Sveriges kommuner och regioner (SKR): Ekonomirapporten, oktober 2019

*Arbetslösheten här baseras på Statistiska centralbyråns arbetskraftsundersökningar (AKU). Statistiken beskriver utvecklingen på
arbetsmarknaden för Sveriges befolkning i åldern 15-74 år. Detta är det officiella arbetslöshetstalet.

**Arbetslösheten är här den procentuella andelen av den registerbaserade arbetskraften, 16-64 år, som är öppet arbetslösa eller
sökande i program med aktivitetsstöd. Baseras på registerdata från Arbetsförmedlingarna och skiljer sig därmed från arbetslöshetssiffrorna från SCB:s AKU. Anledningen till att AKU-siffrorna inte redovisas är att dessa inte är tillgängliga på kommunnivå.

***Siffrorna från SCB gällande bostäder och fastighetsmarknad i Tierps kommun avser år 2018. Statistiken för år 2019 publiceras hos
SCB i slutet av maj 2020.
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Tabell 1. Befolkningsutveckling de senaste fem åren i Tierps kommun
Folkmängd
Män
Kvinnor
Totalt
Befolkningsförändringar
Födda
Avlidna
Födelsenetto
Inflyttade
Utflyttade
Flyttningsnetto
Justeringspost*
Befolkningsökning

2015
10 388
10 159
20 547

2016
10 489
10 255
20 744

2017
10 652
10 278
20 930

2018
10 743
10 384
21 127

2019
10 796
10 340
21 136

275
240
35

255
255
0

229
233
-4

230
243
-13

241
207
34

1 228
972
256

1 427
1 230
197

1 364
1 186
178

1 297
1 087
210

1 235
1 264
-29

11
302

0
197

12
186

0
197

4
9

* Folkökningen definieras som skillnaden mellan folkmängden vid årets början och slut. Den del av folkökningen som inte kan förklaras av
födelseöverskott och invandringsöverskott under året redovisas som en justeringspost, vilken avser födslar, dödsfall, in- och utflyttningar som
rapporterats under året, men som egentligen inträffat före den 1 januari.

Diagram 1. Befolkningsstruktur över Tierps kommun den 31 december 2019

Diagram 2. Folkmängd i Tierps kommun 1969-2019
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Kommunens organisation
Den politiska organisationen
Kommunfullmäktige är Tierps kommuns högsta beslutande instans. Kommunfullmäktiges roll
är att besluta vad som ska nås utifrån kommuninvånarnas perspektiv. Kommunfullmäktige har
49 ledamöter som väljs vart fjärde år.
Mandatfördelning för mandatperioden 2018-2022
Socialdemokraterna (S)
15
Vänsterpartiet (V)
3
Moderaterna (M)
7
Centerpartiet (C)
11
Kristdemokraterna (KD)
2
Liberalerna (L)
1
Miljöpartiet de gröna (MP)
2
Sverigedemokraterna (SD)
8

Demokratiberedningen är en fast beredning knuten till kommunfullmäktige. Fullmäktige kan,
utöver demokratiberedningen, inrätta tillfälliga beredningar. Beredning för översiktsplan 2050
inrättades år 2018 som en tillfällig beredning. Beredningarna ska utgöra en direkt länk mellan
fullmäktige och medborgarna, dialogen kan ske till exempel genom medborgardialog.
Valnämnden ansvarar på lokal nivå för genomförandet av allmänna val till riksdag, kommunoch landstingsfullmäktige, val till Europaparlamentet samt folkomröstningar.
Jävsnämnden hanterar tillsyn av och tillstånd för kommunens egna verksamheter. Detta för att
inte komma i konflikt med jävsbestämmelserna.
Lönenämnden är en samverkan kring lönehantering mellan kommunerna Tierp, Knivsta och
Älvkarleby. Tierps kommun är värdkommun för lönenämnden.
IT-nämnden är en samverkan mellan kommunerna Tierp, Heby, Knivsta, Älvkarleby och
Östhammar gällande drift av IT-system och support till användare. Tierps kommun är
värdkommun för lönenämnden.
Krisledningsnämnden har till uppgift att utöva den ledningsfunktion som enligt lag ankommer
på kommunen vid extraordinära händelser i fredstid.
Uppsala kommun är värdkommun för överförmyndarnämnden och räddningsnämnden.
Region Uppsala har varit värdorganisation för samarbetet mellan regionen och länets
kommuner i Nämnd för kunskapsstyrning. Nämnden upphörde den 31 december 2019.
Revisionen ska granska att den kommunala verksamheten sköts ändamålsenligt och på ett
ekonomiskt tillfredsställande sätt.
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att besluta vad som ska göras och att se
till att kommunfullmäktiges beslut verkställs. Styrelsen består av 15 ledamöter och 15
ersättare valda av kommunfullmäktige.
Fyra utskott arbetar under kommunstyrelsen; utskottet samhällsbyggnad, utskottet barn och
ungdom, utskottet arbete och omsorg och kommunstyrelsens arbetsutskott. Utskotten har
delegation att fatta vissa beslut.
Under kommunstyrelsen verkar Rådet för funktionshinderfrågor och Pensionärsrådet. Under
2019 antog kommunfullmäktige reglemente för ett Näringslivsråd.
9
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Tjänstemannaorganisationen
Tjänstemannaorganisationen består av kommundirektör, produktion, gemensam service och
medborgarservice.
Kommundirektörens ansvarsområden är bland andra att leda, samordna och utveckla
kommunens verksamheter så att de bedrivs effektivt och i enlighet med politiskt uppsatta mål
och fattade beslut.
Produktion - Större delen av kommunens verksamheter hör till produktion. Här finns individoch familjeomsorg, vård- och omsorg, utbildning samt kultur och fritid.
Medborgarservice är ”vägen in” till Tierps kommun för medborgare och näringsliv.
Medborgarservice ska vara kommunens ansikte utåt, ansvara för myndighetsutövning,
rådgivning, vägledning, marknadsföring, kommunikation och service.
Gemensam service ska ge den politiska organisationen och tjänstemannaorganisationen stöd
med ekonomi, IT, arbetsliv- och personalfrågor, löneadministration, pensioner, nämndadministration, dokumenthantering, upphandling, kvalitet och utveckling.
Tierps kommunfastigheter AB är ett kommunalt bolag som hanterar skötsel, underhåll och
investeringar i merparten av de lokaler som kommunen använder för sin verksamhet. Tierps
kommunfastigheter AB har ett dotterbolag, AB Tierpsbyggen, som är Tierps kommuns
helägda bostadsföretag.
Tierps Energi och Miljö AB är ett kommunalt bolag som hanterar det praktiska utförandet
inom vatten och avlopp, renhållning och gata/park. Dotterbolaget TEMAB fjärrvärme AB
försörjer villor, industrier, skolor, handels- och serviceföretag med värme i Tierps kommun.
Organisationsskiss över Tierps kommun 2019
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Mål
Vision för Tierps kommun
Kommunfullmäktige beslutade i september 2015 att anta en ny vision för Tierps kommun att
gälla från och med år 2016. Visionen togs fram genom medborgardialoger där drygt 2 000
personer kom till tals, varav hälften var barn och ungdomar. Visionen konkretiseras i tre
arenor; livsarenan, affärsarenan och utvecklingsarenan. Läs mer om kommunens vision på
sida 5.
Kommunens övergripande mål
Utifrån visionen har ett övergripande inriktningsmål och fyra kommungemensamma mål
utarbetats.
Övergripande inriktningsmål
Tierp är en attraktiv, inkluderande och hållbar kommun med ekonomin i balans.
Kommungemensamma mål 2017-2019
Attraktivt: Öka attraktiviteten och vårt värdskap, genom att:
- Aktivt stödja livspusslet i alla livets faser
- Finna initiativ som ökar antalet etableringar
- Ta vara på och kommunicera varumärket Tierp och vår historia med stolthet
Attraktivt och hållbart: Successivt utveckla tätorterna med början i Tierp genom att verka för
ökat antal bostäder med attraktiva miljöer
Inkluderande: Öka den upplevda sociala gemenskapen genom att skapa inkluderande
arbetsplatser och arbetssätt samt stimulera till inkluderande träffpunkter
Ekologiskt hållbart: Minska kommunens negativa klimatpåverkan genom att minska
kommunens utsläpp av växthusgaser och att minska kommunens energiförbrukning.
Särskilda uppdrag under planperioden
Kommundirektören har fått ett antal särskilda uppdrag under planperioden. Här är en
sammanfattning av uppdragen som finns att läsa i sin helhet i Plan för Tierps kommuns
ekonomi och verksamhet 2019-2021 (s. 8).


Ta fram en hållbarhetsplan under 2019 som bygger på Agenda 2030 och kommunens
policy för hållbar utveckling 2021.



Medborgardialoger ska genomföras under senare delen av planperioden med syfte att
få delaktighet i framtagande av ny policy för hållbarhet.



Öka digitaliseringstakten



En översyn av styrmodellen ska inledas. För att säkerställa styrkedjan ska behov av
system för uppföljning undersökas och i förekommande fall upphandlas.



Genomlysning av Gata/Park tillsammans med Tierps energi och miljö AB för att
säkerställa en optimal organisation.



Se över kommunens friskvårdsplan
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Verksamheternas mål
Alla kommunens verksamheter har egna mål för respektive verksamhet. En del av målen är
långsiktiga och andra mer kortsiktiga.
Mål utifrån den regionala utvecklingsstrategin för Uppsala län (RUS)
Regionfullmäktige antog en regional utvecklingsstrategi (RUS) för Uppsala län 2017. Det är
en långsiktig strategi gällande hur Region Uppsala vill möta länets utmaningar och utveckla
Uppsala län tillsammans med andra aktörer. Strategins mål och förslag till åtaganden samlas
under tre strategiska utvecklingsområden: en växande region, en nyskapande region och en
region för alla. Det pågår en revidering av den nuvarande regionala utvecklingsstrategin.
Tierps kommun har valt följande mål ur den regionala utvecklingsstrategin år 2019:
 Andelen gymnasieelever med examen inom 4 år ska överstiga 75 procent år 2020
 Andelen sysselsatta i åldrarna 20-64 år ska överstiga 80 procent år 2020
 Regioninvånarna ska ha landets högsta självskattade hälsa med minskade skillnader
mellan grupper och individer
 Minst 80 procent av alla hushåll och verksamheter ska vara anslutna till snabbt och
kapacitetsstarkt bredband om minst 100 Mb/sek till 2020
 Antal nystartade företag per år ska överstiga 9 företag per 1000 invånare år 2020 och 13
företag per 1000 invånare år 2030
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Måluppfyllelse
Kommungemensamma mål 2017-2019
Attraktivt

Mål: Öka attraktiviteten och vårt värdskap, genom att:
- Aktivt stödja livspusslet i alla livets faser
- Finna initiativ som ökar antalet etableringar
- Ta vara på och kommunicera varumärket Tierp och vår historia med stolthet
Tierps kommun har öppnat ett nytt distanskontor i Gävle under året, sedan tidigare finns ett
distanskontor i Uppsala som används flitigt. Målet är att underlätta livspusslet och både
behålla och nyrekrytera personal genom att vara en attraktiv arbetsgivare.
Den positiva bilden av kommunen stärks genom goda resultat i nationella jämförelser.
Exempel är att Centralskolans kök slutade på sjätte plats i klassen årets klimatkök i tävlingen
White Guide junior där Sveriges bästa offentliga måltider korades.
En attraktiv kommun behöver lyssna på sina medborgare. Under hösten 2019 genomfördes
medborgardialoger i samband med framtagandet av en ny översiktsplan för Tierps kommun.
Det genomfördes dialoger med medborgare på tio orter i kommunen, elever i årskurs 9,
pensionärsråd och representanter från näringslivet. Cirka 400 medborgare deltog i dialogerna
under hösten.
Sedan april 2017 finns en digital servicepunkt i kommunhusets entré som bemannas en dag i
veckan. Syftet är att hjälpa medborgare att utföra skatteverks-, pensions- och
försäkringskasseärenden. Servicepunkten gör att medborgare med frågor i dessa ärenden får
mer tillgänglig service.
Ett gott bemötande från kommunens anställda bidrar till kommunens attraktivitet. Det har
under året pågått aktivt arbete inom flera verksamheter med värdskap och värdegrund. Det
genomfördes också två gruppintroduktioner för nyanställda under året.
Under året har kommunen varit representerad vid olika mässor och evenemang. Syftet har
varit att visa att Tierps kommun är en attraktiv plats att besöka, bo, leva, verka och etablera
sig på. Kommunen har ställts ut och presenterats vid bland annat seniormässan, fastighetsgalan, fastighetsmässan Business Arena tillsammans med Region Uppsala, invigningen av St
Olav Waterway och vid evenemang på Tierp Arena.
Under året har en app och en digital destination skapats i samarbete med Älvkarleby kommun.
Appen/destinationen Upplev Norduppland har till syfte att samla aktörer och aktiviteter i en
och samma plattform för att skapa en helhetsbild av destinationen, ett skyltfönster utåt.
Turistinformation har funnits på flera platser, till exempel vid Tierp Porten, Örbyhus
golfklubb, campingplatserna och Kolhuset. Stiftelsen Leufsta fungerade som bemannad
turistinformation. Besöksnäringsaktörer i kommunen har erbjudits att marknadsföra sig vid
Tierp Porten och i evenemangskalendern på kommunens hemsida.
Under året har arbetet i kommunens näringslivsråd blivit formaliserat och fått ett eget
reglemente. Rådet ska med sin verksamhet bidra till ett bra företagsklimat som gynnar
företagande, vilket skapar förutsättningar för fler jobb. Ett gott företagsklimat väntas kunna
bidra till att marknadsföra Tierps kommun.
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Under 2019 har sju stycken externt finansierade naturvårdsprojekt drivits varav fyra syftar till
att återskapa och restaurera våtmarker och fördröja vatten i landskapet. Under året har
kommunen beviljats medel för att skapa en tillgänglighetsanpassad vandringsled längs
Tegelsmoraån i Örbyhus.
Genom kulturarvstrappan har kommunens kulturhistoria kommunicerats till elever i
årskurserna 4-9. Kommunens historia lyfts också fram i programverksamheten på biblioteken,
till exempel genom aktiviteterna lär känna din hemort eller släktforskning. Tanken är att
kommunens historia ska finnas närvarande i Tierpsrummet i nya kulturhuset Möbeln.
Attraktivt och hållbart

Mål: Successivt utveckla tätorterna med början i Tierp genom att verka för ökat antal bostäder
med attraktiva miljöer
Det finns ett fortsatt stort intresse för att etablera företag och bygga bostäder i kommunen.
Planberedskapen är god i Tierps köping där arbetet pågår med den nya stadsdelen Siggbo
trädgårdsstad. Det återstår dock arbete med bland annat infrastruktur innan planen kommer till
nytta för de som letar bostad. I Tierp finns även god tillgång på verksamhetsmark. I Örbyhus
är det i nuläget låg planberedskap, men det är flera större planer under framtagande. I
majoriteten av de mindre orterna finns god planberedskap för bostäder i förhållande till
efterfrågan. Två detaljplaner vann laga kraft under 2019, en detaljplan som möjliggör nya
bostäder i Månkarbo och en detaljplan som delvis möjliggör nya bostäder i Tobo. Totalt finns
planberedskap för cirka 1 000 bostäder i kommunen.
En politisk beredning har tillsats för att leda arbetet med att ta fram en ny översiktsplan och
nya riktlinjer för bostadsförsörjning i kommunen. Under hösten 2019 deltog cirka 400
personer i de medborgardialoger som genomfördes. Arbetet med den nya översiktsplanen och
riktlinjer för bostadsförsörjning fortsätter kommande år utifrån fastställd tidsplan.
Från Köping till kärna är ett leaderprojekt som pågår 2018 till 2020. Syftet med projektet är
att skapa förutsättningar och delaktighet och på så sätt en attraktivare centrummiljö.
AB Tierpsbyggen färdigställde 27 nya lägenheter under 2019 genom ombyggnation av lokaler
i Tierp, Söderfors och Skärplinge. Behovet av nya lägenheter kvarstår och inom den närmaste
framtiden planerar bolaget att bygga lägenheter i Örbyhus, Månkarbo och Söderfors. I
Örbyhus centrum planeras totalt 80 lägenheter de närmaste åren. I och med att det statliga
stödet för nyproducerade lägenheter återkommit förbättras möjligheterna för nyproduktion till
acceptabla priser.
Inkluderande

Mål: Öka den upplevda sociala gemenskapen genom att skapa inkluderande arbetsplatser och
arbetssätt samt stimulera till inkluderande träffpunkter
Under året har det ordnats flera mötesplatser, till exempel aktiviteter i badhusen, familjelördagar på biblioteken, konst på väg och öppen sporthall. Kulturhuset Möbeln färdigställdes
under åtet, tanken är att det ska vara en inkluderande mötesplats för alla.
På Sveriges nationaldag genomfördes en välkomstceremoni för invånare som är folkbokförda
i Tierps kommun och som nyligen fått svenskt medborgarskap. Det var 18 nya medborgare
som deltog.
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Arbetsmarknadsenheten arbetar med personer som står utanför arbetsmarknaden för att de ska
komma ut i egen försörjning och undvika lång tid i utanförskap. Ett exempel är Verkstan som
förbereder och prövar deltagarens praktiska arbetsförmåga för att närma sig arbetsmarknaden.
På Verkstan arbetar deltagarna med praktiska arbetsmoment som till exempel snickeri,
trädgårdsarbete, dataanvändning, sömnad, vävning och bakning.
Arken, inom Arbetsmarknadsenheten, har fått pengar till ett projekt med namnet Växtverket.
Det är en praktisk verksamhet där växtodling ska används för rehabilitering och
hälsofrämjande arbete med siktet inställt på att deltagarna ska komma ut i egen försörjning.
Inom vård och omsorg finns språkombud och inkluderingshandledare utbildats enligt KIVOC modellen (kvalitetssäkrad inkludering i vård och omsorg, C-län). Modellen är ett ESFprojekt i syfte att stödja och handleda språksvaga på arbetsmarknaden.
Inom kultur och fritid har det genomförts HBTQ-certifiering för bad och fritidsgårdar. En
HBTQ-certifiering av individ- och familjeomsorgen samt delar av skolan kommer att vara
klar i början av 2020.
Kommunens intranät Insidan gör det lättare för anställda att kommunicera med varandra. Det
upplevs positivt med kortare informationsflöden, att alla får samma information samtidigt är
inkluderande. Skype används allt mer och underlättar deltagande i möten.
Ekologiskt hållbart

Mål: Minska kommunens negativa klimatpåverkan genom att minska kommunens utsläpp av
växthusgaser och att minska kommunens energiförbrukning
Under 2019 sjösattes arbetet med Agenda 2030, FN:s globala hållbarhetsmål, i kommunen.
Kommunen gick in i Glokala Sverige, ett samverkansprojekt mellan Sveriges kommuner och
regioner och svenska FN-förbundet för att stötta kommuner i implementeringen av Agenda
2030. En ny struktur för budget- och flerårsplan togs fram med lokala delmål inom Agenda
2030 för att konkretisera vad målen innebär för oss lokalt. En utbildning med Glokala Sverige
hölls under hösten för alla chefer, nyckelpersoner och politiker.
Tierps kommun är med i projektet Fossilfritt 2030. Projektet är ett initiativ från Länsstyrelserna i Västmanland, Södermanland och Uppsala. Tillsammans med BioDriv Öst sker
ett arbete för att rusta offentliga organisationer att möta 2030-målet om en fossiloberoende
fordonsflotta, samt påskynda och stötta näringslivets omställning. Under året har bland annat
laddinfrastruktur för elbilar byggts vid pendlarparkeringarna i Tierp och Örbyhus.
Tierps kommun har även antagit Transportutmaningen som innebär att alla fordon i
kommunens regi ska drivas på fossilfritt bränsle år 2030. Under året implementerades digitala
körjournaler i kommunens fordon. Alla kommunens hemtjänstområden har tillgång till elcyklar, det har minskat användningen av bil. Kollektiva färdmedel eller samåkande är
förstahandsalternativet vid resor enligt kommunens resepolicy. Antal bokningar av bilar i
kommunens bilpool minskade med 8 procent år 2019 jämfört med 2018 och antal totalt körda
mil var 19 procent lägre jämfört med år 2018.
Tierps kommun beviljades år 2018 riksdagens stödåtgärd Klimatklivet av Naturvårdsverket
för att bygga en tankstation för biogas. Under 2019 har det pågått ett intensivt arbete med att
komma framåt i samarbetet med Region Uppsala och övriga aktörer för att biogasmacken ska
kunna stå färdig enligt plan under 2021.
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Det har under året genomförts åtgärder på olika orter i kommunen för att underlätta och göra
det attraktivt att resa kollektivt, cykla och gå. Under året har två nya skolskjutshållplatser
upprättats, en ny pendlarparkering har slutförts, och en ny separerad gång- och cykelväg i
anslutning till skolverksamhet har upprättats.
Digitala möten via Skype används allt mer istället för att resa. Exempel är samarbetssamtal
mellan föräldrar bosatta på olika orter och vid vårdplanering.
Tierps kommunfastigheter AB har under 2019 genomfört och påbörjat ett antal energieffektiviseringsprojekt. Till exempel pågår ett löpande arbete med att byta ut belysning till
energisnål LED-belysning.
Nio av kommunens arton förskolor är certifierade inom hållbar utveckling genom grön flagg
och fyra förskolor ytterligare har inlett arbete för certifiering. Grön flagg är Håll Sverige
Rents verktyg för certifiering för skolor och förskolor som arbetar aktivt och långsiktigt med
hållbar utveckling i undervisning och i den dagliga verksamheten.
Högbergsskolan är certifierad FN-skola och arbetar aktivt för att främja och ta tillvara elevers
engagemang relaterat till de globala målen för hållbar utveckling. Ett av skolans
utvecklingsområden under 2019 var hållbarhet.
Kostenheten har två dagar i veckan då de enbart serverar vegetariska rätter, vilket medför
minskade klimatutsläpp. Centralskolans kök slutade sexa i klassen årets klimatkök i tävlingen
White Guide junior där Sveriges bästa offentliga måltider korades. Arbetet med att minska
matsvinnet på kommunens vård- och omsorgsboenden fortsatte under 2019.
Kommunen deltar i Region Uppsalas arbete med att ta fram en ny handlingsplan för
livsmedelsproduktion för att säkerhetsställa en ökad och hållbar livsmedelsproduktion i länet i
framtiden. En ny riktlinje för livsmedelsupphandling har antagits under året. Syftet med
riktlinjen är att klargöra kommunens prioriteringar vid livsmedelsupphandlingar för att få
leverantörer som uppfyller kommunens krav på kvalitet, minimerade transporter, en lokal
grön näring och en hög djurvälfärd inom produktionen.
Mål från den regionala utvecklingsstrategin (RUS)
Mål: Andelen gymnasieelever med examen inom 4 år ska överstiga 75 procent år 2020.
Av eleverna på nationella program år 2019 var det 63,8 procent som tog examen inom 4 år,
även eleverna på introduktionsprogrammet räknas in statistiken. Studerande vid
gymnasieskolans nationella program når resultat i nivå med rikssnitt. Skolans svårighet
handlar om att inom 3-4 år även göra studerande vid skolans introduktionsprogram behöriga
för högskolestudier. Om Högbergsskolan kan få fler elever på introduktionsprogrammet (IM)
att snabbare bli behöriga till nationella program, då kan fler elever nå examen inom 4 år.
Anpassningar i klassrummet samt insatser för särskilt stöd har gett god effekt.
Mål: Andelen sysselsatta i åldrarna 20-64 år ska överstiga 80 procent år 2020.
Statistik från Statistiska centralbyrån den 31 december 2018* visade att andelen förvärvsarbetande i åldrarna 20-64 år var 80,2 procent. 82,8 procent av männen och 77,4 procent av
kvinnorna var förvärvsarbetande. Andelen sysselsatta går att mäta på olika vis, men om man
ser till andelen förvärvsarbetande är Tierps kommun över målvärdet för år 2020.
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Andel förvärvsarbetande i åldrarna 20-64 år*
2015

2016

2017

2018

81,4 %

81,0 %

81,6 %

82,8 %

Kvinnor 74,0 %

75,6 %

76,6 %

77,4 %

Totalt

78,4 %

79,2 %

80,2 %

Män

77,8 %

*Den senast publicerade statistiken för förvärvsarbetande gäller 31 december 2018. Statistik för 31 december
2019 är ännu inte publicerad (mars 2020).

Kommuner har ett aktivitetsansvar enligt skollagen för de ungdomar som är folkbokförda i
kommunen efter att de lämnat grundskolan fram till att de fyller 20 år. De som inte arbetar
eller studerar ska erbjudas individuellt anpassade åtgärder med inriktning på arbete, studier
eller studiemotivation. Kommunens rapport för läsåret 2018-2019 visade att antalet ungdomar
som berördes av någon aktivitetsinsats under året hade minskat med 25 procent. Det som
bidragit till den minskningen är tät samverkan, bra rutiner och projektet Trygg övergång.
Det pågår insatser för att stötta ungdomar som har mycket frånvaro och riskerar att inte fullfölja gymnasiet, arbetet har gett goda resultat.
Arbetsmarknadsenheten fortsätter att utveckla insatser för de som står utanför arbetsmarknaden. Detta för att undvika att personer hamnar i utanförskap. Behov av sysselsättningsåtgärder inventeras kontinuerligt för att skapa förutsättningar för grupper med svag förankring
på arbetsmarknaden. Insatser genomförs för att underlätta inträde på arbetsmarknaden för
nyanlända, bland annat i samverkan med övriga kommuner i länet.
Mål: Regioninvånarna ska ha landets högsta självskattade hälsa med minskade skillnader
mellan grupper och individer.
Inom funktionshindradeomsorgen har arbetet med folkhälsa och förebyggande friskvårdsarbete fortsatt. Fritidsaktiviteter har genomförts mer utifrån de enskildas önskemål. Några
exempel är promenadtaxi istället för taxiresor till daglig verksamhet, uteambassadörer och
kulturombud. Ett lag har startats upp i Tierps innebandyklubb. Daglig verksamhet har
utformat nya arbetsuppgifter och arbetsplatser, till exempel driften av café Höga berget på
Högbergsskolan. En tjänst med fokus på musik har permanentats.
Inom kultur och fritid har det genomförts satsning på dans för hälsa. Dans har visat sig kunna
få tonårsflickor att må bättre. Fokus ligger på rörelseglädje och kravlöshet, inte prestation
eller uppvisning.
Det var en hälsodag på Vegavallen i maj 2019. Under hälsodagen anordnades föreläsningar,
mässa och aktiviteter. Syftet var att inspirera till ett rikt liv och visa att det finns många olika
sätt att vara aktiv på.
Det sker fortsatt samverkan med Arbetsförmedlingen och Samordningsförbundet för att
tillsammans skapa förutsättning för särskilt svaga grupper i samhället.
Tierps kommun ingår i arbetet gällande närvård som pågår i länet. Med närvård avses
samverkansarbetet mellan Region Uppsala och kommunerna i länet för att skapa goda
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förutsättningar för invånarnas hälsa och välbefinnande. Närvård innebär gränsöverskridande
vårdsamverkan och handlar om att koppla ihop resurser mellan huvudmännen för att
tillsammans ge bättre vård och omsorg än var och en för sig. Under året har strukturen setts
över och flera projekt har dragits igång, bland annat förstärkt geografiskt hälsouppdrag och
projekt för att minska den psykiska ohälsan.
Som en del i trygghetsarbetet i samband med skollov och riskhelger genomfördes trygghetsvandringar på skolavslutningen med representanter från flera av kommunens verksamheter.
Det finns en väl fungerande samverkan med skolan, individ och familjeomsorgen, vård och
omsorg samt kultur och fritid avseende arbete med barn där det finns oro för att barn far illa.
Det sker samverkan med kvinnojour och brottsofferjour i syfte att stärka folkhälsan och
tryggheten. Idéburet offentligt partnerskap är underskrivet med kvinnojouren Liljan.
Mål: Minst 80 procent av alla hushåll och verksamheter ska vara anslutna till snabbt och
kapacitetsstarkt bredband minst 100 Mb/sek till 2020.
Den avtalade bredbandsutbyggnaden av stamsträckor är färdigbyggd enligt avtal med Lidén
data. Samtliga hushåll i Tierps kommuns tätorter har fått möjlighet att teckna avtal med
bredbandsoperatörer. Utbyggnationen på landsbygden går långsammare än beräknat för de
bredbandsaktörer som har avtalade leveranskontrakt. Detta är en regional och nationell
utmaning. Tierps kommun är aktiv för att skapa en regional handlingsplan som leder till att
processen intensifieras.
Mål: Antal nystartade företag per år ska överstiga 9 företag per 1000 invånare år 2020 och 13
företag per 1000 invånare år 2030.
Nyföretagandet i Sverige ökade med 1,3 procent under 2019 jämfört med 2018. I Uppsala län
ökade nyföretagandet med 13,6 procent år 2019 jämfört med 2018.
Under 2019 startades 104 nya företag i Tierps kommun, vilket är en minskning med 20
procent jämfört med 2018. År 2018* startade 7,4 företag per 1000 invånare i Tierps kommun.
Antal nystartade företag per 1000 invånare*
Tierps kommun
Uppsala län
Sverige

2017
7,2
8,6
8,9

2018
7,4
8,0
8,8

*Den senast publicerade statistiken för antal nystartade företag per 1000 invånare gäller 31 december 2018.
Statistik för 31 december 2019 är ännu inte publicerad (mars 2020).

18
87

Årsredovisning 2019

Övergripande inriktningsmål och kommungemensamma mål 2017-2019
Det övergripande inriktningsmålet och de kommungemensamma målen är långsiktiga mål. Här finns en bedömning av i vilken riktning kommunen är på väg år 2019 i
förhållande till målen. Det går att läsa mer om vad bedömningen grundas på i kapitalet ”Måluppfyllelse” under rubriken Kommungemensamma mål 2017-2019.

Mål

Status och utveckling

Bedömning

Övergripande inriktningsmål: Tierp är en attraktiv, inkluderande och hållbar kommun med ekonomin i balans.
Attraktivt

Öka attraktiviteten och vårt värdskap, genom att:
- Aktivt stödja livspusslet i alla livets faser
- Finna initiativ som ökar antalet etableringar
- Ta vara på och kommunicera varumärket Tierp och vår historia med stolthet

Beskrivning av hur kommunen har
arbetat med målet finns på sida 13.

Attraktivt och hållbart

Successivt utveckla tätorterna med början i Tierp genom att verka för ökat antal
bostäder med attraktiva miljöer

Beskrivning av hur kommunen har
arbetat med målet finns på sida 14.

Inkluderande

Öka den upplevda sociala gemenskapen genom att skapa inkluderande
arbetsplatser och arbetssätt samt stimulera till inkluderande träffpunkter

Beskrivning av hur kommunen har
arbetat med målet finns på sida 14.

Ekologiskt hållbart

Minska kommunens negativa klimatpåverkan genom att minska kommunens
utsläpp av växthusgaser och att minska kommunens energiförbrukning

Beskrivning av hur kommunen har
arbetat med målet finns på sida 15.

Mål utifrån den regionala utvecklingsstrategin för Uppsala län (RUS)
Målen i den regionala utvecklingsstrategin är långsiktiga mål som ska vara uppfyllda år 2020 eller år 2030. Här finns en bedömning av i vilken riktning Tierps kommun är på
väg år 2019 i förhållande till målen. Det går att läsa mer om vad bedömningen grundas på tidigare i kapitalet ”Måluppfyllelse” under rubriken Mål från RUS.

Mål

Status och utveckling

Bedömning
Examen inom 4 år 2019: 63,8 %
Examen inom 4 år 2018: 66,9 %
Examen inom 4 år 2017: 61,8 %
Förvärvsarbetande 2018: 80,2 %*
Förvärvsarbetande 2017: 79,2 %
Förvärvsarbetande 2016: 78,4 %

Andelen gymnasieelever med examen inom 4 år ska överstiga 75 procent år 2020.

Andelen sysselsatta i åldrarna 20-64 år ska överstiga 80 procent år 2020
Regioninvånarna ska ha landets högsta självskattade hälsa, med minskade skillnader mellan grupper
och individer.
Minst 80 procent av alla hushåll och verksamheter ska vara anslutna till snabbt och kapacitetsstarkt
bredband minst 100Mb/sek till år 2020.
Antal nystartade företag per år ska överstiga 9 företag per 1000 invånare år 2020 och 13 företag per
1000 invånare år 2030

Arbete pågår. Finns dock, inget bra
mått.
Bredbandsutbyggnad pågår.
Utbyggnationen på landsbygden går
långsammare än beräknat för de
bredbandsaktörer som har avtalade
leveranskontrakt.
2018: 7,4 företag per 1000 invånare*
2017: 7,2 företag per 1000 invånare
2016: 9,2 företag per 1000 invånare

*Den senast publicerade statistiken för förvärvsarbetande och antal nystartade företag per 1000 invånare gäller 31 december 2018. Statistik för 31 december 2019 är ännu inte publicerad (mars 2020).
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Verksamhetsmål

Måluppfyllelse

Alla kommunens verksamheter har haft möjlighet att formulera egna mål för sin verksamhet.
God
Verkställa beslutade exploateringar och övriga
investeringsplaner med koncerneffektivitet

Marknadsföra Tierps kommun inom relevanta arenor

Delvis

Ger mervärde åt våra kunder

Gemensam service

X

X

Har deltagit på flera arenor för att marknadsföra Tierps kommun för
besökare, locka investerare och visa upp möjligheten att bo och
verka i vår kommun. Till exempel fastighetsmässan Business Arena
tillsammans med Region Uppsala, Ny lokal, fastighetsgalan, Tierp
Arena och 60-plus mässan. Annonsering sker i besökskartan,
vallonbruken med omland samt i tidningen Ny lokal. Besöksnäringsaktörer i kommunen har erbjudits att marknadsföra sig vid Porten
och i evenemangskalendern på tierp.se.

X

Digitalisering har genomförts av den interna handläggningen av
myndighetsärenden kopplat till plan- och bygglagen, miljöbalken
samt alkohol- och tobakslagen. Det sker fortsatt utveckling av
digitalt gränssnitt till ”slutkund”. Arbetet med en gemensam digital
plattform för besöksnäringen blev appen Upplev Norduppland.

X

Vi bemöter kunder med närvaro, i dialog hittar vi lösningar som är
anpassade efter myndighetskrav. Det har bland annat genomförts
Bygga&Bo-kvällar för allmänheten och företagare, näringslivsluncher, organiserade företagsbesök m.m. Möten med kunder sker
dagligen på olika sätt.

Gemensam service tillhandahålla effektivt stöd till
kommunens chefer, medarbetare och förtroendevalda i
syfte att bidra till kommunens verksamhetsutveckling.

X

Utveckla kommunens friluftsliv och kulturarv

X

Skapa nya mötesplatser

X

Digitalisera verksamheten

X

Kultur och fritid
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Kommentar
Exploateringsprojekt drivs på koncernnivå vid exploateringar. En
projektledare genomför upphandlingar och genomförande för
koncernens anläggningar. Projekten har styrgrupp där
representanter från koncernen ingår.

Medborgarservice

Digitalisera prioriterade områden

Låg

Gemensam service har på grund av hög sjukfrånvaro och vakanshållande av tjänster inte förmått att till fullo tillhandahålla stöd i så
god omfattning som har varit ambitionen.
Har utvecklat kommunikation och föreningssamverkan kring våra
kulturarv.
Kulturhuset Möbeln och Vegavallen står klara med många olika
mötesplatser att erbjuda.
Det har påbörjat process inom digitalisering. En digitaliseringsgrupp
har tillsatts på Kultur och fritid. Åtgärder är digital evenemangskalender, RFID på biblioteken, digital information på hela Kultur och
fritid.
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God

Verksamheten ska hålla hög kvalitet där omsorg och lärande
leder till goda resultat

X

Förskolemiljön ska upplevas trygg och bygga på tillit mellan
barn-vårdnadshavare-personal-ledning

X

Delvis

Under året har varje förskolelärare utrustats med en lärplatta för att
öka tillgången till digitala verktyg både för barnens och lärarnas
kompetensutveckling. Särskild satsning pågår för bättre språkutveckling bland annat via ett digitalt bibliotek för barnen och en
lärplattform för självstudier riktad till personalen.

X

Förskolans arbete med likvärdighet syftar till att varje barn får
sina behov tillfredsställda

Verksamheten ska hålla hög kvalitet som leder till goda
resultat

Grundskola

Skolmiljön ska upplevas trygg av både elever och vårdnadshavare och bygga på tillit mellan elever-personal-ledning

X
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Kommentar
Det finns utarbetade former för det systematiska kvalitets-arbetet
där goda lärmiljöer varit prioriterade. Ledningsorganisationen med
fler biträdande förskolechefer har möjliggjort ett närmare ledarskap
för att utveckla kvaliteten och stötta varje medarbetare. 80 % av
personalen är nöjda eller mycket nöjda i sin helhetsbedömning av
förskolans verksamhet.
Föräldraenkät är genomförd och visar att en hög andel av vårdnadshavarna är nöjda eller mycket nöjda med förskolan. För att öka
samverkan med hemmen har blogginlägg i lärplattformen och
utvecklingssamtal ökats under året. Varje förskoleområde har
genomfört föräldraråd där hela förskoleledningen och utskottsordförande deltagit.

Förskola

Verksamheten ska ge barnen möjlighet att utveckla adekvat
digital kompetens

Låg

X

Förutsättningarna för våra förskolor skiljer sig, särskilt när det gäller
lokaler, men även andelen förskollärare per barn och andelen barn
med annat modersmål är faktorer som varierar. Samverkan för
bästa förskola har gett oss en metod att identifiera och utveckla
utifrån lokala förutsättningar och behov.

X

Jobbar systematiskt att med utveckla kvaliteten i verksamheten.
Samverkan för bästa skola har varit ett viktigt verktyg och dessutom
har vi arbetat fram tydliga strukturer för analys och uppföljning av
resultaten. Vi har ännu inte fått generellt märkbara effekter av
arbetet, även om några skolor har en tydligt positiv utveckling. Den
pågående processledarutbildningen kommer att öka skolornas
förmåga att utveckla verksamheten.
Skolmiljön på våra skolor upplevs överlag som trygg av eleverna,
vilket syns i de enkätundersökningar som genomförts under året. På
frågan om relationen mellan elever och lärare har vi överlag höga
värden. En oroande trend är att flickors nöjdhet med skolan sjunker
något. Detta har uppmärksammats av skolorna och analys pågår.
Införandet av ett system för anmälan av kränkande behandling har
gett bra effekt och ett mer systematiskt arbete kring kränkningar.
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God

Utbildningen ska utveckla elevernas digitala kompetens och
ge dem förutsättningar att leva i ett modernt samhälle

X

Skolans verksamhet bygger på likvärdighet mellan skolor och
elever

X

Ge goda resultat och ge eleverna en bra grund för fortsatt
utveckling samt se till att antalet elever med högskolebehörighet ligger över riksgenomsnittet

X

Miljön ska upplevas trygg av både elever och, i
förekommande fall, vårdnadshavare. Nolltolerans
mot mobbing och kränkande behandling
Gymnasieskola

Delvis

Låg

Kommentar
Tillgången till digitala enheter på våra skolor är fortfarande den
begränsande faktorn och det har påverkat våra möjligheter att
utveckla den digitala kompetensen hos våra elever. Med en
utbildningsplattform ökar pedagogernas kompetens, vilket är en
viktig förutsättning.
Förutsättningarna för skolorna skiljer sig åt på flera områden t.ex.
lärarbehörighet, andelen elever med annat modersmål m.m. Arbetar
för att eleverna ska ha samma möjlighet att nå sin fulla potential
oavsett vilken skola de går på. Skolornas upptagningsområden
påverkar elevgruppernas sammansättning och likvärdigheten mellan
skolorna. Systemet för anmälan av kränkande behandling, policyn
för ökad närvaro, handledningen i samband med Samverkan för
bästa skola kring främjande och förebyggande elevhälsoarbete och
ett nära pedagogiska ledarskapet (rektorer med mindre enheter) är
insatser som stärker arbetet med likvärdigheten.
Studerande vid gymnasieskolans nationella program når resultat i
nivå med rikssnitt. Skolans svårighet handlar om att inom 3-4 år
göra även studerande vid skolans introduktionsprogram behöriga för
högskolestudier. Skolan ger elever en god grund för fortsatt
utveckling i och med att även elever vid introduktions- och
yrkesprogram görs anställningsbara. Det är hög sysselsättning
bland tidigare studerande kort tid efter examen.

X

Skolans värdegrundenkäter indikerar att elever känner sig trygga
och trivs i skolan. Resultatet av enkäterna visar en stigande trend.

Verksamheten ska resultera i ett gott integrationsarbete

X

I takt med att språkintroduktionselever slussar ut bland skolans
nationella program så ges bättre förutsättningar för integration.
Skolans FN-förening fortsätter bedriva integrationsarbete som
komplement till skolans verksamhet.

Alla elever och, i förekommande fall, vårdnadshavare ska
mötas av lärmiljöer som väcker lust och intresse att lära samt
känna sig delaktiga i planering och den dagliga
verksamheten

X

Skolans lokaler har under senare år genomgått förbättringar kopplat
till lärmiljöer.

Ökad jämställdhet och tolerans

X

Arbetet i verksamheten ska bidra till ett hållbart samhälle

X
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Värdegrundsenkätens mått indikerar ökad känsla av jämställdhet
och tolerans.
Skolan har Hållbarhet som ett av sina utvecklingsområden och varje
kurs ska under läsåret beröra något av hållbarhetsmålen. Detta
mäts i gemensamma kursutvärderingar.
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God
Nöjda kunder avseende utförda vård- och omsorgsinsatser

Äldreomsorg

Funktionshindradeomsorg

Individ- och
familjeomsorg

Delvis
X

Verksamhetens processer och rutiner ska vara
kvalitetssäkrade och tydliga samt kända av alla medarbetare

X

Engagerade, kompetenta och nöjda medarbetare

X

Nöjda kunder avseende utförda vård- och omsorgsinsatser

X

Verksamhetens processer och rutiner ska vara
kvalitetssäkrade och tydliga samt kända av alla medarbetare

X

Engagerade, kompetenta och nöjda medarbetare

X

Stötta invånare som av olika anledningar behöver stöd i livet,
oavsett ålder och ursprung, att skapa förutsättningar för ett
bra liv.

X

23
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Låg

Kommentar
Måttet för nöjda kunder år 2019 var 90 %. Verksamhetens resultat
blev 83 % nöjda kunder inom hemtjänst och 90 % inom vård-och
omsorgsboenden. 39 % inom vård- och omsorgsboende, respektive
67 % med hemtjänst, vet var de kan framföra klagomål.
Rutiner och processer är kvalitetssäkrade. 100 % av verksamhetens
medarbetare använder ledningssystemet och all dokumentation sker
digitalt.
Ingen medarbetarenkät genomfördes under 2019. Det här är en
subjektiv bedömning från enhetscheferna baserad på medarbetarsamtal.
Måttet för nöjda kunder år 2019 var 90 %, resultatet blev att 80 % av
kunderna trivs på sitt boende. 90 % av kunderna anger att de vet
var de kan framföra klagomål.
Rutiner och processer är kvalitetssäkrade. 100 % av verksamhetens
medarbetare använder ledningssystemet och all dokumentation sker
digitalt.
Ingen medarbetarenkät genomfördes under 2019. Det här är en
subjektiv bedömning från enhetscheferna baserad på
medarbetarsamtal.
Kommunen har något högre kostnader för försörjningsstöd än
föregående år. Antalet feriearbeten till ungdomar ökade något.
Sjuktalet bland personalen är fortsatt högt. Arbete görs för att
minska personalomsättning genom närmare samarbete med HR
och administrativ avlastning till personalen. Verksamheten
överskred budget, men det finns ekonomisk medvetenhet och
arbete med uppföljning av ekonomin. Det ekonomiska resultatet är
förbättrat jämfört med tidigare år. Arbete med processer och
systematiskt kvalitetsarbete har varit prioriterat under året.
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Tjänstegarantier
Utvärdering och uppföljning av de tjänstegarantier som varit aktiva under året görs i samband
med upprättande av årsbokslut. Under 2019 var följande garantier aktiva.
Svar inom 24 timmar från medborgarservice
Kundansvariga på medborgarservice ska åter-komma inom 24 timmar på helgfria vardagar till
kunder som kontaktar dem. Om det dröjer mer än 24 timmar ska kunden, efter anmälan,
kompenseras med en trisslott. Ingen lott delades ut under år 2019.
Bygglov inom detaljplanelagt område
Bygglov i detaljplanelagt område kan beviljas inom fem veckor från den dag då kompletta
handlingar har lämnats in, under förutsättning att ingen annan part måste höras i frågan. Om
beslutet dröjer mer än fem veckor ska kunden, efter anmälan, kompenseras genom tio
procents rabatt på bygglovsavgiften. År 2019 delades det inte ut någon kompensation.
Hemtjänstinsatser
Omvårdnadsinsatserna inom hemtjänsten ska påbörjas inom sju arbetsdagar efter beviljat
omvårdnadsbeslut. Om garantin inte hålls, kompenseras den enskilde med ett avdrag på
avgiften motsvarande högst en månads omvårdnadsavgift. Tjänstegarantin har uppfyllts år
2019 och ingen kompensation har betalats ut.
Förskoleplats inom fyra månader
Förskoleverksamhet ska tillhandahållas för barn som fyllt ett år. Barn som inte fyllt ett år
erbjuds plats om särskilt stödbehov föreligger. Kommunen erbjuder plats inom fyra månader
efter att vårdnadshavaren har anmält behov av plats. Om kommunen inte uppfyller tjänstegarantin är första månaden avgiftsfri. Tjänstegarantin har uppfyllts år 2019 och kommunen
har inte betalat ut någon kompensation.
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Regional utveckling och samverkan
Samverkan sker dagligen, både internt mellan verksamheterna i kommunen och externt med
andra aktörer. Här finns några exempel på regional utveckling och samverkan under året.
Regionalt samarbete i form av gemensamma nämnder över kommungränserna fortsätter. I den
gemensamma lönenämnden ingår kommunerna Tierp, Älvkarleby och Knivsta, med Tierps
kommun som värdkommun. Tierps kommun är även värdkommun för den gemensamma ITnämnden för fem kommuner i länet; Tierp, Östhammar, Heby, Älvkarleby och Knivsta. Under
2019 har de fem kommunernas supportavdelning samlats i samma system. Det är ett första
steg för att kunna hjälpa alla användare oberoende av geografin.
Regionalt samarbete inom räddningstjänsten fortgår genom den gemensamma räddningsnämnden i Tierps, Uppsala och Östhammars kommuner, med Uppsala kommun som
värdkommun. Uppsala kommun är även värdkommun för den gemensamma
överförmyndarnämnden.
Sedan april 2017 finns en digital servicepunkt i kommunhusets entré som är bemannad en dag
i veckan. Syftet är att hjälpa medborgare att utföra sina skatteverks-, försäkringskasse-, och
pensionsärenden digitalt.
Under året har arbetet fortsatt med att utveckla en hållbar besöksnäring tillsammans med
aktörer på lokal och regional nivå. Bland annat genom projekten Augmented Export,
KOMPIS, Nordic digitalisation och Adrenalin & Romantik. Syftet med de olika projekten är
att skapa hållbara destinationer genom att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter, skapa
nätverk, utveckla hållbara och exportmogna produkter, samt skapa möjligheter till
kustutveckling.
Det regionövergripande projektet HPU-Augmented Export är en satsning på hållbar
produktutveckling inom natur-och kulturturism för internationell marknad. I projektet har en
av aktiviteterna varit att utveckla 3D-visualisering för fem besöksmål, varav Lövstabruk har
varit en av platserna. Projektet avslutades i december 2019.
Kommunen har under året aktivt deltagit i Partnerskapet för landsbygdsutveckling hos
Länsstyrelsen.
Leaderprojektet Framtidsfabriken pågår med Utveckla ÖTV (Örbyhus, Tobo och Vendel)
som projektägare och kommunen som medfinansiär i form av tid. Under året har aktiviteter
genomförts för att hitta hållbara samverkansformer mellan kommun, näringsliv och
civilsamhället. Framtidsfabriken har bland annat tagit fram en lokalekonomisk analys (LEA)
och deltagit i dialoger med övriga civilsamhället för att utarbeta riktlinjer för samverkan.
Leaderprojektet Framtid Hållnäs har Hållnäs sockenråd som projektägare och kommunen som
medfinansiär i form av tid. Projektets övergripande syfte är att öka inflyttningen till
Hållnäshalvön, samt att skapa en marknadsföringsplan för att synliggöra Hållnäs resurser.
Under projektets första år har bland annat en lokalekonomisk analys (LEA) påbörjats.
Det har under året anordnats välbesökta företagarfrukostar på plats hos företag och
organisationer. Syftet är att vara en mötesplats, förmedla information och presentera nya
företag. Deltar gör företagare, organisationer, politiker och tjänstemän från kommunen.
Näringslivsluncher har införts under året som ett enkelt sätt för företagare att träffa politiker
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och tjänstemän. En företagargala anordnades i april 2019, arrangörer var Näringsliv i
samverkan (NIS).
Nytt för 2019 är organiserade företagsbesök. Besöken genomförs av en tjänsteman,
kommunstyrelsens ordförande och oppositionsråd. Det som framkommer under besöken
redovisas för kommunstyrelsen. Syftet är att fånga upp synpunkter och skapa insikt och
förståelse för företagandets villkor.
Teknikcollege och vård- och omsorgscollege drivs inom ramen för gymnasiet och i
samverkan med Uppsalaregionen för att uppnå bättre synkning mellan skola och näringsliv.
Tierps kommun är med i forskningsprojektet STAMINA, strukturerat och tidseffektivt
arbetssätt genom metoder för inkluderande arbetsliv, som drivs av Uppsala universitet.
Projektet syftar till att ge chefer verktyg att tillsammans med sina medarbetare arbeta med
arbetsmiljö på ett strukturerat sätt.
Det pågår ett fortsatt arbete med att utveckla samarbetet med universiteten i både Uppsala och
Gävle, bland annat för att kunna erbjuda socionomstudenter praktikplatser.
Individ- och familjeomsorgen samverkar inom Samordningsförbundet med kommunerna i
länet, Region Uppsala, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Arbetsmarknadsenheten
har ett nära samarbete med Arbetsförmedlingen i olika projekt för att stödja personer till
arbete eller studier.
Tierps kommun ingår i arbetet gällande närvård som pågår i länet. Med närvård avses
samverkansarbetet mellan Region Uppsala och kommunerna i länet för att skapa goda
förutsättningar för invånarnas hälsa och välbefinnande.
Det sker samverkan med kvinnojour och brottsofferjour i syfte att stärka folkhälsan och
tryggheten. Idéburet offentligt partnerskap är underskrivet med kvinnojouren Liljan.
På kultur- och fritidsområdet har det år 2019 genomförts projekt tillsammans med föreningar
och näringsliv, till exempel familjelördagar och världens bästa sommarlov. Det pågår också
ett samarbetsprojekt med Upplands Idrottsförbund och riksorganisationen Folkets hus och
parker.
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Verksamheternas år
Nedan finns en sammanfattning av viktiga händelser från kommunens verksamhet och
kommunala bolag under år 2019.
Medborgarservice
Det finns fortsatt stort intresse gällande att etablera företag och bygga bostäder i kommunen.
Två detaljplaner vann laga kraft under 2019; en som möjliggör nya bostäder i Månkarbo och
en som delvis möjliggör nya bostäder i Tobo. Totalt finns planberedskap för cirka 1 000
bostäder i kommunen. Arbete pågår med att ta fram en ny översiktsplan för Tierps kommun.
Antalet ärenden till kundcenter var något färre 2019 jämfört med år 2018. Det inkom färre
telefonsamtal, samtidigt som andelen inkomna ärenden via digitala kanaler ökade.
Förfrågningar om utlämnande av allmänna handlingar till huvudregistrator ökade med cirka
30 procent under 2019 jämfört med föregående år.
Besöken till kommunens budget- och skuldrådgivning ökade med 23 procent jämfört med år
2018. Det sker mer förebyggande arbete och besökarna väljer att söka rådgivning i ett tidigare
skedde. Konsumentvägledningens ärenden ökade under år 2019 med cirka 17 procent jämfört
med 2018. Utbildningar genomfördes med elever i årskurs 9.
Det arrangerades Bygga & bo-kvällar under året för allmänheten. Kvällarna hade olika teman,
till exempel bygglov, strandskydd, energi- och klimatfrågor samt vatten och avlopp.
Andelen ansökningar om bygglov minskade med 13 procent under år 2019 jämfört med 2018.
Även om ärendemängden minskat så har antalet mer avancerade ansökningar ökat. I 24
procent av bygglovsärendena hade beslut om bygglov fattats inom en vecka, 42 procent av
ärendena var beslutade efter två veckor och i 55 procent av ärendena hade beslut fattas inom
tre veckor från komplett ansökan.
Naturkontoret har bjudits in för att berätta om kommunens naturvårdsarbete, dels till
länsstyrelsens workshop om åtgärder för biologisk mångfald och dels till en föreläsning för
allmänheten på Ramböll om blågröna miljöer i stadsplaneringen.
Under 2019 startades det upp ett tillagningskök på Centralskolan för cirka 1 000 portioner.
Gemensam service
Den 26 maj 2019 var det val till Europaparlamentet. Kvalitet och strategisk utveckling
svarade för genomförandet av valet och administrativt stöd till valnämnden.
Upphandling av kvalitetsledningssystem har genomförts. Implementering sker under 2020.
En kommungemensam modell för systemförvaltning har sjösatts under året. Arbete pågår med
att förankra modellen i verksamheterna. En systematisk modell har varit en förutsättning för
samarbetet som sker mellan kommunerna som ingår i den gemensamma IT-nämnden.
Sex nya e-tjänster inom ramen för kommunens e-tjänsteplattform har utvecklats och lanserats
under året. Det är främst tjänster inom bemanningen och samhällsbyggnad. Tjänsterna
underlättar för medborgarna och förenklar det interna arbetet.
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Två introduktionstillfällen för nyanställda i kommunen genomfördes under året. Chefsforum
har genomförts två gånger och en chefsportal har införts på kommunens intranät. Chefer har
under året fått utbildningar i kompetensbaserad rekrytering.
Beredningen för översiktsplan och bostadsförsörjningsprogram har påbörjat sitt arbete. En
stor och viktig del i arbetet är medborgardialog. Demokratiberedningen tilldelades 2019 ett
uppdrag från kommunfullmäktige om att utveckla former och forum för att stärka ungas
inflytande och delaktighet i det lokala samhället.
Under 2019 sjösattes arbetet med Agenda 2030, FN:s globala hållbarhetsmål, i kommunen.
Kommunen gick in i Glokala Sverige, ett samverkansprojekt mellan SKR och svenska FNförbundet för att stötta kommuner i implementeringen av Agenda 2030. En ny struktur för
budget- och flerårsplan togs fram med lokala delmål inom Agenda 2030 för att konkretisera
vad målen innebär för oss lokalt. En utbildning med Glokala Sverige hölls under hösten för
alla chefer, nyckelpersoner och politiker.
Kultur och fritid
År 2019 färdigställdes ombyggnationerna av Vegavallen och Kulturhuset Möbeln. Det nya
kulturhuset invigdes i slutet av oktober, tanken är att det ska vara en inkluderande mötesplats
för alla. Kulturskolan har under året erbjudit mer verksamhet i kommunens kransorter, bland
annat dans, bild och form. Konst på väg anordnades under påsken 2019.
Det har under året pågått förberedelser inför att inleda digital försöksverksamhet med mer
öppet på biblioteken, projektet finansieras av staten. Arbetet för ökade e-lån på biblioteken
fortgår.
Det har påbörjats ett övergripande arbete med ny skyltning av kulturarv och friluftsområden.
Genom Naturguiden har friluftslivet tillgängliggjorts för fler. Det pågår arbete med att
kommunicera Tierps kommun som en friluftskommun.
Utbildning
Inom förskoleverksamheten visar en föräldraenkät att vårdnadshavare är nöjda eller mycket
nöjda med förskolan som helhet. Frågor att prioritera är att utveckla en tillitsfull relation
mellan skola och hem samt att förbereda barnen och deras vårdnadshavare för skolstart. Det
planeras insatser för att öka vårdnadshavares delaktighet, bland annat har antalet
utvecklingssamtal ökat.
Det har påbörjats kvalitetsarbete med stöd av Skolverkets koncept ”SBF- Samverkan för bästa
förskola”. Det pågår medveten styrning av förskollärarkompetens för större likvärdighet
mellan förskolorna. Det är brist på förskollärare och därmed svårt att rekrytera behörig
personal. Andelen personal med förskolelärarlegitimation var 43 procent år 2019, vilket är i
nivå med riket.
Förskoleplatser har i hög utsträckning kunnat erbjudas på de orter och förskolor som önskats
av vårdnadshavare. Lokalbrist har resulterat i evakueringslokaler i form av paviljonger för
fem av kommunens arton förskolor.
Grundskolan har arbetat med utvecklingsmodellen Samverkan för bästa skola som initierats
av Skolverket. Den innebär att varje enhet tar fram ett unikt område att arbeta med för att höja
kvalitet och måluppfyllelse. Samverkan har gett tillgång till professionell handledning via
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Uppsala universitet. Det kommer, genom Högskolan i Gävle, utbildas lokala processledare för
att säkerställa det lokala utvecklingsarbetet.
Kommunens skolor har lyckats möta den rådande lärarbristen förhållandevis bra, även om det
saknas fullt behöriga lärare på en del av skolorna. Grundskolan får en låg placering i
Lärarförbundets ranking av bästa skolkommun. Arbete pågår med att bland annat stärka
dialogen med de fackliga organisationerna
Inom gymnasieskolan har andelen elever som väljer Högbergskolan ökat. År 2018 beslutades
att starta nya program i lärlingsform: Handelsprogrammet och VVS- och fastighetsprogrammet. Det har varit få sökande till lärlingsprogrammen, men arbete fortgår med att
motivera elever att välja dessa. Samarbetet mellan ungdomsgymnasiet och vuxenutbildningen
innebär möjlighet att behålla ett brett programutbud som är tillgängligt för både ungdomar
och vuxna i kommunen.
Högbergsskolan är certifierad FN-skola och arbetar aktivt för att främja och ta tillvara elevers
engagemang relaterat till de globala målen för hållbar utveckling. Ett av skolans
utvecklingsområden under 2019 var hållbarhet. Skolan har under året fortsatt sitt påbörjade
kvalitets- och värdegrundsarbete som syftar till att utveckla arbetsmiljön på skolan.
Utbildningskostnaden per elev har ökat de senaste två åren. Det förklaras av att det totala
antalet elever dessa år har minskat, även om antalet antagna till nationella program har ökat.
Sedan 2016 har elevantalet minskat med nästan 100 elever, de flesta av dessa var inskrivna
vid gymnasieskolans språkintroduktion. Där är lärartätheten lägre än vid nationella program,
eftersom undervisningen sker på klassnivå istället för kursnivå. Många av dessa elever har nu
gått vidare till mer kostsamma utbildningar, som inte har samma statsbidragsfinansiering, till
exempel nationella program eller kommunal vuxenutbildning.
Vård och omsorg
Inom hela vård och omsorg har det varit fortsatt fokus på den enskildes självbestämmande
och möjligheten att påverka sin vardag. Möjligheterna till påverkan har stärkts genom teamsamverkan, personcentrerat förhållningssätt och tydliga genomförandeplaner.
Inom äldreomsorgen har arbetet fortsatt med implementering av digitala hjälpmedel och
välfärdsteknik. Exempel är digital läkemedelssignering, digitala nyckelskåp, elektronisk
körjournal, el-cyklar, fler tillsynskameror, wifi på boenden och Ipads i hemtjänsten.
Biståndsenheten flyttades över till vård och omsorg från den 1 januari 2019. Under året har
biståndsenheten utarbetat och implementerat samverkansformer med individ och
familjeomsorgen.
En bemanningspool har startats upp för personal inom vård och omsorg. Nyttjandegraden av
bemanningspoolen har varit förhållandevis hög.
Projektet Effektiv och nära vård 2030 har inneburit nära samarbete med Region Uppsala.
Workshops har genomförts för att identifiera behov av verksamheter på vårdcentrum i Tierp. I
arbetet ingår också framtagandet av en närvårdsavdelning i Tierp.
Inom funktionshindradeomsorgen har fritidsaktiviteter genomförts mer utifrån de enskildas
önskemål. Några exempel är promenadtaxi istället för taxiresor till daglig verksamhet,
uteambassadörer och kulturombud. En tjänst med fokus på musik har permanentats.
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Samarbete med föreningslivet har fortsatt gällande aktiviteter, till exempel har ett lag startats
upp i Tierps innebandyklubb.
Daglig verksamhet har utformat nya arbetsuppgifter och arbetsplatser, till exempel driften av
café Höga berget på Högbergsskolan.
Individ- och familjeomsorgen
Det har under året pågått uppstartsarbete med digital ansökan av försörjningsstöd, tjänsten
beräknas gå i skarpt läge under första halvan av 2020.
Antalet familjer som levde på försörjningsstöd ökade något under året. Det kan till viss del
bero på konjunkturförändring och att fler personer har lämnat etableringen. När det gäller våld
i nära relationer har antalet placeringar av dessa ärenden minskat. Placeringar av vuxna
missbrukare har minskat genom att fler får stöd på hemmaplan.
Antalet personer med boendestödet har ökat något, samtidigt som antalet beviljade timmar har
minskat. Boendestöd är stöd för personer som är 18 år och äldre, med varaktiga
funktionsnedsättningar.
De sociala kontrakten har minskat under året från 64 till 50. Ett aktivt arbete sker med att
personer får ta över kontrakten eller med att hitta andra boendelösningar.
Det har under året skett en fortsatt ökning av antalet anmälningar kring barn som far illa.
Ökningen stämmer väl överens med övriga riket och antas bero på en ökad anmälningsbenägenhet och förändrade rutiner hos bland annat polisen. Skolans och socialtjänstens
samarbete fortsätter genom SAMBAT - Samverkan kring barn i Tierp. Under 2019 har även
vård och omsorg och kultur och fritid kommit med i SAMBAT-arbetet.
Eftersom inga nya ensamkommande ungdomar kommer till kommunen har HVB- och
stödboendeverksamheten avvecklats. För att kunna ge ungdomar bättre stöd på hemmaplan
har en ny verksamhet, ungdomsenheten, börjat byggas upp under andra halvan av året.
Arbetsmarknadsenheten fortsätter arbeta med personer som står utanför arbetsmarknaden för
att undvika lång tid i utanförskap. Samverkan med näringslivet, Arbetsförmedlingen och
Samordningsförbundet är viktigt för att skapa förutsättningar och minska utanförskapet i
samhället.
Det ordnades 126 feriejobbplatser för ungdomar 2019, år 2018 ordnades 124 platser. År 2019
var det också 23 ungdomar som ordnade eget sommarjobb hos privata aktörer där kommunen
betalade lönen.
Tierps kommunfastigheter AB
Kulturhuset Möbeln färdigställdes i november 2019 efter en om- och tillbyggnation.
Byggnationerna på Vegavallen/Vegahallen avslutades under året med bland annat nya
löparbanor och en, i princip, ny ishall. Vid Örbyhus skola slutfördes byggnationen av en ny
skolbyggnad i augusti 2019. Under våren 2019 färdigställdes också en ny- om och
tillbyggnation av Centralskolans kök.
Vid masugnen i Tobo genomförs renoverings- och rivningsarbeten efter en brand. Projektet
beräknas vara klart under sommaren 2020. Under året har bolaget påbörjat en större
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renovering av Tierps historiska stationshus. Byggnaden kommer bland annat att få ett nytt
yttertak och en ny träfasad som målas i originalfärgerna. Arbetet avslutas under våren 2020.
Tierpsbyggen har kompetensförstärkt driftgruppen så att arbetet med att energieffektivisera
fastigheterna kan intensifieras ytterligare.
För 2019 skedde en hyreshöjning med 1,6 procent för de lokaler som Tierps kommun hyr.
AB Tierpsbyggen
Det är en fortsatt hög efterfrågan på bostäder och lokaler i Tierps kommun. Vid årsskiftet
fanns kötid med varierad längd på bolagets samtliga områden. AB Tierpsbyggen ägde och
förvaltade totalt 1 796 bostadslägenheter den 31 december 2019.
Det färdigställdes 27 nya lägenheter under året genom ombyggnation av lokaler i Tierp,
Söderfors och Skärplinge. Det genomsnittliga antalet outhyrda bostadslägenheter under 2019
uppgick till 9 stycken, det orsakades av omflyttningar.
Behovet av nya lägenheter kvarstår och inom den närmaste framtiden planerar bolaget att
bygga lägenheter i Örbyhus, Månkarbo och Söderfors. I Örbyhus centrum planeras totalt 80
lägenheter de närmaste åren. I och med att det statliga stödet för nyproducerade lägenheter har
återkommit förbättras möjligheterna för nyproduktion till acceptabla priser.
Underhåll har genomförts bland annat genom stambyten och energisparåtgärder. En
utvecklingsgrupp arbetar med boinflytandeavtalet. Under 2020 kommer gruppen att arbeta
med att få igång boinflytande i flera bostadsområden.
Vid hyresförhandlingarna enades parterna om en hyreshöjning på 1,99 procent från och med
den 1 januari 2019 för såväl bostäder som garage och p-platser.
Tierps Energi och Miljö AB
Vatten och avlopp har under året producerat 1 536 351 m3 vatten och behandlat 3 244 834 m3
avloppsvatten. Infrastruktur har byggts i Triangelparken med vatten och avlopp samt en
överföringsledning med syfte att försörja både Triangelparken och exploateringsområdet
Siggbo trädgårdsstad.
Under året har byggnationerna slutförts av en fullskalig anläggning för att rena utgående
vatten från reningsverket från läkemedelsrester med ozon och kolfilter. Naturvårdsverket har
beviljat bidrag för 90 procent av kostnaden. Projektet påbörjades i slutet av 2018 och väntas
vara klart 2020.
Projektering pågår av vattenverket i Odens källa. Under år 2019 har reinvesteringar skett vid
vattentornet i Karlholm. Avtal för försäljning av vatten till Östhammars kommun har
godkänts och beslutats av respektive styrelse. Gästrike Vatten har påbörjat planeringen att
bygga vattenledning från Örbyhus till Österbybruk och Alunda.
Renhållningen hanterade under året hushållsavfall, industriavfall och 1102 ton matavfall. På
de fyra återvinningscentralerna i Tierp, Gatmot, Skärplinge och Söderfors hanterades totalt
816 ton farligt avfall och 647 ton metall och skrot. Under året har det funnits en mobil
insamlingstjänst för farligt avfall.
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Gata och park har under året utfört tjänster åt Tierps kommun och systerbolagen i kommunkoncernen. De tjänster som utförts är barmarksrenhållning och tömning av papperskorgar på
alla orter. I Tierp har gata/park utfört all grönyteskötsel på kommunal mark och ansvarat för
gatuunderhåll samt framtagande av beläggningsprogram. I vinterväghållningen arbetsleder
gata/park de upphandlade leverantörerna.
Tierps Fjärrvärme AB
Tierps Fjärrvärme AB bedriver produktion och distribution av fjärrvärme i Tierp och Örbyhus
samt närvärme i Karlholm. Anläggningarna har en produktionskapacitet på 32 MW i Tierp,
8,5 MW i Örbyhus och 4,4 MW i Karlholm. Den totala energiförsäljningen under år 2019
uppgick till 58 230 MWh. Under året har byggnationen av rökgasrening och
rökgaskondensering till fastbränslepanna 2 genomförts. Under år 2019 har åtta fastigheter
nyanslutits, totalt är 455 fastigheter anslutna.
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Finansiell analys
Ekonomiperspektivet
Tierps kommun redovisar ett positivt resultat för 2019 på 0,9 Mkr, vilket är 12,5 Mkr sämre
än vad som budgeterats. Jämfört med förra året är det en förbättring med 31,3 Mkr. Resultatet
för 2018 innehåller en jämförelsestörande post avseende pensionskostnad för avgående
politiker på 10,1 Mkr.
Resultat (Mkr)
Budgeterat resultat
Årets resultat
Andel av skatt och
kommunelekonomisk
utjämning

2017 2018 2019
22,5 20,0 13,4
4,0 -30,4
0,9

0,3% -2,5% 0,1%

Resultat år 2010-2019 (Mkr)

Intäkter från skatter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning ökade med
63,0 Mkr eller 5,2 procent jämfört med 2018 och uppgick totalt till 1 266 Mkr.
Skatteintäkterna ökade med 4,9 procent och generella statsbidrag och utjämning med 6,0
procent. Jämfört med budget blev intäkterna 15,1 Mkr bättre.
Skatte- och nettokostnadsutveckling
Förändringar i procent
Skatter och
kommunalekonomisk
utjämning
Verksamhetens
nettokostnader
Nettokostnader justerade
med jämförelsestörande
poster

2017 2018 2019

3,9

3,5

5,2

7,5

6,7

2,6

7,5

5,8

2,6

Under året ökade nettokostnaderna med 31,6 Mkr eller 2,6 procent att jämföra med 6,7
procent 2018 och 7,5 procent 2017. Det är viktigt att fortsatt följa nettokostnadsutvecklingen
och säkerställa att den inte överstiger skatteunderlagets utveckling.
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Balanskravet är en lagstadgad miniminivå för kommuner som innebär att intäkterna,
exklusive försäljning av anläggningstillgångar, måste överstiga kostnaderna. Om kravet inte
uppnås ska en plan upprättas för att inom tre år återställa det egna kapitalet. Kommunens
balanskravsresultat för år 2019 var negativt och uppgår enligt beräkningen i tabellen nedan till
-0,3 Mkr. Kommunen avser att reglera balanskravsresultatet via budgeterats resultat för 2020
på 19,4 Mkr, för 2021 på 18,7 Mkr och för 2022 på 19,7 Mkr.
Balansavstämning (Mkr)
Miljoner kronor

Bokslut
2019

Avvikelse
mot
Bokslut
budget
2018
2019
13,4
-12,5
-30,4

Budget
2019

Resultat enligt resultaträkningen

0,9

Realisationsvinster (-)

1,2

0,0

1,2

2,9

-0,3

13,4

-13,7

-33,3

Balanskravsresultat

2019
IB ackumulerade ej återställda negativa resultat

-33,3

Varav från 2018
Åretsbalanskravsresultat enlig
balanskravsutredningen
+ synnerliga skäl att inte återställa
UB ackumulerade negativa resultat att återställa
inom tre år
- varav från år 2018, återställs senast 2022
- varav från år 2019, återställs senast 2023

-33,3
-0,3

-33,6
-33,3
-0,3

Riksdagen fattade 2012 beslut om en förändrad lagstiftning kring balanskravet och att
kommunerna ska kunna bygga upp så kallade resultatutjämningsreserver (RUR) inom ramen
för det egna kapitalet. RUR tillämpas dock ännu inte i kommunen.
Finansiella mål
De ekonomiska styrreglerna innehållande finansiella mål antogs 2018 (Kf § 15/2018) att börja
gälla från och med 1 april 2018. Enligt styrreglerna har kommunen tre finansiella mål:
Mål: Kommunens resultat ska under planperioden uppgå till minst 1,0 procent av summan av
skatteintäkter och generella statsbidrag. Detta för att konsolidera ekonomin med beaktande av
pensionsskuldens utveckling, finansiera investeringar och ha handlingsutrymme för framtida
verksamhetsförändringar. Målet reviderades för 2019 (kf § 139/2018)
Uppfyllelse: Målet uppnås inte eftersom att resultatmålet uppgår till 0,1 procent.
Mål: Kommunen ska endast lånefinansiera stora och långsiktiga investeringar. Det vill säga
där det är rimligt att kostnaderna för investeringarna ska bäras även av kommande
generationer.
Uppfyllelse: Målet uppnås.
Mål: Kommunen soliditet ska inte vara lägre än 40 procent och inte minska fler år än två år i
rad.
Uppfyllelse: Målet uppnås inte, då soliditeten är 36 procent.
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Låneskuld
Vid årsskiftet uppgick kommunens långfristiga låneskuld, exklusive pensionsåtaganden, till
322,0 Mkr, varav nyttjad checkkredit på 46,0 Mkr. Den externa långfristiga låneskulden
exklusive checkkredit är oförändrad jämfört med år 2018 och är 270,0 Mkr. Under 2019 har
de övriga långfristiga skulderna ökat med 0,6 Mkr vilket är nettoförändringen av årets
investeringsbidrag.
Långfristig låneskuld exkl
pensionsskuld (mnkr)
Långfristig låneskuld kr per
invånare
Långfristig låneskuld i % av
anläggningstillgångar

2019

2018

322,0

275,3

15 233 13 033
37

31

Finansnetto och räntekostnader
Finansnettot, det vill säga skillnaden mellan finansiella kostnader och intäkter, för år 2019 var
3,5 Mkr, jämfört med 3,7 Mkr 2018.
Räntekostnaderna på långfristiga skulder minskade med cirka 0,8 Mkr till 2,6 Mkr jämfört
med år 2018. Den genomsnittliga räntan för upplåning var 1,0 procent (1,2 procent
föregående år).
Medfinansieringen av statlig infrastruktur
Kommunfullmäktige beslutade år 2009 (Kf § 50/2009) att Upplands Lokaltrafik (Uppsala läns
landsting) ingick avtal med staten om medfinansiering av Citybanan. För Tierps kommuns del
innebar detta att fullmäktige godkände en medfinansiering om 11,0 Mkr bredvid indexuppräkning. Den årliga indexuppräkningen för åren 2009-2015 uppgår till 2,2 Mkr, vilket
belastat kommunens resultat åren 2013-2015. Deltagare från delegationen för Citybanans
medfinansiering och Trafikverket överenskommer årligen om lämplig uppräkning och
eventuell avvikelse från faktisk utveckling av SCB:s index regleras i efterhand i samband med
utbetalningen 2016/2017. Det totala kapitalbeloppet efter indexförändringar under åren
uppgår till 13 347 tkr.
Bidraget är aktiverat på balansräkningens tillgångssida och upplöses på 25 år. Upplösningen,
det vill säga avskrivningen, av bidraget påbörjades under år 2013 och har hittills belastat
kommunens resultat med 3 080 tkr och kommer att göra det med 440 tkr årligen 2020-2037.
I enlighet med riktlinje ekonomisk styrning antagen av KF §66/2018 vilket möjliggör att
träffa avtal om medfinansiering till statlig infrastruktur har medfinansieringsavtal träffats med
Trafikverket under 2018 avseende åtgärder på väg 292 i Tierp och under 2019 avseende
belysning. Avtalen innebär att Tierps kommun medfinansierar investeringar med 8 080 tkr,
respektive 1 400 tkr. Beloppet betalas ut till Trafikverket då åtgärderna är färdigställda. En
avsättning och aktivering av beloppet har gjorts under 2018 och 2019. De aktiverade beloppen
löses upp under 25 år.
Pensionsförpliktelser
Vid årsskiftet uppgick kommunens totala pensionsåtagande till 568,0 Mkr, varav 417,7 Mkr
redovisas som ansvarsförbindelser utanför balansräkningen. Resterande 27 procent redovisas
som skuld i balansräkningen.

35
104

Årsredovisning 2019
Pensionsåtagandet
Belopp i tkr
Pensionsförpliktelser som
ansvarsförbindelser
varav åldersgrupper tom
födda 1940
1948
Avsättningar för pensioner
Upplupen pensionskostnad,
individuell del
Totalt pensionsåtagande
Medel placerade för att möta
pensionsåtagande
Marknadsvärde placerat
kapital

2019

2018

417 685

431 426

60 372
189 455
116 601

66 282
199 876
100 873

33 809
568 095

32 233
564 532

167 286

167 286

196 497

170 405

Kommentar: Särskild löneskatt ingår med 24,26 procent i pensionsåtagandet ovan. Samtliga pensionsmedel utöver angiven
placering är återlånade.

Avsättningarna avser den förmånsbestämda avtalspensionen (till den del den överstiger 7,5
inkomstbasbelopp), särskild avtalspension och pension till efterlevande. Den del av pensionsskulden som är intjänad före 1998 redovisas som en ansvarsförbindelse. Den ökar med
värdesäkring genom ränte- och basbeloppsuppräkning, och minskar med utbetalningarna av
pensioner. Genom att pensionerna redovisas enligt ”blandmodellen” kommer kostnaderna att
redovisas först i samband med utbetalningen. En ökning av ansvarsförbindelsen innebär ett
åtagande som kommer att belasta resultatet i framtiden. Ansvarsförbindelsen har minskat
under 2019 tack vare att utbetalningarna har överstigit ränteuppräkningen, samt överföring till
avsättning för politiker som avgått under året.
För att trygga det pensionsåtagande som kommunen har för sina medarbetare beslutade
kommunfullmäktige år 2012 (Kf § 158) att Tierp ska ingå i stiftelsen ”Uppsala läns
pensionsstiftelse”. I november 2014 överfördes 36 Mkr till stiftelsen, varav 12 Mkr avser
2013 och 24 Mkr 2014. I januari 2017 överfördes resterande del. Under 2017 beslutade
kommunstyrelsen att överföra upp till ytterligare 94 Mkr, varav 74 Mkr överfördes det året
och 9 Mkr under 2018. (Dnr Ks 2017.133). Marknadsvärdet uppgick den 31 december 2019
till 196,5 Mkr. Överföringarna till stiftelsen har utlöst särskild löneskatt med totalt 40,5 Mkr.
Båda dessa poster är aktiverade som finansiella tillgångar i balansräkningen. Värdetillväxten i
stiftelsen beskattas inte.
Placeringen i stiftelsen avser att trygga utfästelser om pension som givits av Tierps kommun
åt dess arbetstagare, tidigare arbetstagare eller deras efterlevande och som intjänats till och
med år 1997 åt arbetstagare födda 1948 och tidigare eller deras efterlevande. Detta åtagande
har av KPA beräknats till 189,5 Mkr inklusive löneskatt per 2019-12-31. Utöver den säkerhet
som pensionsstiftelsen utgör, är syftet med en pensionsstiftelse att få en jämnare belastning av
kostnader mellan skattebetalande generationer. Resultatutjämning åstadkoms genom att
begära gottgörelse ur stiftelsen de år då resultatet i kommunen tyngs av pensionskostnaderna
och att avstå från gottgörelse de år då kostnaderna klaras inom ramen för de skatteintäkter
som finns.
Årets pensionskostnader inklusive löneskatt uppgår till 91,8 Mkr, varav 25,1 Mkr avser
utbetalningar av pensioner från ansvarsförbindelsen. Denna del av pensionskostnaden avser
pensionsrättigheter som intjänats före 1998. Motsvarande siffra 2018 var 24,6 Mkr.
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Årets pensionskostnader inkl. löneskatt
Belopp i tkr
Pensioner avgiftsbestämd del
Förändring avsättning
pensioner
Pensionsutbetalningar
Övriga pensionskostnader
Summa

2019
38 597

2018
36 466

15 728
37 171
351
91 847

19 093
28 700
553
84 812

Kommentar: Särskild löneskatt ingår med 24,26 % i beloppen ovan.

Soliditet
Soliditeten anger hur stor del av kommunens tillgångar som finansierats med eget kapital och
är ett mått som visar kommunens finansiella styrka på lång sikt. Det finns ingen norm för
vilken soliditet en kommun bör ha, men den sjunker om upplåningen ökar i snabbare takt än
det egna kapitalet och visar därmed att kommunen i framtiden kommer att få ökade finansiella
kostnader.
Soliditet 2010-2019, procent

Soliditeten för kommunen år 2019 var 35,5 procent, jämfört med 37,2 procent 2018.
Soliditeten har inte förändrats nämnvärt förutom senaste året. Om man även tar hänsyn till
pensionsförpliktelsen som redovisas som ansvarsförbindelse var soliditeten -2,8 procent,
jämfört med -3,0 procent föregående år.
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Drift- och investeringssammandrag
Resultat jämfört med budget 2019
Kommunen upprättar årligen en budget. Driftredovisningen visar avvikelsen i förhållande till
den budget som kommunfullmäktige beslutat för verksamheterna för året. I driftredovisningen
har interna transaktioner inte eliminerats.
Årets utfall jämfört med budget visar ett överskott på driftbudgeten med totalt 0,9 Mkr. De
största positiva avvikelserna mot budgeten uppvisar Finansiering +15,6 Mkr, Äldreomsorgen
+ 4,1 Mkr, Kultur och Fritid med 2,9 Mkr. De största negativa avvikelserna redovisar
Grundskolan -11,4 Mkr, Individ och Familjeomsorgen -8,1 Mkr, Gymnasieskolan -6,6 Mkr,
Funktionshindradeomsorgen -4,3 Mkr och Medborgarservice -4,3 Mkr.
Nedan följer en kortare sammanfattning av verksamheternas budgetavvikelser. För mer
omfattande kommentarer hänvisas till respektive verksamhets årsredovisning.
Driftredovisning och finansiering 2019, (tkr)
Nämnd/Ansvarsområde

Bokslut
2018

Bokslut
2019

Årsvis
förändring

Prognos
2019

Budget
2019

Avvikelse
budget

Revision

-992,3

-1 058,0

-65,7

-1 099

-1 099

-41

Valnämnd

-394,0

-230,7

163,3

-319

-319

-89

Jävsnämnd

-37,1

-41,8

-4,7

-42

-42

0

Lönenämnd

0,0

0,0

0,0

0

0

It-nämnd

0,0

0,0

0,0

0

0

-1 192 400,9

-1 225 502,8

-33 101,9

-1 243 088

-1 197 317

Kommunchef

-16 495,5

0,0

16 495,5

0

0

Gemensam service

-34 705,4

-62 662,5

-27 957,1

-62 778

-62 778

116

Medborgarservice

-71 812,2

-60 205,6

11 606,6

-70 470

-55 923

-4 283

-1 069 387,8

-1 102 634,7

-33 246,9

-1 109 840

-1 078 616

-24 019

-67 788,5

-70 209,4

-2 420,9

-73 081

-73 081

2 872

Förskola

-122 113,0

-133 896,8

-11 783,8

-136 540

-133 307

-590

Grundskola

-253 112,4

-263 664,2

-10 551,8

-265 000

-252 224

-11 440

Gymnasieskola

-125 963,4

-129 609,9

-3 646,5

-123 333

-123 033

-6 577

Äldreomsorg

-239 261,4

-267 280,5

-6 019,1

-269 487

-271 382

4 101

-95 480,3

-101 407,8

-5 927,5

-99 184

-97 084

-4 324

Summa Kommunstyrelsen:

Summa produktion:
Kultur och fritid

Funktionshindradeomsorg
Individ- och familjeomsorg

-28 186

-165 668,8

-136 566,1

7 102,7

-143 215

-128 505

-8 061

Summa nettokostnad

-1 193 824,3

-1 226 833,4

-33 009,1

-1 244 548

1 198 777

-28 316

Finansiering

1 163 428,0

1 227 728,4

64 300,4

1 230 610

1 212 176

15 552

-30 396,3

895,0

31 291,3

30 396,3

-31 291,3

30 396,3

Driftresultat
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Gemensam service inkl. kommundirektör redovisar ett överskott på +0,1 Mkr.
Medborgarservice har ett resultat på +3,4 Mkr, vilket till största delen lägre personalkostnader
och informationsverksamheten och kosten 3,0 Mkr. Samhällsbyggnad har ett resultat på -7,7
Mkr beror på lägre intäkter gällande avgifter inom den fysiska planeringen -3,5 Mkr, lägre
kapitalkostnader + 14,4 Mkr ej inkomna exploateringsintäkter -8,8 Mkr, högre kostnader för
driften av gator och vägar -6,0 Mkr. Netto gör Medborgarservice inkl. Samhällsbyggnad ett
resultat på -4,3 Mkr.
Kultur och Fritid har ett överskott på 2,9 Mkr, som beror på planerade arbeten inte har kunnat
genomföras då det saknats tillgängliga entreprenörer.
De totala underskotten hos Förskolan -0,6 Mkr och Grundskolan -11,4 Mkr beror i stor
utsträckning på ökade kostnader för personal, transporter och lokaler. Grundskolan har oaktat
det totala underskottet ett överskott på intäktssidan med 4,4 Mkr beroende på bland annat
obudgeterade statsbidrag från Skolverket.
Gymnasieskolans underskott på totalt -6,6 Mkr beror på lägre intäkter 6,4 Mkr samt högre
hyreskostnader (retroaktiv hyresdebitering med 0,6 Mkr för Crosshall som skolan inte har
budgeterat för), högre IKE (0,8 Mkr beroende på flera köpta platser i en annan
kommunal/fristående skola för HT-19) och högre kostnader för köp av tjänster för olika
yrkesprogram (0,8 Mkr körkortsutbildning för yrkeselever).
Äldreomsorgen redovisar ett överskott för 2019 på 4,1 Mkr. Bistånd gör ett underskott med
0,4 Mkr på grund av ökade kostnader för köpta platser, bostadsanpassning, färdtjänst och
konsulter. Men samtidigt görs ett överskott på obudgeterade intäkter med 1,0 Mkr.
Äldreomsorgen gör ett överskott med 4,5 Mkr beror på lägre personalkostnader inom bland
annat central administration, och rehabilitering.
Inom äldreomsorgen kan ökade kostnader ses för köp av verksamhet, fjärrvärme, inhyrd
personal förbrukningsmaterial. Dessa ökade kostnader kompenserades genom att vakans hålla
tjänster samt minska övriga kostnader. Personalkostnaderna har minskat med 0,2 Mkr i
relation till 2018 och 0,9 Mkr jämfört med 2017. Det beror bland annat på väsentligt lägre
personalkostnader inom central administration. Jämfört med föregående år har verksamhetens
intäkter minskat med 4,4 Mkr.
Funktionshindradeomsorgen redovisar ett underskott på -4,3 Mkr. Årets underskott beror i
huvudsak på ökade personalkostnader, inhyrd personal. Dessutom har ersättningar från
Försäkringskassan för personlig assistans minskat och kostnader för personlig assistans LSS
ökat. Det innebär att kommunen fått hela betalningsansvaret och därmed ökade kostnader.
Samtidigt har bidragen till föreningar, med flera ökat.
Individ-och familjeomsorgen har ett totalt underskott med -8,1 Mkr. Underskottet beror på
bland annat minskade statsbidrag för ensamkommande verksamheten där kostnaderna inte
minskar i samma takt som intäkterna då anpassningen av verksamheten med lokaler och
personal med mera tar tid, totalt har det kostat 5,7 Mkr utöver budget. Statsbidrag har minskat
med 10 Mkr jämfört med 2018, kostnaderna har inte minskat i samma utsträckning.
Underskottet beror också på köp av konsulttjänster -7,3 Mkr, framförallt inom barn och unga.
Det beror på att antalet ärenden ökat och att det varit svårt att rekrytera socionomkompetens.
Köp av bemanningstjänster även på vuxen och bistånd, men i mindre omfattning på grund av
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vakanser. Kostnader för placeringar är högre -9,7 Mkr och bidrag -1,6 Mkr också högre än
budgeterat.
Finansieringen redovisar ett resultat som är 15,6 Mkr högre än budget. Avvikelsen beror
huvudsakligen på lägre kapitalinkomster -28,4 Mkr, att kostnader för pensioner blivit cirka
6,9 Mkr högre än budget. Den positiva avvikelsen beror huvudsakligen på lägre avskrivningar
+21,5 Mkr, regleringsbidrag +8,5 Mkr och skatteintäkter +5,7 Mkr.
Nettokostnad per verksamhet
Totalt ökade nettokostnaderna för kommunens verksamheter, exklusive finansförvaltning,
med 2,8 procent, jämfört med 4,8 procent 2018 och 6,6 procent 2017. Inte heller i denna
redovisning har interna transaktioner eliminerats. Per invånare har dock nettokostnaden ökat
med 2,7 procent år 2019, jämfört med 3,8 procent året innan. Social omsorg och utbildning
svarar tillsammans för 84 procent av nettokostnaden.
Fördelning nettokostnad (%):
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Investeringsredovisning
Tierps kommun har de senaste tio åren investerat cirka 560 Mkr netto i nya anläggningar och
inventarier. Kommunens totala bokförda värde av anläggningar och inventarier uppgick den
31 december 2019 till 874,4 Mkr.
Nettoinvesteringar i fasta priser (2019 års prisnivå, Mkr)

Investeringsbudgeten för år 2019 uppgick totalt till 105,7 Mkr. Detta inkluderar tilläggsbudgeteringar med 26,7 Mkr för projekt som påbörjades men inte färdigställdes 2018.
Förbrukning av investeringsmedel uppgår till 66,0, Mkr per 31 december 2019.
Av det redovisade budgetöverskottet svarar Medborgarservice för 37,1 Mkr.
Under 2018 uppgick påbörjade men inte färdigställda investeringsprojekt till totalt 19,0 Mkr,
vilket har genererat tilläggsanslag 2019. Den helt dominerande delen av beloppet avser
investeringar på Samhällsbyggnadsenheten.
Större investeringsprojekt under 2019
- Triangelparken
12,1 Mkr
- Siggbo Trädgårdsstad
11,0 Mkr
- GC-bana Libbarbo
5,2 Mkr
- Siggbo Handelsområde
4,2 Mkr
- Siggbo Företagspark
3,8 Mkr
- Markinköp, förrättning
3,8 Mkr
- Beläggningsprogram 2019
3,8 Mkr
- Pendlarparkering Örbyhus
3,0 Mkr
- Omsättningstillgångar, exploat.
2,3 Mkr
- Pendlarparkering Tierp
2,1 Mkr
- Utveckling lekplatser
1,2 Mkr
För alla större budgeterade investeringar avseende fastigheter och anläggningar ska
ekonomichefen bevilja igångsättningstillstånd i enlighet med kommunfullmäktiges fastställda
principer. För att öka informationen och genomlysningen av de olika projekten har en
arbetsgrupp bildats (investeringsgruppen) där bland annat projekten diskuterats inför
eventuellt igångsättningstillstånd. Arbetsgruppen består sedan hösten 2019 av enbart
tjänstepersoner.
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Investeringsredovisning 2019, tkr
Verksamhet

Utfall
2018

Utfall
Årsvis
Prognos Budget Budget
2019 förändring 2019
2019 avvikelse

Kommundirektör
-510
Gemensam service
-808
Medborgarservice
-43 007
Produktion
-4 531
Kultur och fritid
-784
Förskola
-765
Grundskola
-423
Gymnasieskola
-1 001
Områdeschef ÄO
-1 365
Funktionshindradeomsorg
-193
Individ och familjeomsorg
0

0
0
-57 309
-8 672
-4 630
-410
-1 425
-1 403
-804
0
0

-510
-808
14 302
4 141
3 845
-354
1 002
402
-561
-193
0

0
0
-76 122
-11 214
-5 204
-750
-1 410
-2 000
-1 500
-350
0

0
0
-94 447
-11 254
-5 204
-750
-1 700
-1 400
-1 500
-350
-350

0
0
37 138
2 582
574
340
275
-3
696
350
350

Totaler

-74 653

21 265

-98 550

-116 955

42 302

-53 388
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Väsentliga personalförhållanden
Personalstatistik
Personalfakta
Medelålder
Antal tillsvidareanställda
Sjukfrånvaro %
Andel kvinnor %
Antal årsarbetare*

2019
46
1 616
7,2
81
1762

2018
46
1 575
7,5
81
1734

* Antal årsarbetare räknas fram utifrån all arbetad tid, oavsett anställningsform, inklusive frånvaro.

Antalet tillsvidareanställda har ökat med 41 personer från föregående år och antalet
årsarbetare har ökat med 28. Sammantaget är det ingen större skillnad från föregående år.
Sjukfrånvaron har sjunkit något.
Årsarbetare fördelat på verksamhet
Nedan redovisas det totala antalet årsarbetare per verksamhet. Antal årsarbetare räknas fram
utifrån all arbetad tid, oavsett anställningsform, inklusive frånvaro.
Kostenheten har flyttat från Gemensam service till Medborgarservice vilket förklarar den
stora förändringen avseende årsarbetare i dessa verksamheter mellan åren
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Åldersfördelning
Medelåldern i kommunen är 46 år och är oförändrad sedan 2018. Även andelen kvinnor är
oförändrad sedan 2018 och utgör 81 procent. Nedan återges åldersfördelningen bland
månadsavlönade, det vill säga både tillsvidareanställda och visstidsanställda, i kommunen.
Åldersfördelningen bland månadsavlönade
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Kommunens rekryteringsbehov i samband med åldersavgångar kommer att öka för att nå sin
kulmen när de som i dag befinner sig i intervallet 50-59 år pensioneras.
Totalt 283 av kommunens medarbetare uppnår pensionsålder (65 år) inom de närmaste fem
åren. Pensionsåldern kan dock sträcka sig till 68 år.
Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron har sjunkit något under 2019 och ligger på 7,2 procent av tillgänglig ordinarie
arbetstid. Sjukfrånvaron låg på 7,5 procent för år 2018.
Vid en jämförelse av sjukfrånvaron per verksamhet återfinns det högsta sjuktalet inom
förskolan. Det höga sjuktalet inom Kultur och fritid förklaras av att en relativt liten enhet har
flera långtidssjuka.
Sjukfrånvaron var högst i gruppen 50 år och äldre, där den uppgick till 8,8 procent. Den lägsta
sjukfrånvaron fanns i gruppen 29 år och yngre där den uppgick till 4,4 procent. Den totala
sjukfrånvaron för kvinnor uppgick till 7,9 procent och för män till 4,0 procent. Den högsta
sjukfrånvaron återfanns bland kvinnor som är 50 år och äldre med 9,3 procent.
Långtidssjukfrånvaron, det vill säga. när en person varit sjuk längre än 60 dagar, uppgick för
2019 till 48 procent av den totala sjukfrånvaron. Det är en ökning i jämförelse med 2018 då
den var 42,4 procent. Långtidssjukfrånvaron var högst i gruppen 50 år och äldre, där den
uppgick till 55 procent. I åldersgruppen 29 år och yngre var långtidsjukfrånvaron lägst med
15,5 procent. Kvinnors totala sjukfrånvaro ligger på 7,9 procent medan männens ligger på 4,0
procent. Kvinnors långtidssjukfrånvaro ligger på 48,7 procent och männens ligger på 42,6
procent. Sjukfrånvaron följer rikstrenden. Sjuktalet generellt i landet är högst för kvinnor
inom kontaktyrken.
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*Långtidssjukfrånvaro är när en person varit sjuk längre än 60 dagar.

Total sjukfrånvaro per verksamhet 2018 och 2019
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Kostnaden för sjuklön de första 14 sjukdagarna har ökat kraftigt sedan 2015, under 2019 har
dock en minskning skett. En analys av korttidsfrånvaron pågår ständigt bland annat genom ett
partsgemensamt arbete.
Rehabilitering
Då kommunen har hög sjukfrånvaro är det viktigt att intensifiera arbetet med att sänka
sjukfrånvaron. Ett fortsatt samarbete med försäkringskassan och hälso- och sjukvården har
under året bedrivits.
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Då korttidsfrånvaron höjts under de senaste åren har ett partsgemensamt arbete inletts för att
analysera orsaker till detta samt vilka åtgärder som bör sättas in för att påbörja
rehabiliteringen tidigare. Arbetet med att sänka korttidsfrånvaron ska intensifieras under 2020
genom förebyggande insatser.
Ett verksamhetsstöd för rehabilitering, ADATO införskaffades 2016, för att cheferna lättare
ska kunna hantera sina rehabiliteringar.
Företagshälsovård
Kommunens leverantör av företagshälsovård är Previa AB sedan 1 januari 2017.
Kostnad för företagshälsovård under 2019
Kommunens kostnad för företagshälsovård har under 2020 har uppgått till 375 tkr. Kostnaden
har sänkts under flera år genom att HR utför fler tjänster som tidigare köptes från
företagshälsovården. Sjukvårdskostnaderna har överförts helt till hälso- och sjukvården. Även
kostnader för organisationskonsulter har minskat. Kostnader per år: 2016: 1,6 Mkr, 2017: 819
tkr och 2018: 819 tkr.
Arbetsmiljö
Kommunen ska verka för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet.
En god arbetsmiljö präglas bland annat av stor delaktighet och en rimlig arbetsbörda.
Ledarskapet såväl som medarbetarskapet är i detta avseende viktigt. De partsgemensamma
samverkansgrupperna hanterar både medbestämmandefrågor och arbetsmiljöfrågor.
De är tillika skyddskommittéer.
Partsgemensamma arbetsmiljöutbildningar hålls två gånger per år och en utbildning i
rehabilitering hålls en gång per år för chefer. Dessa utbildningar köptes tidigare från
företagshälsovården.
Det är viktigt att följa den forskning som kan omsättas i verksamheten för att skapa
hälsosamma arbetsplatser.
Tierps kommun har under 2017 och 2018 deltagit i ett forskningsprojekt där medarbetare från
förskoleverksamheten som identifierats vara i riskzonen för ohälsa på grund av stress erbjuds
att ingå i så kallade ”Reflekterande kollegiala samtalsgrupper”. Forskningsprojektet var en
förstudie som Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Linnéuniversitetet drivit. Samtliga
HR-konsulter har utbildats till handledare i metodiken. Syftet är att hitta strategier för att
motverka stress och fånga organisatoriska lösningar för att förebygga stress i arbetsmiljön.
Resultatet av det totala forskningsprojektet som presenterades av SKR under hösten 2018 var
mycket positivt. Under 2019 har två grupper genomförts av HR inom förskolan.
Under december 2018 anslöt sig Tierps kommun till ett forskningsprojekt som drivs av
Uppsala universitet. Projektet bygger på aktuell forskning kring faktorer som skapar
hälsosamma arbetsmiljöer. Metoden kallas STAMINA och är ett strukturerat tidseffektivt
arbetssätt med tillhörande metoder för ett inkluderande arbetsliv. Projektet startade i januari
2019. Varje chef får hjälpmedel att tillsammans med sina medarbetare åstadkomma ett
systematiskt arbetsmiljö- och verksamhetsarbete. Det första sammantagna resultatet av
forskningsprojektet för Tierps kommun är framtaget. I en jämförelse mellan mätningarna i
juni och december 2019 kan man skönja en positiv utveckling. Fler medarbetare har lämnat
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positiva svar kopplat till påverkansmöjligheter och huruvida de upplever sin arbetssituation
positivt.
Under 2016 infördes datasystemet KIA för rapportering av olycksfall och tillbud. Systemet
har under året utvecklats och arbetet kommer att fortgå under kommande år. Systemet och
hanteringen av rapporteringen har haft stora utvecklingsbehov för att fungera optimalt. Ett
omfattande arbete har genomförts under 2019 för att få systemet att fungera ändamålsenligt.
Policy för lika rättigheter och möjligheter
Policy för lika rättigheter och möjligheter beslutades av Kommunfullmäktige 2019-09-17. Till
policyn finns en rutin för hantering av diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och
kränkande särbehandling.
Diskrimineringsombudsmannen (DO) har begärt in Tierps kommuns riktlinjer och rutiner
anseende trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier och granskat det material som
kommunen lämnat in. DO bedömer att kommunens riktlinjer och rutiner som syftar till att
förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier uppfyller kraven på sådana
riktlinjer och rutiner som avses i diskrimineringslagen.
Uppföljning av Arbetsmiljöpolicy och Policy för lika rättigheter och möjligheter
I november/december 2019 genomförde HR en enkätundersökning avseende kränkande
särbehandling, sexuella trakasserier, diskriminerande trakasserier samt upplevelser av
arbetsmiljön riktad till samtliga medarbetare. Enkäten besvarades av 919 personer, varav 76
identifierade sig som chef/arbetsledare.
Resultatet presenteras i en rapport som är en uppföljning av målen och intentionerna i ”Policy
för lika rättigheter och möjligheter” samt ”Arbetsmiljöpolicy för Tierps kommun”. Den ska
även utgöra ett beslutsunderlag och stöd för kommunledningen i dess arbete med att
säkerställa en trygg och säker arbetsmiljö i Tierps kommun. Rapporten har delgivits
förhandlingsdelegationen och kommunstyrelsen.
Revision av kommunens arbetsmiljöarbete.
På uppdrag av Tierps kommuns förtroendevalda revisorer har PwC granskat huruvida
kommunstyrelsen har säkerställt ett ändamålsenligt arbetsmiljöarbete. Revisionens
sammanfattade bedömning efter granskningen är att kommunens systematiska arbetsmiljöarbete delvis är ändamålsenligt. Åtgärder med anledning av granskningens resultat har tagits
fram. Förhandlingsdelegationen har föreslagit kommunstyrelsen att lämna dessa till
revisionen.
Uppföljning av kommunens systematiska arbetsmiljöarbete
En uppföljning av kommunens systematiska arbetsmiljöarbete har genomförts via en
enkätundersökning under januari/februari 2020 riktat mot samtliga chefer som har delegerat
arbetsmiljöansvar. Resultatet ger vid handen att många chefer har behov av utbildning och
HR-stöd i det systematiska arbetsmiljöarbetet. En sammanställning av resultatet av
enkätundersökningen kommer att delges förhandlingsdelegationen och kommunstyrelsen.
Friskvård
Syftet med friskvård är att förebygga och främja medarbetarnas hälsa, såväl fysiskt som
psykiskt. Kommunens friskvårdplan innebär att medarbetare kan välja mellan
friskvårdstimme eller subvention av friskvårdsaktivitet.
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Kommunens fritidsförening, Positiva klubben, erbjuder aktiviteter till kommunens samtliga
medarbetare med fokus på ökad trivsel och gemenskap. Aktiviteterna som anordnats är
kulturarrangemang, motionsutövning och studieverksamhet. Föreningen finansieras med
bidrag från kommunen.
Kompetensförsörjning
Under 2018 beslutade kommunstyrelsen att anta en strategi för kompetensförsörjning. Syftet
med strategin för kompetensförsörjning är att Tierps kommun ska vara en attraktiv
arbetsgivare och därmed klara framtida kompetensförsörjning. Strategin för kompetensförsörjning omfattar Tierps kommuns verksamheter. Handlingsplaner för de specifika
områdena har utarbetats. Arbetet med att omsätta strategin i praktisk handling har pågått
under 2019. I strategin finns även varumärket för Tierps kommun.
I Tierps kommun säkerställs att rätt person finns på rätt plats, att var och en vet vad som ska
göras och älskar att göra det. Kontaktvägarna är nära både internt i organisationen och
gentemot övriga samhällsfunktioner. Närheten till universitet och högskolor ger goda
utvecklingsmöjligheter. Det är lätt att pendla till och från Tierp.
För att bli en attraktiv arbetsgivare krävs ett ständigt pågående arbete för att möta de krav som
framtidens medarbetare ställer i sina val av arbetsgivare. Ett positivt arbetsklimat och
möjlighet att nå balans i livet mellan arbete och fritid är två faktorer som väger tungt i
attitydmätningar. I strategin för kompetensförsörjning finns viktiga områden medtagna som
framkommit i forskning och vid attitydmätningar. SKR har formulerat nio strategier för att
möta rekryteringsutmaningen. Det handlar om att använda kompetenser rätt, bredda
rekryteringar, förlänga arbetslivet, marknadsföra jobben, skapa engagemang, utnyttja teknik,
underlätta lönekarriär, visa på karriärmöjligheter och låta fler jobba mer. Dessa strategier har
vävts in i denna strategi.
Kommunens värdeord, Respekt, Ansvar, Framtidstro, Kundfokus och Mod ska ständigt
genomsyra det dagliga arbetet.
Kompetensutveckling
Kommunen har som målsättning att vara en utvecklande och attraktiv arbetsplats.
Medarbetarnas samlade kompetens är en av kommunens viktigaste resurser och en
förutsättning för att fullgöra sina åtaganden.
Under 2019 har det varit restriktivt med kompetensutveckling i form av kurser och
konferenser på grund av den ekonomiska situationen. Däremot har kompetensutveckling
bedrivas genom webbaserade utbildningar, deltagande i nätverk, handledningar, samt
studiebesök.
Medarbetarnas möjlighet till utveckling är en avgörande faktor för att behålla och attrahera
medarbetare.
Uppföljning av tidigare granskning av kommunens arbete med personal- och
kompetensförsörjning
PwC har fått i uppdrag av de förtroendevalda revisorerna att genomföra en uppföljning av
tidigare granskning och de rekommendationer som då lämnades. Uppföljningen har
genomförts under oktober 2019.
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Utifrån genomförd uppföljning av rekommendationen är PwC:s bedömning att den i huvudsak
är hanterad. De konstaterar att det strategiska personal- och kompetensförsörjningsarbetet har
utvecklats sedan tidigare granskning. Kommunstyrelsen har fastställt en strategi för
kompetensförsörjningen och det har arbetats fram en konkret aktivitetsplan. De ser dock att
strategierna och aktiviteterna i ännu högre utsträckning kan baseras på en systematisk
kartläggning av såväl befintligt som framtida kompetensbehov. En sådan kartläggning
kommer att utarbetas under 2020.
Löneprocessen
Överläggningar inför löneöversyn 2019 påbörjades i december 2018. För samtliga förbund,
utom Vårdförbundet på grund av nya avtalsförhandlingar, avslutades avstämningarna i april.
De nya lönerna betalades ut i april och för kommunal i maj. För Vårdförbundet avslutades
avstämningarna i oktober och lönerna utbetalades retroaktivt från april under november.
Under 2015 påbörjades olika former av kompetensutveckling, för att öka förståelsen och
kunskapen om individuell lön hos medarbetarna. Denna process fortsätter. Den nya
lönepolicyn gäller från och med 1 januari 2016. Under 2019 har handledning och information
i lönebildning lämnats till både chefer och hela arbetsgrupper.
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Framtidsbedömning
De stora utmaningarna framöver delas med många andra kommuner runt om i landet. Det är
främst ekonomi i balans, kompetensförsörjning, digitalisering och hållbar utveckling.
För att kunna möta dessa utmaningar på bästa sätt krävs en ökad samverkan mellan
kommunerna i länet och Region Uppsala. Från och med 2019 finns en gemensam IT-nämnd
för fem kommuner i länet; Tierp, Östhammar, Heby, Älvkarleby och Knivsta. Den nya
nämnden kommer möjliggöra nya samarbeten när det gäller digitalisering.
Agenda 2030 målen ska verka som en ledstjärna i kommunens hållbarhetsarbete. Kommunen
har utmaningar vad gäller flera av målen, såsom ökade skillnader i såväl hälsa, inkomst som
skolresultat mellan olika grupper. Medan allt fler får det bättre i vår kommun är det också
många som halkar efter. Kopplat till folkhälsa ökar den psykiska ohälsan i kommunen och
psykisk ohälsa utgör nu nära hälften av alla långtidssjukskrivningar. Kommunen har också
stora utmaningar inom flera av miljömålen. Även om många insatser görs är utvecklingen
inom många områden fortsatt negativ. Klimatutsläppen minskar inte, många arter är fortsatt
hotade och det ekologiska fotavtrycket för en genomsnittlig tierpsbo är långt över det
långsiktigt hållbara. Mer insatser tillsammans med medborgare, civilsamhälle och näringsliv
måste till för att vi ska kunna uppnå hållbarhetsmålen till år 2030.
Den framtida kompetensförsörjningen är en stor utmaning. Tierps kommun behöver vara
attraktiv som arbetsgivare för att få rätt kompetens, men också arbeta aktivt för att lyckas
bibehålla kompetensen. Det kommer finnas ett stort rekryteringsbehov av flera yrkesgrupper,
bland annat av förskolelärare, lärare och olika yrkeskategorier inom vård- och omsorg. Inom
vård och omsorg är det redan idag brist på formellt utbildad kompetens inom de olika
yrkeskategorierna och andelen äldre i befolkningen kommer öka framöver.
Vårdtyngden ökar inom äldreomsorgen och funktionshindradeomsorgen. Det kräver mer
anpassad verksamhet avseende specifik omvårdnad, men också ökad kompetens och ökade
personalresurser. För att öka kundernas delaktighet och självbestämmande är det viktigt att
utveckla alternativa kommunikationssätt. Det kommer pågå ett fortsatt arbete med
implementering av välfärdsteknik. Genom att nyttja tekniken kan befintliga resurser fördelas
på andra sätt.
Medborgarnas möjlighet till inflytande och delaktighet i det lokala samhällets utveckling blir
en allt viktigare för kommuner och regioner, Både för att skapa tillit till det demokratiska
systemet och för att utveckla ett hållbart samhälle. Tierps kommun kommer framöver att
behöva arbeta med medborgarnas möjlighet till inflytande och delaktighet, bland annat i form
av politiska beredningar och medborgardialog.
Tierps kommuns folkmängd ökar. För att kunna fortsätta växa krävs att beslutade expansioner
färdigställs. Det behövs fortsatt planering för bostäder och företagsetableringar och därmed
också utbyggnad av den kommunala servicen. Det finns behov av lokaler inom skola och
förskola, men det är viktigt med en långsiktig planering innan byggnationerna genomförs.
Det finns inga tecken på någon avmattning av efterfrågan på hyresrätter i kommunen. Under
förutsättning att investeringsstödet kvarstår och att inte produktionskostnaderna ökar
ytterligare kommer Tierps kommunfastigheter AB att uppfylla styrelsen mål på att
nyproducera cirka 40 nya lägenheter per år.
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Antalet elever som söker sig till den kommunala gymnasieskolan, Högbergsskolan, ser ut att
fortsätta öka. För att fortsätta växa krävs att skolan fortsätter sitt utvecklingsarbete.
Friluftsliv och träning ligger i tiden. Det kommer mer önskemål gällande lättillgängliga
anläggningar för egen träning som är öppna dygnet runt. Det finns fortsatt behov av
ytterligare renoveringar när det gäller idrotts- och fritidsanläggningar i kommunen.
Den svenska ekonomin är på väg in i en lågkonjunktur. Vid lågkonjunktur är det vanligtvis
fler personer som behöver försörjningsstöd och kommunens kostnader för detta kan därmed
komma att öka framöver. Statliga neddragningar av Arbetsförmedlingen medför att
kommunerna får ta större ansvar för arbetsmarknadsfrågor. Sveriges kommuner och regioner
menar att om kostnaderna ökar i takt med demografin till år 2023 skulle kommunerna behöva
genomföra åtgärder, så som nya arbetssätt och arbetsmetoder, motsvarande 33 miljarder, utan
höjda statsbidrag.
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Sifferdel, kommunen och kommunkoncernen
Resultaträkning
Kommunen
Miljoner kronor

Not

Budget

2019

Kommunkoncernen*
2018

2019

2018

Verksamhetens intäkter

1

338,8

329,3

309,7

482,1

474,6

Verksamhetens kostnader

2

-1 535,8

-1 572,8

-1 510,7

-1 639,0

-1 583,3

Avskrivningar

3

Verksamhetens nettokostnader

-38,0

-24,9

-35,9

-91,3

-95,7

-1 235,0

-1 268,4

-1 236,9

-1 248,3

-1 204,5

Skatteintäkter

4

874,5

882,8

841,6

882,8

841,6

Generella statsbidrag och utjämning

5

376,1

383,0

361,2

383,0

361,2

Verksamhetens resultat

15,6

-2,6

-34,1

17,5

-1,7

Finansiella intäkter

6

4,4

9,4

9,8

3,7

7,0

Finansiella kostnader

7

-6,6

-5,8

-6,1

-27,5

-24,8

13,4

0,9

-30,4

-6,3

-19,6

13,4

0,9

-30,4

-6,3

-19,6

Resultat före extraordinära poster
Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader
Årets resultat

8

* Koncerninterna ekonomiska förhållanden framgår av not 25
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Balansräkning
Kommunen
Miljoner kronor

Not

Kommunkoncernen*

2019

2018

2019

2018

9

4,9

5,9

5,0

6,1

Mark, byggnader och tekniska anläggn

10

512,1

473,8

2 164,6

1 958,1

Maskiner och inventarier

11

39,4

38,2

401,5

367,8

0,0

0,0

52,6

59,2

317,9

318,1

224,3

224,5

874,4

836,0

2 848,0

2 615,7

16,8

16,3

16,8

16,3

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar

Övriga materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar

12

Summa anläggningstillgångar
BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR

13

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Förråd m.m.

14

21,5

20,4

26,9

25,4

Fordringar

15

214,3

151,2

205,6

162,9

Kassa och bank

16

0,3

47,7

34,9

53,5

236,1

219,3

267,5

241,8

1 127,3

1 071,5

3 132,3

2 873,8

0,9

-30,4

-6,3

-19,6

Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
Årets resultat
Resultatutjämningsreserv
Övrigt eget kapital

17

Summa eget kapital

0,0

0,0

0,0

0,0

398,9

429,3

469,6

489,2

399,8

398,9

463,3

469,6

Avsättningar
Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser

18

116,6

100,9

121,0

104,1

Andra avsättningar

19

13,3

15,6

29,9

31,2

Långfristiga skulder

20

322,0

275,3

2 128,0

1 863,4

Kortfristiga skulder

21

275,6

280,7

390,0

405,4

1 127,3

1 071,5

3 132,3

2 873,8

Skulder

Summa eget kapital, avsättningar och skulder
PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER
Panter och därmed jämförliga säkerheter
Ansvarsförbindelser
Pensionsförpliktelser som inte har tagits upp
bland skulderna eller avsättningarna

22

221,2

261,0

221,2

261,0

Övriga ansvarsförbindelser

23

1 789,9

1 571,3

1 790,7

1 572,0

24

128,7

157,1

128,7

157,1

2 139,8

1 989,4

2 140,6

1 990,1

Leasingkontrakt/hyresavtal
Summa panter och ansvarsförbindelser
* Koncerninterna ekonomiska förhållanden framgår av not 25
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Finansieringsanalys
Kommunen
Miljoner kronor

2019

Not

Kommunkoncernen

2018

2019

2018

Löpande verksamhet
Årets resultat

0,9

-30,4

-6,3

-19,6

24,5

35,4

90,9

95,3

13

0,8

0,6

0,8

0,6

18,19

-8,4

-2,8

-8,4

-2,8

26

20,2

27,4

25,0

30,4

Medel från verksamheten före förändring av
rörelsekapital

38,1

30,2

102,1

103,9

Ö (-) / M (+) av förråd m m

-1,1

-5,0

-1,6

-5,7

-63,2

-22,4

-69,6

-4,5

-5,1

13,3

-12,7

48,6

-31,3

16,0

18,2

142,3

9

-0,2

-0,3

-0,2

-0,3

Investeringar i materiella anl.tillgångar

10,11

-63,9

-56,6

-328,0

-350,1

Försäljning av materiella anl.tillgångar

10,11

1,8

3,3

1,9

23,2

12

0,0

-11,2

0,0

-11,2

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar

0,0

0,0

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-62,3

-64,8

-326,2

-338,5

46,0

0,0

266,0

168,7

Amortering av skuld

0,0

0,0

-1,6

-1,1

Ökning av långfristiga fordringar

0,0

0,0

0,0

0,0

0,2

0,2

0,2

0,2

46,2

0,2

264,6

167,8

-47,4

-48,6

-43,4

-28,3

47,7

96,2

78,3

106,7

0,3

47,7

34,9

78,3

-47,4

-48,6

-43,4

-28,3

Justering för avskrivning
Justering för upplösning bidrag statlig
infrastruktur
Minskning av avsättningar pga. utbetalningar
Justering för övr ej likviditetspåverkande poster

Ö (-) / M (+) av kortfristiga fordringar
Ö (+) / M (-) av kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamhet
Investeringar i immateriella anl.tillgångar

Investering i finansiella tillgångar

Finansieringsverksamhet
Nyupptagna lån

Minskning av långfristiga fordringar

12

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Periodens kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid periodens slut
Förändring likvida medel
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Noter
Noter för kommunkoncernen är ofullständiga för 2019 då vi inte har tillgång till noterna
avseende TEMAB och TFAB.
Kommunen
Not 1 verksamhetens intäkter

Kommunkoncernen

2019

2018

Försäljningsintäkter

16,9

17,8

17,8

Taxor och avgifter

36,3

38,2

75,1

Hyror och arrenden

72,9

75,2

108,9

111,2

128,9

129,2

77,6

36,1

36,1

1,2

2,9

2,1

12,4

10,6

98,4

Bidrag
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster
Realisationsvinster
Övriga intäkter
Aktiverat arbete för egen räkning
Verksamhetens intäkter

0,9

0,0

329,3

309,7

Kommunen

2019

2018

6,9
0,0

474,5

Kommunkoncernen

Not 2 verksamhetens kostnader

2019

2018

Löner och sociala avgifter

869,5

834,7

923,8

Pensionskostnader

67,0

67,1

70,3

Material

46,1

46,3

95,3

Lämnade bidrag

2019

2018

52,5

50,0

50,0

166,5

176,0

176,0

Bränsle energi vatten

8,9

7,6

-31,0

Lokal- och markhyror

213,5

201,8

-87,7

Köp av huvudverksamhet

Konsulttjänster

29,5

22,8

22,8

Övriga verksamhetskostnader

119,4

104,2

362,7

Reaförluster och utrangeringar

0,0

0,1

0,2

-

-

0,9

1 572,8

1 510,6

Bolagsskatt
Verksamhetens kostnader

55
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0,0

1 583,3

Årsredovisning 2019

Kommunen
Not 3 Avskrivningar

Kommunkoncernen

2019

2018

1,1

1,1

3,9

15,8

26,0

67,7

Avskr maskiner o inventarier

7,2

7,9

23,3

Avskr fordon

0,4

0,4

0,4

Nedskrivningar

0,4

0,4

0,4

24,9

35,9

95,7

Avskr immateriella tillgångar
Avskr mark, byggnader o tekn anl

Summa avskrivningar

Kommunen

2019

2018

Kommunkoncernen

Not 4 Skatteintäkter

2019

2018

2019

2018

Preliminär kommunalskatt

891,4

845,9

891,4

845,9

Preliminär avräkning innevarande år
Slutavräkningsdifferens föregående år
Summa skatteintäkter

0,5

-1,3

0,5

-1,3

-9,1

-3,0

-9,1

-3,0

882,8

841,6

882,8

841,6

Kommunen

Kommunkoncernen

Not 5 Generella statsbidrag och
utjämning

2019

2018

2019

2018

Inkomstutjämningsbidrag

272,1

258,3

272,1

258,3

Kostnadsutjämningsbidrag

25,4

26,8

25,4

26,8

Regleringsbidrag/-avgift

14,8

3,2

14,8

3,2

Bidrag för LSS-utjämning

16,1

15,0

16,1

15,0

Kommunal fastighetsavgift

47,5

47,7

47,5

47,7

7,1

10,2

7,1

10,2

383,0

361,2

383,0

361,2

Generella bidrag från staten
Summa generella statsbidrag och
utjämning

Kommunen
Not 6 Finansiella intäkter

Kommunkoncernen

2019

2018

Utdelningar på aktier och andelar

0,4

0,4

1,0

Ränteintäkter

0,1

0,0

0,2

Övriga finansiella intäkter*

8,9

9,4

5,9

Summa finansiella intäkter
9,4
* varav borgensavgifter för 2019 är 5,3 mnkr och 2018 är 4,6 mkr

9,8

56
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2019

0,0

2018

7,0
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Kommunen
Not 7 Finansiella kostnader

Kommunkoncernen

2019

2018

Räntekostnader

2,6

3,4

22,1

Ränta på pensionsavsättningar

2,7

2,0

2,0

Övriga finansiella kostnader*

0,6

0,8

Summa finansiella kostnader

5,8

6,1

Kommunen
Not 8 Årets resultat

2019

2018

0,8
0,0

24,8

Kommunkoncernen

2019

2018

2019

2018

0,9

-30,4

-6,3

-19,6

Realisationsvinster

-1,2

-2,9

Justerat resultat enligt balanskrav

-0,3

-33,3

-6,3

-19,6

Årets resultat enligt resultaträkning

Kommunen
Not 9 Immateriella anläggningstillgångar

Kommunkoncernen

2019

2018

14,9

14,6

14,9

0,2

0,3

0,3

Utgående ack. anskaffningsvärde

15,1

14,9

15,2

Ingående ack. avskrivningar

-9,0

-8,0

-8,1

Årets avskrivningar

-1,1

-1,0

-1,1

Årets nedskrivning

0,0

0,0

0,0

-10,1

-9,0

-9,1

4,9

5,9

6,1

Namnavtal Tierps Arena

3,8

4,4

Ärendehanteringssystem

0,3

0,4

Sitevision

0,0

0,0

Kommunens hemsida

0,2

0,3

Tidmätningssystem

0,1

0,3

Uppgrad GIS-miljö

0,5

0,5

Digitalisering besöksnäring

0,1

Ingående ack. anskaffningsvärde
Årets investeringar

Utgående ack. Avskrivningar
Utgående bokfört värde

2019

2018

Varav

Inkråmsgoodwill

5,2

Summa

4,9

Genomsnittlig återstående nyttjandetid

4,4 år
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5,9
5,2 år

5,8 år
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Kommunen
Not 10 Mark byggnader och tekniska anläggningar
Ingående ack. anskaffningsvärde
Årets investeringar
Årets investeringsinkomster
Utgående ack. anskaffningsvärde
Ingående ack. avskrivningar

Kommunkoncernen

2019

2018

2019

2018

1 395,3

1 348,2

3 056,8

54,8

50,3

248,4

0,0

-3,2

-3,2

1 450,1

1 395,3

3 302,0

-921,5

-891,3

-1 260,1

Årets avskrivningar

-15,8

-26,0

-66,7

Årets nedskrivning

-0,4

-0,4

-0,4

Årets uppskrivning/sålt/utrangerat

-0,2

2,8

-10,3

Överföring från eller till annat slag av tillgång
Utgående ack. Avskrivningar
Utgående bokfört värde

0,0

-6,5

-937,9

-921,5

-1 337,5

512,2

473,8

1 964,5

Varav
Markreserv

52,5

49,4

49,4

Verksamhetsfastigheter

232,7

215,3

557,0

Publika fastigheter

122,6

84,9

84,9

0,4

0,4

0,4

Fastigheter för affärsverksamhet

14,9

44,0

1 012,1

Pågående ny/ombyggnad

89,1

79,9

254,3

512,2

473,8

1 958,1

Övriga fastigheter

Summa
Genomsnittlig återstående nyttjandetid

32,4 år

20,5 år

29 år

Ingående ack avskrivningar har justerats mot eget kapital med 59 mkr pga rättelse av fel. Vid övergång till komponentavskrivning visade det sig
att flera anläggningsobjekt borde ha varit helt avskrivna om komponentuppdelning hade tillämpats från början. Flertalet av resterande
komponenter har fått längre nyttjandetider.

Kommunen

Kommunkoncernen

Not 11 Maskiner och inventarier

2019

2018

Ingående ack. anskaffningsvärde

231,1

224,8

641,3

9,1

6,3

81,2

240,2

231,1

722,5

Årets investeringar
Utgående ack. anskaffningsvärde
Ingående ack. avskrivningar

2019

2018

-192,9

-184,4

-329,6

Årets avskrivningar

-7,6

-8,3

-24,6

Årets nedskrivning

0,0

0,0

-0,2

-200,4

-192,9

-192,8

Utgående ack. Avskrivningar
Årets uppskrivning/sålt/utrangerat

-0,4

-0,2

-161,8

Utgående bokfört värde

39,4

38,2

367,9

2,4

2,7

2,7

Varav
Transportmedel
Maskiner

1,4

0,5

0,5

32,4

31,9

361,5

Förbättringsutgifter

0,2

0,4

0,4

Konstverk

2,9

2,7

2,7

Inventarier

Summa

39,4

Genomsnittlig återstående nyttjande tid

5,2 år
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38,2
4,6 år

0,0

367,8
15 år
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Kommunen
Not 12 Finansiella anläggningstillgångar

Kommunkoncernen

2019

2018

Aktier Tierps Kommunfastigheter AB

53,8

53,8

0,0

Aktier Tierps Energi och Miljö AB

39,9

39,9

0,0

0,0

0,0

0,0

14,6

14,6

14,6

207,9

207,9

207,9

1,8

2,0

2,0

Aktier övriga bolag
Andelar Kommuninvest

Placering Uppsala läns pensionstiftelse inkl förutbet löneskatt*

Långfristig fordran Örbyhus golfklubb
Övrig långfristig fordran
Utgående bokfört värde

2019

2018

0,0

0,0

0,0

317,9

318,1

224,5

* För att trygga det pensionsåtagande som kommunen har för sina medarbetare beslutade kommunfullmäktige år 2012 (Kf § 158) att Tierp ska
ingå i stiftelsen ”Uppsala läns pensionsstiftelse”. Marknadsvärdet uppgick den 31 december 2019 till 196,5 mnkr exkl löneskatt.

Kommunen
Not 13 Bidrag till statlig infrastruktur

2019

Medfinasiering Citybanan

Kommunkoncernen
2018

2019

2018

8,4

8,8

8,4

8,8

-0,4

-0,4

-0,4

-0,4

9,3

8,1

9,3

8,1

Årets upplösning

-0,4

-0,2

-0,4

-0,2

Utgående bokfört värde

16,8

16,3

16,8

16,3

Årets upplösning
Medfinansiering trafikverket, väg 292

Kommunfullmäktige beslutade år 2009 (Kf § 50) att Upplands Lokaltrafik ingick avtal med staten om medfinansiering av Citybanan. För Tierps
kommuns del innebar detta att fullmäktige godkände en medfinansiering om 11 mnkr jämte indexuppräkning. Bidraget är aktiverat på
balansräkningens tillgångssida och motsvarande belopp redovisas som avsättning på kreditsidan. Bidraget upplöses på 25 år. Under 2018 och
2019 har även avtal om medfinansiering slutits med trafikverket avseende väg 292. se även not 18.

Kommunen
Not 14 Förråd m.m.
Persondatorer

Kommunkoncernen

2019

2018

6,2

6,9

2019

2018
6,9
0,0

Tomtmark till försäljning*
Varulager

15,3

13,5

13,5

-

-

4,9
0,0

Utgående bokfört värde

21,5

* Varav Siggbo 13,1 mkr och övrig tomtmark 2,2 mkr per 201912.
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20,4

25,4
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Kommunen
Not 15 Fordringar

Kommunkoncernen

2019

2018

Kundfordringar

14,4

11,9

-2,3

Fordran mervärdesskatt

12,1

8,9

8,9

Övriga skattefordringar

39,6

32,6

32,8

Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter

89,3

61,6

78,0

Övriga kortfristiga fordringar
Utgående bokfört värde

2018

58,9

36,3

45,7

214,3

151,2

163,1

Kommunen
Not 16 Kassa och bank

2019

Kommunkoncernen

2019

2018

Kassa

0,0

0,0

0,0

Bank

0,3

47,7

53,6

Utgående bokfört värde

0,3

47,7

Kommunen
Not 17 Eget kapital

2019

2019

0,0

2018

53,6

Kommunkoncernen
2018

2019

2018

Kommunens övrigt eget kapital har justerats ned med 58,9 mkr pga rättelse av fel. I samband med tillämpande av komponentuppdelning av
anläggningstillgångar avseende byggnader visar det sig att, om komponentuppdelning hade tillämpats från början så hade dessa komponenter
redan var helt avskrivna, därför värdet för dessa anläggningstillgångar justerats mot eget kapital.
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Kommunen

Kommunkoncernen

Not 18 Avsättning för pensioner och liknande
förpliktelser

2019

2018

Ingående avsättning till pensioner inkl. löneskatt

100,9

81,8

85,1

Nyintjänad pension, varav

13,8

9,7

9,7

- förmånsbestämnd ålderpension

2019

2018

13,6

5,8

5,8

- särskild avtalspension

0,1

3,5

3,5

- efterlevandepension

0,1

0,4

0,4

-3,5

-2,8

-2,8

2,7

2,0

2,0

-0,3

6,6

6,6

övrigt
Årets utbetalningar
Ränte- och basbeloppsuppräkning
Ändring av försäkringstekniska grunder
Övrig post
Minskning av avsättning genom tecknande av
försäkring/Överföring till stiftelse

0

Ökning/minskning av avsättning med anledning av
värdeförändring på stiftelsens tillgångar

0

Förändring av löneskatt
Summa avsatt till pensioner inkl. löneskatt

3,1

3,7

3,7

116,6

100,9

104,3
0,0

Övriga upplysningar

0,0

Antal visstidsförordnanden

0,0

Politiker

0,0

3,0

3,0

Tjänstmän

0,0

0,0

0,0
0,0

Aktualiseringsgrad

95%

Beräkningsgrund för pensioner framgår av redovisningsprinciper.
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95%
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Kommunen
Not 19 Övriga avsättningar

Kommunkoncernen

2019

2018

2019

2018

Redovisat vid årets början

7,5

5,9

5,9

Nya avsättningar

1,1

1,6

1,6

Ianspråktagna avsättningar

0,0

0,0

Outnyttjat belopp som återförts

0,0

0,0

Förändring av nuvärdet

0,0

0,0

Utgående avsättning

8,7

7,5

7,5

0,0

0,0

0,0

Avsatt för återställande av deponi*

Avsatt för medfinansiering av Citybanan
Redovisat vid årets början
Nya avsättningar

0,0

Ianspråktagna avsättningar

0,0

Outnyttjat belopp som återförts

0,0

Förändring av nuvärdet

0,0

Utgående avsättning

0,0

0,0

0,0

Redovisat vid årets början

8,1

0,0

0,0

Nya avsättningar

1,4

8,1

8,1

8,1

8,1

Avsatt för medfinansiering av väg 292

Ianspråktagna avsättningar

-4,9 -

Outnyttjat belopp som återförts

-

Förändring av nuvärdet

-

Utgående avsättning

4,6

Avsatt till skatter
Redovisat

15,5

Summa övriga avsättningar

13,3

62
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15,6

31,2
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Kommunen

Kommunkoncernen

Not 20 Långfristiga skulder

2019

2018

Lån i banker och kreditinstitut

270,0

270,0

46,0

0

6,0

5,3

5,3

19,6

26,0

26,0

0,0

0,0

0,0

6,0

5,3

5,3

322,0

275,3

1 863,4

1,0%

1,2%

1,6%

2,9

2,9

Checkkredit

2019

2018
1 858,1

Förutbetalda intäkter som regleras över flera år
Investeringsbidrag*
Återsående antal år (vägt snitt)
Anslutningsavgifter*
Återsående antal år (vägt snitt)
Summa förutbetalda intäkter
Summa långa skulder

Uppgifter om lån i banker och kreditinstitut
Genomsnittlig ränta
Genomsnittlig räntebindningstid (år)
Lånens löptider

0,0

1 år

50,0

45,0

260,0

2-3 år

80,0

100,0

100,0

4-5 år

70,0

55,0

1 085,4

6- år

70,0

70,0

411,7

Låneskulden är redovisad enligt huvudmetoden. Investeringsbidrag periodiseras linjärt under samma nyttjandetid som motsvarande tillgång har.

Kommunen
Not 21 Kortfristiga skulder

Kommunkoncernen

2019

2018

Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder

48,6

44,6

44,6

Leverantörsskulder

52,0

37,5

85,0

1,3

1,6

1,6

29,0

28,2

28,2

Moms och punktskatter
Personalens skatter, avgifter och löneavdrag
Övertidsskuld

2019

2018

1,5

1,5

1,5

Övriga löeskulder

11,0

9,8

9,8

Semesterlöneskuld

31,5

31,1

31,1

Pensioner inkl. löneskatt

33,8

32,2

32,2

Upplupen löneskatt pensionsstiftelse

0,0

31,9

31,9

Övriga upplupna kostnader/förutbetalda intäkter

67,2

62,3

125,7

Övriga kortfristiga skulder

-0,3

0,1

13,9

Utgående bokfört värde

275,6

280,7

Övriga löneskulder avser ersättningar som betalas ut till mottagaren i januari 2020 men avser december 2019.
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Kommunkoncernen

Not 22 Pensionsförpliktelser som inte tagits upp
bland skulderna eller avsättningarna

2019

2018

2019

2018

Ingående ansvarförbindelse till pensioner inkl. löneskatt

261,0

450,2

261,0

450,2

9,8

8,0

9,8

8,0

0,0

0,0

0,0

Ränte- och basbeloppsuppräkning
Ändring av försäkringstekniska grunder
Pension till efterlevande
Årets utbetalningar
Övrig post
Minskning av ansvarsförbindelse genom tecknande av
försäkring/Överföring till stiftelse
Ökning/minskning av ansvarsförbindelse med anledning av
värdeförändring på stiftelsens tillgångar
Förändring av löneskatt
Summa utgående ansvarsförbindelse för pensioner inkl.
löneskatt

0,0

0,0

0,0

-20,2

-19,8

-20,2

-19,8

-0,7

-3,3

-0,7

-3,3

0,0

-167,3

0,0

-167,3

-26,1

-3,1

-26,1

-3,1

-2,7

-3,7

-2,7

-3,7

221,2

261,0

221,2

261,0

Pensionsförpliktelser avseende arbetstagare födda 1948 och tidigare eller deras efterlevande har tryggats genom att kommunen placerat medel
i stiftelsen ”Uppsala läns pensionsstiftelse”. Åtagandet som tryggas genom stiftelsen har av KPA beräknats till 189,5 mkr per 2019-12-31
inklusive särskild löneskatt.
Beräkningsgrund för pensioner framgår av avsnittet Redovisningsprinciper.
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Not 23 Övriga ansvarsförbindelser

Kommunkoncernen

2019

2018

2019

2018

Småhus

0,2

0,4

0,4

Nordupplands Fotbolls Allians

2,9

2,9

2,9

Borgensåtaganden

Fastigo

0,0

0,0

0,7

AB Tierpsbyggen*

845,0

845,0

845,0

Tierps Kommunfastigheter AB**

490,0

385,0

385,0

Tierps Fjärrvärme AB

101,8

88,1

88,1

Tierps Energi och Miljö AB
Utgående ansvarförbindelse

350,0

250,0

1 789,9

1 571,3

250,0
0,0

1 572,1

Noten avser utnyttjat/kvarstående borgensåtagande. För statligt kreditgaranterade bostadslån för småhus och egnahem har kommunen ansvar
för eventuella förluster upp till 40 % av utestående skuld. Totalt garanterat belopp för småhus är 0,6 mnkr per 191231.
* Exklusive en nyttjad checkkredit på 16,6 mnkr som utgör en underkredit till kommunens checkkredit.
** Exklusive en nyttjad checkkredit på 32,8 mnkr, som utgör en underkredit till kommunens checkkredit
Kommunen har i juni 2008 (Kf § 68/2008) ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga
nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 280 kommuner som per 2019-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har
ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som
reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt
regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest
Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.
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Kommunen
Not 24 Leasing

2019

Bilar inom ett år
Lokaler inom ett år
Bilar senare än ett år men inom fem år
Lokaler senare än ett år men inom fem år

Kommunkoncernen
2018

2019

2018

2,2

1,9

1,9

25,6

27,0

27,0

0,2

0,8

0,8

49,7

76,3

76,3

Lokaler senare än fem år

50,9

51,0

51,0

Utgående bokfört värde

128,7

157,1

157,1

Not 25 Koncerninterna
förhållanden
2019

Utdelning
Givna

Borgensavgifter

Mottagna

Kommunen

Givna

Mottagna

0,4

5,3

Borgen
Givna

Mottagna

1 786,8

Tierps kommunfastigheter AB

1,5

490,0

AB Tierpsbyggen

2,6

845,0

0,9

350,0

0,3

101,8

Tierps Energi och Miljö AB

0,4

Tierps Fjärrvärme AB

0,4

Summa

0,7

0,4

0,7

5,3

5,3

1 786,8

1 786,8

Köpare*
Säljare*

Kommunen

TKAB

Kommunen
Tierps Kommunfastigheter

ABTB

55,8
159,4

TEMAB
4,0

0,3

61,4

1,0

0,2

0,0

160,6

0,5

0,0

86,4

5,6

47,2

51,6

34,2

Tierps Energi och Miljö AB

22,8

7,2

11,5

1,3

7,6

13,7

0,2

235,2

104,9

27,6

4,9

Summa

Summa

1,3

AB Tierpsbyggen

Tierps Fjärrvärme AB

TFAB

22,9
6,0

* Beloppen är exklusive borgensavgifter

Kommunen
Not 26 Ej likvidpåverkande poster
Nedskrivningar
Avsatt till pensioner
Avsatt till deponi
Avsatt medfinansiering Citybanan

Kommunkoncernen

2019

2018

0,4

0,4

2019

2018
0,4

19,2

21,9

22,9

1,1

1,6

1,6

0,0

0,0

0,0

-1,2

-2,9

-9,7

Omklassificering till omsättn tillg

0,0

6,6

6,6

Förändringar långfristiga periodiseringar

0,6

-0,3

8,7

20,2

27,4

Realisationsvinster/förluster

Utgående bokfört värde
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Not 27 Övriga upplysningar

Särredovisningar
Särredovisning av upprättats enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster.
Särredovisningarna finns tillgängliga hos Tierps Energi och Miljö AB, tel 0293219900. www.temab.tierp.se
Kostnad för räkenskapsrevision
Kostnaderna för räkenskapsrevision avser kostnader för granskning av bokföring,
delårsrapport samt årsredovisning för räkenskapsår 2019. Den totala kostnaden
för revision uppgår till 230 tusen kronor för 2019, varav kostnad för sakkunningt
biträde uppgår till 200 tusen kronor.

Redovisningsprinciper
Redovisningen har skett i enlighet med lag om kommunal bokföring och redovisning, samt
rekommendationer från Rådet för Kommunal Redovisning (RKR), med särskilt angivna
undantag.
Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att
tillgodogöras och intäkterna kan beräknas på ett tillfredsställande sätt.
Fordringar har upptagits till de belopp som de beräknas inflyta.
Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärdet där inget annat anges.
Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed.
Rättelse av väsentliga fel
Rättelse av väsentligt fel avseende ackumulerade avskrivningar för anläggningstillgångar
avseende byggnader har gjorts i de fall där utredning av komponenter visat att komponent
borde ha varit helt avskriven om komponentavskrivning tillämpats från början. Se vidare not
10 och 17.
Sammanställd redovisning
I den kommunala koncernen ingår samtliga bolag där kommunen har minst 20 procent
inflytande. Kommunkoncernens medlemmar och sammansättning framgår av sidan 11.
Underlag för koncernredovisningen är preliminära balans- och resultaträkningar för
kommunen och bolagen. Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvs-metoden med
proportionell konsolidering.
Interna transaktioner mellan bolagen, samt interna transaktioner mellan bolagen och
kommunen har i allt väsentligt eliminerats.
Jämförelsestörande poster
Jämförelsestörande poster särredovisas när dessa förekommer i not till respektive post i
resultaträkningen och/eller kassaflödes-rapporten. Som jämförelsestörande post betraktas
poster som är sällan förekommande och överstiger 10 mkr.
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Intäkter
Den preliminära slutavräkningen för skatte-intäkter baseras på SKR:s decemberprognos i
enlighet med RKR 2.
Offentliga Investeringsbidrag tas upp som förutbetald intäkt och redovisas som långfristig
skuld som periodiseras över anläggningens nyttjandeperiod.
Kostnader
Kapitalkostnaderna beräknas från och med 1995 enligt real annuitetsmetod för investeringar
gjorda till och med 2015. För investeringar gjorda från och med 2016 beräknas
kapitalkostnaderna enligt nominell metod.
Avskrivningstiderna följer i huvudsak kommunförbundets rekommendationer. Nedan angivna
Namnavtal Tierp Arena utgör dock ett undantag. För investeringar gjorda från och med 2001
påbörjas avskrivning månaden efter anskaffandet medan investeringar gjorda före 2001
avskrivs efter den gamla metoden det vill säga med början året efter anskaffandet. För nya
investeringar from 2015 i fastigheter och infrastruktur påbörjas avskrivning först när
investeringen tas i anspråk.
Följande avskrivningstider tillämpas:
Immateriella tillgångar
Förutom Namnavtal Tierp Arena
Byggnader och tekniska anläggningar
Datautrustning
Bilar och andra transportmedel
Maskiner
Övriga inventarier

Avskrivningstid, år
5-10
15
5-99
3
5-10
5
5-10

På tillgångar i form av mark och konst görs inga avskrivningar.
För tillgångar där nyttjandeperioden styrs av avtal används den planerade verkliga
nyttjandeperioden som avskrivningstid.
Samtliga immateriella tillgångar är förvärvade.
Anläggningar investerade from 2015, som består av flera komponenter med olika
nyttjandeperioder delas upp och skrivs av för sig. Komponent uppdelning av
anläggningstillgångar investerade före 2015 har efter utredning genomförts under 2019.
Därmed tillämpas komponentuppdelning på materiella anläggningstillgångar i enlighet med
RKR R4
Gränsdragning mellan kostnad och investering
Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst 3
år klassificeras som anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för mindre värde.
Gränsen för mindre värde har satts till ett helt prisbasbelopp och gäller som gemensam gräns
för materiella- och immateriella tillgångar.
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Finansiella tillgångar
Kommunen har inga kortfristiga placeringar. Samtliga finansiella tillgångar är avsedda att
innehas eller brukas stadigvarande.
Utbetalning till pensionsstiftelse inklusive förutbetald löneskatt har aktiverats som finansiell
tillgång. Värdet på placerat kapital har värderats till det lägsta av anskaffnings-värdet och
värdet på balansdagen.
Pensioner
Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i kommunen är beräknade enligt RIPS19.
Övriga avsättningar
Avsättning för deponi påbörjades 2002. Efter 2007 har ingen uppräkning av avsättningen
skett, utan nya avsättningar ha istället gjorts löpande.. Därmed avviker vi från RKR 9
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Ekonomisk ordlista
Aktualiseringsgrad
Den andel av personakterna för anställda medarbetare som är uppdaterad med avseende på tidigare
pensionsgrundande anställningar.

Anläggningstillgångar
Tillgång avsedd för stadigvarande innehav, så som till exempel fastigheter och inventarier.

Ansvarsförbindelse
Åtagande att fullgöra viss ekonomisk förpliktelse, exempelvis pensionsåtagandet.

Avskrivningar
Planmässig värdeminskning av anläggnings-tillgångar för att fördela anskaffningstiden över tillgångens
livslängd.

Avsättningar
Ekonomiska förpliktelser eller åtaganden som är säkra eller sannolika, men ovissa till belopp eller till den
tidpunkt då de ska infrias, till exempel pensionsförpliktelse.

Balanskravet
I kommunallagen regleras att kommunerna varje år ska ha ekonomi i balans samt vilka åtgärder som ska vidtas
vid avvikelse mot detta krav.

Balansräkning
Visar den ekonomiska ställningen vid verksamhetsårets slut uppdelat på tillgångar, eget kapital, avsättningar och
skulder.

Driftredovisning
I driftredovisningen beskrivs de enskilda verksamheternas nettokostnader samt avvikelse mot budget.

Eget kapital
Skillnaden mellan kommunens totala tillgångar och summan av avsättningar och skulder enligt balansräkningen, det vill säga nettoförmögenheten.

Externa inkomster och utgifter
I externa inkomster och utgifter ingår det totala externa betalningsflödet, dvs. både drift, investering och
finansiering.

Kassaflödesanalys
Visar hur en räkenskapsperiods löpande verksamhet har finansierats samt hur periodens löpande
verksamhet och investeringar har inverkat på finansiell verksamhet och likvid ställning.
Finansnetto
Finansiella intäkter minus finansiella kostnader. I
finansnettot ingår kostnader för främmande kapital (lån) och intäkter från placering av likvida medel.

Jämförelsestörande poster
Viktiga händelser eller transaktioner som inte är extraordinära, men viktiga att uppmärksamma vid jämförelse
med andra perioder och mellan olika kommuner.

Kortfristiga fordringar och skulder
Kortfristiga fordringar och skulder hänförliga till den löpande verksamheten som förfaller till betalning inom ett
år efter balansdagen.

Likvida medel
Kontanter eller tillgångar som kan omsättas på kort sikt, till exempel kassa- och banktillgångar, postväxlar, samt
värdepapper.
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Långfristiga fordringar och skulder
Långfristiga fordringar och skulder hänförliga till den löpande verksamheten som förfaller till betalning senare
än ett år efter balansdagen.

Omsättningstillgångar
Tillgångar som inte innehas för stadigvarande bruk utan löpande byts ut eller förändras.

Periodisering
Fördelning av kostnader och intäkter till den period då resurserna förbrukas eller tillkommer.

Resultaträkning
Redovisning av årets driftverksamhet (intäkter och kostnader) och hur den genom sitt resultat påverkar eget
kapital. Resultaträkningen utgår från intäkterna och kostnaderna i driftredovisningen sedan dessa summor
justerats för interna poster.

Rörelsekapital
Skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder. Rörelsekapitalet avspeglar kommunens
finansiella styrka på kort sikt.

Soliditet
Andelen eget kapital av de totala tillgångarna, dvs. graden av egna finansiella tillgångar. Måttet visar den
finansiella styrkan på lång sikt.

Verksamhetens nettokostnader
Skillnaden mellan verksamhetens driftkostnader och de intäkter som genereras som följd av genomförd
verksamhet, såsom vissa statsbidrag, taxor och avgifter från kunder och brukare mm. Finansieras med
skattemedel.

Årsarbetare
Antal årsarbetare räknas fram utifrån all arbetad tid, oavsett anställningsform, inklusive frånvaro.
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Revisionsberättelse för år 2019
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Verksamheternas verksamhetsberättelser
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Revision
Verksamhetsidé
Revisorerna granskar med stöd av kommunallagen årligen all den verksamhet som bedrivs inom
nämndernas verksamhetsområden och ska varje år till fullmäktige avge en berättelse med redogörelse
för resultatet av den revision som avser verksamheten under det föregående verksamhetsåret.
Granskningen omfattar kommunens verksamhet, räkenskaper och årsredovisning. Revisionens
inriktning och syfte är att pröva;




Om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande
sätt.
Om räkenskaperna är rättvisande.
Om den kontroll som görs inom nämnderna är tillräcklig.

Revisionen har en oberoende ställning i förhållande till nämnderna och avgör självständigt i
förhållande till nämnderna vilken granskning som ska bedrivas.
Revisorerna eftersträvar i sin revision, utan att ge avkall på revisionens syfte, att upprätthålla ett
förtroendefullt förhållande till de reviderade nämnderna och deras personal.
Normalt ska ett revisionsprojekt avslutas med en skriftlig rapport som innehåller redovisning av gjorda
iakttagelser och förslag till åtgärder som den reviderade nämnden bör vidta.
Revisorernas uppgift är att utifrån kommunfullmäktiges uppdrag granska styrelsens, nämndernas och
kommunernas verksamheter.
Kommunrevisionen i Tierps kommun består av fem förtroendevalda revisorer. Ur kretsen av de
förtroendevalda revisorerna utses lekmannarevisorer i kommunens bolag.
För 2019 var följande revisorer valda:
Daniel Blomstedt till och med 2019-11-30
Göran Carlsson från och med 2019-12-01
KG Marklund
Veronica Stennek
Inger Klockerman
Mogens Jakobsen

Analys av årets verksamhet
Revisionen redovisar ett överskott på 41 tkr. Orsaken till överskottet är återhållsamhet avseende
sammanträden samt deltagande i kurser och konferenser.
Under året har kommunens verksamhet följts löpande via protokollsläsning, utredningar med mera
Dialoger kring verksamhet och ekonomi har under året genomförts med kommunstyrelsens
arbetsutskott, utskottet arbete och omsorg, utskottet barn och unga, utskottet samhällsbyggnad.
Överläggningar har under året hållits med kommunledning och fullmäktiges presidium.
Vi har även gjort ett studiebesök med fokus skola där vi besökte Örbyhus skola och fick information
om kommunens skolverksamhet av utbildningschef samt rektor vid Örbyhus skola.
Vi har genom lekmannarevisorerna tagit del av granskningen av verksamheten i kommunens bolag. I
vårt uppdrag biträds vi av sakkunnigt biträde från PwC.
En risk- och väsentlighetsanalys har gjorts som fungerat som underlag till genomförda
granskningsinsatser under året. Vidare har två förstudier genomförts avseende placeringar av barn och
unga respektive en ekonomi i balans i syfte att ge oss revisorer ett underlag för att bestämma om en
fördjupad granskning på området behöver genomföras.
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Förstudien av placeringar av barn och unga har i nuläget inte föranlett något beslut om en fördjupad
granskning med motiveringen att det pågår ett arbete i kommunen i syfte att komma tillrätta med de
utmaningar/brister som revisionen noterar. Vi har istället beslutat att följa detta arbete. Den andra
avsåg kommunstyrelsens arbete med en ekonomi balans och de beslut som kommunstyrelsen fattat
under året avseende besparingar/effektiviseringar där vi revisorer beslutat att genomföra en fördjupad
granskning avseende kommunstyrelsens ekonomistyrning.
Inom ramen för obligatoriska granskningar har en grundläggande granskning av samtliga nämnder
genomförts liksom delårsrapport, bokslut och årsredovisning granskats. Som ett led i våra
obligatoriska granskningsinsatser ingår att löpande följa upp tidigare genomförd granskning avseende
personal- och kompetensförsörjning.
Följande fördjupade granskningar har genomförts eller pågår:




Granskning av kommunstyrelsens systematiska arbetsmiljöarbete.
Granskning av kommunstyrelsens och nämndernas anpassning till ny kommunallag och
förvaltningslag.
Granskning av kommunstyrelsens ekonomistyrning.

Resultaträkning
Årsprognos i
delårsrapport

Årsbudget
2019

Utfall 2019

Avvikelse
mot budget

Utfall 2018

Verksamhetens intäkter

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Personalkostnader
Materialkostnader
Tjänster
Övriga kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens kostnader

-174
-9
-892
-25
0
-1 099

-174
-9
-892
-25
0
-1 099

-136
-1
-913
-9
0
-1 058

37
8
-21
16
0
41

-110
0
-864
-19
0
-992

Verksamhetens nettoresultat

-1 099

-1 099

-1 058

41

-992

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

-1 099

-1 099

-1 058

41

-992

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

-1 099

-1 099

-1 058

41

-992

Bruttoinvesteringar

0

0

0

0

0

Nettoinvesteringar

0

0

0

0

0

(tkr)

Avgifter & ersättningar
Övriga intäkter

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter finansiella
intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader
Resultat
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Valnämnd
Verksamhetsidé
Valnämndens uppdrag är att på lokal nivå ha det totala ansvaret för genomförandet av allmänna val till
riksdag, landsting och kommun, val till Europaparlamentet samt folkomröstningar. Enheterna för
Kvalitet & strategisk utveckling och Ledningsstöd svarar för det administrativa stödet till valnämnden

Analys av årets verksamhet
Kund:
Funktionen med ambulerande röstmottagare har fungerat bra. Ambulerande röstmottagare kunde
nyttjas av de personer som inte kan ta sig till en röstningslokal eller vallokal på grund av till exempel
ålder eller funktionsnedsättning och som inte har någon närstående som kan agera bud. Samordning
har skett med vård- och omsorgsboenden i kommunen. Ambulerade röstmottagare har funnits vid en
dag på varje boende. Samtliga som beställt hjälp har erhållit hjälp. Totalt nyttjade 18 personer denna
möjlighet. Intresset i detta val var betydligt lägre än under valet till riksdag, kommun och landsting
2018.
Förtidsröstningen har funnits på kommunens större orter: Tierp, Örbyhus, Söderfors, Skärplinge och
Karlholmsbruk. I Mehedeby var det öppet för förtidsröstning på valdagen. Öppettiderna har varit
desamma som vid valet i höstas.
I Demokratiberednings demokratiuppdrag ingår att verka för ökat valdeltagandet. Inga specifika
insatser gjordes dock inför Europaparlamentsvalet. Framförallt på grund av att den tidigare
beredningen avgick vid årsskiftet och den nya beredningen behövde tid att formera sitt arbete.
Alla lokaler som används vid val ska vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Det
finns också ett stärkt krav på att lokalerna inte ska ha politisk eller religiös anknytning. Innan
valnämnden beslutade om vilka lokaler som skulle användas gjordes besök i alla lokaler för att
kontrollera tillgängligheten.
Inga överklaganden inkom till Valmyndigheten gällande valet i Tierps kommun.
Process:
Det nya kravet på avskärmning av valsedlar tillgodosågs med skärmar runt valsedelsställ och en ökad
bemanning för att hålla ordning på kön av röstande och ordningen i valsedelsställen.
Vid detta val anlitades PostNord för hantering (sortering och distribution) av förtidsrösterna. Det
fungerade bra. Hanteringen blev effektivare och vallokalerna fick förtidsrösterna tidigare på valdagens
morgon.
Valet genomfördes enligt den fastställda processnormen. Vissa förbättringar av processnormen har
gjorts.
Under våren var kommunen skyldig att tillhandahålla förtidsröstning inför omvalet i Falu kommun.
Kundtjänst i Medborgarservice utbildades för att kunna ta emot förtidsröster.

5
145

Årsredovisning 2019

Medarbetare:
Totalt rekryterades 105 röstmottagare för att genomföra valet. Av dessa arbetade 25 personer med
förtidsröstning och 83 personer i vallokal på valdagen.
Som ambulerande röstmottagare, avbytare för de som tjänstgjorde på förtidsröstningen i kommunhuset
i Tierp samt för mottagning och inlåsning av röster användes anställda i kommunhuset. Totalt 13
personer från enheterna Kvalitet och strategisk utveckling, Ledningsstöd, Dokumentstrategiska teamet
och Kommunikationsenheten medverkade under valet. Arbetsmarknadsenheten anlitades för
merparten av alla transporter av material.
Alla som arbetade vid valet, inklusive valnämnden, genomgick utbildning för att få tjänstgöra som
röstmottagare.
Ekonomi:
Valnämnden har ett överskott om 88 tkr. Överskottet beror till största delen av att det fastställda
statsbidraget blev högre än förväntat och att materialkostnaden kunde hållas nere. För arrangerandet av
förtidsröstning inför omvalet i Falu kommun erhöll valnämnden kostnadstäckning från
valmyndigheten.
Statsbidraget för att genomföra val motsvarar cirka 50 procent av valnämndens kostnad för att
genomföra val. Enheterna för Kvalitet och strategisk utveckling respektive Ledningsstöd
tillhandahåller tjänstemannastöd och personal för genomförandet av valet. I detta val har även personal
från dokumentstrategiska teamet och kommunikationsenheten deltagit. Kostnad för tjänstepersonernas
medverkan ingår i respektive enhets budget och finns alltså inte med i valnämndens redovisning av
intäkter och kostnader.
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Resultaträkning
Årsprognos i
delårsrapport

Årsbudget
2019

Utfall 2019

Avvikelse
mot budget

Utfall 2018

Verksamhetens intäkter

0
491
491

0
455
455

0
507
507

0
52
52

0
423
423

Personalkostnader
Materialkostnader
Tjänster
Övriga kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens kostnader

-673
-3
-73
-1
0
-750

-683
-32
-54
-6
0
-774

-674
-3
-59
-1
0
-738

8
29
-5
5
0
36

-726
-24
-54
-12
0
-816

Verksamhetens nettoresultat

-259

-319

-231

88

-394

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

-259

-319

-231

88

-394

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

-259

-319

-231

88

-394

Bruttoinvesteringar

0

0

0

0

0

Nettoinvesteringar

0

0

0

0

0

(tkr)

Avgifter & ersättningar
Övriga intäkter

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter finansiella
intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader
Resultat

Kommentar till årsutfallet jämfört med årsprognosen i delårsrapporten
Utfallet blev 28 tkr bättre än delårsprognosen. Framförallt beroende på osäkerhet runt sent inlämnade
tjänstgöringsblanketter för löner för valnämndens ledamöters arbete och oklarhet runt debitering för
interna tjänster av Arbetsmarknadsenheten.

Kommentar till budgetutfall
Statsbidraget skulle ha fördelats mellan verksamheterna 0910 och 0911, nu ligger hela på 0910.
Förbrukningsmaterial ligger främst på 0900, den posten kunde minimeras.
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Jävsnämnd
Verksamhetsidé
Jävsnämnden fullgör frågor som rör myndighetsutövning gentemot kommunens egna verksamheter.
Jävsnämndens kunder utgör kommunens egna verksamheter, inklusive Tierps kommunfastigheter AB,
Tierps Fjärrvärme AB och AB Tierpsbyggen. Enheten Ledningsstöd svarar för det administrativa
stödet till jävsnämnden

Analys av årets verksamhet
Kund:
Jävsnämnden har fastställt tre årliga tillsynsplanerna: Tillsynsplan och behovsbedömning för miljöoch hälsoskydd och strålskydd i Tierps kommun 2019-2021, Tillsynsplan för tillståndsgivning i Tierps
kommun 2019-2020, Tillsynsplan och behovsbedömning för offentlig livsmedelskontroll
i Tierps kommun 2019-2022. I övrigt har nämnden behandlat strandskyddsdispenser, sanktionsavgifter
och ett komposteringsärende.
Process:
Jävsnämndens ansvar och roll har genomlysts.
Ekonomi:
Jävsnämndens verksamhet, det vill säga behovet av sammanträden, är helt avhängigt vilka aktiviteter
som kommunen bedriver, till exempel byggprojekt, som kräver politiska beslut. Nämnden har under
året haft fyra möten, vilket är ett mer än under 2018. Verksamheten har hållit budget, +/- 0.
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Resultaträkning
Årsprognos i
delårsrapport

Årsbudget
2019

Utfall 2019

Avvikelse
mot budget

Utfall 2018

Verksamhetens intäkter

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Personalkostnader
Materialkostnader
Tjänster
Övriga kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens kostnader

-38
0
-1
-4
0
-42

-38
0
-1
-4
0
-42

-42
0
0
0
0
-42

-4
0
1
4
0
0

-37
0
0
0
0
-37

Verksamhetens nettoresultat

-42

-42

-42

0

-37

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

-42

-42

-42

0

-37

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

-42

-42

-42

0

-37

Bruttoinvesteringar

0

0

0

0

0

Nettoinvesteringar

0

0

0

0

0

(tkr)

Avgifter & ersättningar
Övriga intäkter

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter finansiella
intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader
Resultat
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Lönenämnd
Verksamhetsidé
Lönenämnden ska möjliggöra samverkan mellan Tierp, Knivsta och Älvkarleby kommuner kring löneoch pensionshantering. Nämnden består av tre ledamöter, en från vardera kommunen samt ersättare
för dessa. Ordförande utses från Tierps kommun.

Kommentar till årsutfallet
Utfallet följer budget 2019 och har fördelats:
Tierps kommun
50 procent
6 209 930 kr
Knivsta kommun
30 procent
3 725 958 kr
Älvkarleby kommun
19 procent
2 359 773 kr
Temab
1 procent
124 199 kr

Resultaträkning
Årsprognos i
delårsrapport

Årsbudget
2019

Utfall 2019

Avvikelse
mot budget

Utfall 2018

Verksamhetens intäkter

0
12 420
12 420

0
12 420
12 420

0
12 420
12 420

0
0
0

0
11 398
11 398

Personalkostnader
Materialkostnader
Tjänster
Övriga kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens kostnader

0
0
-12 420
0
0
-12 420

0
0
-12 420
0
0
-12 420

0
0
-12 420
0
0
-12 420

0
0
0
0
0
0

0
0
-11 398
0
0
-11 398

Verksamhetens nettoresultat

0

0

0

0

0

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Resultat efter finansiella
intäkter och kostnader

0

0

0

0

0

Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Resultat

0

0

0

0

0

Bruttoinvesteringar

0

0

0

0

0

Nettoinvesteringar

0

0

0

0

0

(tkr)

Avgifter & ersättningar
Övriga intäkter
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IT-nämnd
Verksamhetsidé
Nämndens ansvarsområde är övergripande IT-strategiska och IT-taktiska frågor samt IT-operativa
insatser för kommunerna enligt de definitioner och beslut som tas av nämnden.
Nämnden ska arbeta för att möjliggöra för kommunerna att arbeta i en samverkanskultur för att få mer
effektiva lösningar för såväl kärnverksamheterna som IT-verksamheten. Nämndens ansvar är att
medverka i de fem kommunernas digitala utvecklingsarbete samt stödja samordning av
verksamhetsutvecklingsinsatser som är IT-relaterade. Nämnden ska sträva efter att arbeta i en
samverkans- och samförståndskultur. Nämnden ska verka för att kontinuerligt effektivisera ITverksamheten för att kunna leverera IT-tjänster till förvaltningarna till överenskomna servicenivåer.
Uppdraget innefattar även att ge överenskommet stöd för IT-relaterade verksamhets- och
utvecklingsfrågor.

Uppföljning av strategier för att uppnå målen
IT-nämndens första år har präglats av processkartläggningar och rollbeskrivningar för organisationen
samt ett budgetarbete som resulterade i en budget först den 27 juni 2019. Återhållsamhet och
överutnyttjande av interna resurser har gett ett stort ekonomiskt överskott totalt för de fem
kommunerna, men eftersatt verksamhetsstöd och slitna medarbetare.
Med anledning av de fem kommunernas ansträngda ekonomi och de styrsignaler som mottagits både
politiskt och från verksamheten så har ett positivt resultat varit den första och största prioriteringen,
speciellt med tanke på SMN:s (Knivsta/Heby) stora negativa resultat under de föregående åren. En
ekonomi i balans har överseglat allt och medfört återhållsamhet med rekryteringar och projekt. Under
en stor del av året så har möten med de fem kommunernas ekonomichefer skett en gång per vecka.
Övergripande inriktningsmål:
Nämnden ska verka för att kontinuerligt effektivisera IT-verksamheten för att kunna leverera ITtjänster till förvaltningarna till överenskomna servicenivåer. Uppdraget innefattar även att ge
överenskommet stöd för IT-relaterade verksamhets- och utvecklingsfrågor.
Uppdrag och uppgifter:
Den gemensamma 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

11
151

Årsredovisning 2019

Analys av årets verksamhet
Kund:
Vi ser i de enkäter vi skickat ut att det samlade betyget från verksamheten är diversifierat. I de tre
kommunerna med egen regi så har resultatet varit relativt stabilt, något ned i Tierp och Älvkarleby och
uppåt i Östhammar. I de tre kommunerna med egen regi är det marginella förändringar som till viss
del förklaras av ökat deltagande i enkäten samt att personal från Tierp, Älvkarleby och Östhammar
deltar i IT-städningen i Knivsta. Den största försämringen av kundnöjdhet är i Knivsta. I Knivsta så
har återkommande problem med nätverk och infrastruktur stor påverkan på kundnöjdheten. En
påverkan för två av kommunerna (Heby/Knivsta) som hårdast drabbats av den överklagade
upphandlingen av skrivare/ kopiatorer går inte att bortse ifrån. En del av missnöjet kommer från
frustrationen av gammal skrivarutrustning.
Sammantaget är det 42 skolor och 61 förskolor som ingår i IT-organisationens ansvar, lägg därtill
motsvarande volymer inom samhällsbyggnad och omsorgen så är bilden av en relativt stor
organisation med de krav och önskemål som tillkommer klar. IT-organisationen har inte under 2019
klarat av att möte de förväntningarna.
Process:
Städningen i Knivsta har tagit mer än 1800 timmar extra från övriga delar av den egna ITorganisationen, här fortgår städningsprojektet för infrastrukturen under våren 2020 i ett projekt
tillsammans med Advania. Kvarvarande ”skräp” i infrastrukturen och i AD:t från tidigare leverantörer
påverkar driftsstabiliteten. I anslutning till ovanstående har arbetet startats för ”nytt AD, Active
Directory”. Knivsta kommer att vara först ut, men övriga fyra kommuner ska löpande flyttas över i det
nya gemensamma AD:t. Denna infrastrukturförändring skapar möjligheter för verksamheterna att
samarbeta och samverka kring sina processer och system.
Under året så har utbildningar inom säkerhetsområdet genomförts tillsammans med olika myndigheter.
En ökad aktivitet märks kring vår infrastruktur och säkerheten har skärpts under året.
En handfull större upphandlingar har förberetts under 2019 (telefoni, datacenter, licenspartner,
print/copy, kommunnät Knivsta/Heby) och annonserats. En av de större (print/copy) överklagades
tyvärr och har gjorts om. Sammantaget så märks ett klart högre intresse från marknaden då behovet
som annonseras nu motsvarar en kommun om cirka 86 000 kommuninnevånare.
Under 2019 har arbetet med att förenkla och snabba upp processen med ”från behov till leverans”
startats upp av våra partneransvariga. Ett förenklat förfarande vid IT-beställningar har införts i ett par
av kommunerna med goda erfarenheter. Verksamheterna har egna utbildade beställare som via web
direkt kan se och beställa utrustning ur ett standardiserat sortiment med direktleverans till den egna
arbetsplatsen. Rutiner för ekonomiprocesserna har arbetats fram tillsammans med de fem
kommunernas ekonomichefer.
Under 2019 har de fem kommunernas supportpersonal påbörjat ett samarbete över kommungränserna.
Regelbundna gemensamma supportmöten över Skype sker varje vecka för att byta erfarenheter och
dryfta aktuella problem. Två IT-tekniker har rekryterats för att förstärka gruppen och låta de mest
erfarna teknikerna ta ett steg uppåt internt för att lära sig nya saker.
Numera går det även för supportteknikerna att arbeta över gränserna på distans och åtgärda ärenden i
alla kommuner.
Något av det viktigaste som gjorts under 2019 är att de fem kommunernas IT-helpdesk samlats i
samma helpdesksystem (ServiceDesk+). Det är första steget för att kunna hjälpa alla användare
oberoende av geografin.
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IT-organisationen har startat en ”Klientgrupp” med representanter från alla fem kommunernas
supportpersonal, gruppens ansvar är att samordna arbetet med de olika klientplattformar som finns i
kommunerna med syfte att strömlinjeforma dessa så att de är så lika som möjligt för att underlätta
supportens arbete över gränserna.
Supporten har tillsammans med Kundansvariggruppen påbörjat kartläggning och komplettering av
processer och rutiner som finns i de olika kommunerna för att se vad som kan göras så lika som
möjligt och nyttja ”best practise” i de fall rutinerna för samma arbets-uppgifter ser olika ut.
Under 2019 har arbete med att försöka få bort de datorer som fortfarande har Windows 7 installerat
eller i de fall det går, uppgradera dessa till Windows 10. Detta görs för att skärpa säkerheten i
klientplattformen för samtliga kommuner. Det finns idag ett fåtal klienter kvar med Windows 7 i
kommunerna men arbetet med att få bort dessa pågår kontinuerligt.
Införandet av ITIL med bland annat ”change-processen” under 2019 för hela IT-organisationen har
medfört ändrade roller och nya arbetssätt Ett nytt förvaltningssystem inom IT har
införts(ServiceDesk+) för att stödja processerna inom ITIL på ett bra sätt och hantera de incidenter
som inkommer.
Under året har driftmöten varannan vecka införts där personalen dels lyfter pågående förändringar
men även planerar framåt. Ett antal mindre forum (drift-kundansvariga, tekniskt råd med flera) har
startats för att förbättra kommunikationen internt inom IT-förvaltningen.
Vi har förlängt en hel del avtal under året, dels för att vi inte fått till nya avtal men även för att vår tid
inte räckt till allt. Konsolideringen och andra gemensamma projekt har inte kommit så långt som vi
velat då huvudfokus varit att leverera en stabil drift och support till verksamheterna. Dock har en hel
del tid gått till olika inventeringar av hårdvara, mjukvara, rutiner och dokumentation samt till utökat
kunskapsutbyte i senare delen av året. Några större investeringar har inte gjorts under året.
De har varit en del av våra medarbetare som jobbat mer över gränserna och det har gjort att vi kunnat
minska konsultkostnaderna genom att utnyttja intern kompetens.
Vi sitter just nu i en uppdelad miljö där vi på ena sidan har en extern drift (Knivsta/Heby) som vi sitter
i som beställare och i den andra delen där vi har drift i egen regi (Tierp/Älvkarleby/Östhammar). En
övergripande strävan under året har varit att göra saker så lika som möjligt för att underlätta för drift,
men även support och andra delar.
Gällande förändringar/införande har cirka 300 större förändringar genomförts under året och cirka 30
stycken är påbörjade men ej klara ännu.
För rollen Kundansvariga IT har en stor andel i arbetet under 2019 legat i att finna gemensamma
arbetssätt, hur ärenden ska sonderas och drivas. Det första grundfundamentet är ärendeprocessen som
etablerades 2019-10-11. Etablering av arbetsmöten, det vill säga KA-möten, som numera har utökats
till KA + Drift/Support/Nät (roterande schema), PAKA(Partneransvarig-Kundansvarig) möten har
etablerats för att kunna lämna över frågor och synpunkter mellan PA och KA.
Första chefsenkäten som genomfördes för de fem kommunerna skickades ut i början av 2019. Denna
visade tydligt olika bedömningarna om extern drift kontra intern drift av IT. När resultatet av
chefsenkäten för 2020 analyseras så kan vi jämföra data och se om trenden blivit positivare eller
negativare jämfört med 2019. Detta är en etablerad process som framöver kommer att användas för att
ta tempen på hela IT-organisationen.
Två större upphandlingar av verksamhetssystem inom skola (Älvkarleby, Tierp, Heby) och vård- och
omsorg (Tierp, Heby, Knivsta) har genomförts under 2019. Kundansvariga IT har agerat
stöttande/rådgivande till verksamheterna under dessa gemensamma upphandlingar.
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Två verksamheter (barn- och utbildning, socialtjänst) inom flera av Cassiopeia-kommunerna har aktivt
träffas för att diskutera arbetssätt och utmaningar inom digitalisering.
Medarbetare:
De nya rollerna kundansvarig och partneransvarig har tagit tid att forma och beskriva. Att sätta
processer som fungerar i en matris-organisation där funktioner och processer ska samutnyttjas i fem
kommuner är svårt. Chefsorganisationen och ansvaret har gjorts om två gånger under året. Under sista
kvartalet klarnade roller och processerna.
Ekonomi:
Kortfattat så kan året beskrivas som löpande budgetarbete under innevarande år. Klargöranden och
förtydligande om allt från hyror till kostnader för ”IT-bilar” har skett inom ekonomichefsgruppen. Den
allmänt dåliga ekonomin i de fem kommunerna samt det faktum att Tierps kommun haft köpstopp
under stora delar av året påverkar så klart resultatet.

Resultaträkning
Årsprognos i
delårsrapport

Årsbudget
2019

Utfall 2019

Avvikelse
mot budget

Utfall 2018

Verksamhetens intäkter

0
65 181
65 181

0
65 181
65 181

0
54 740
54 740

0
-10 441
-10 441

0
0
0

Personalkostnader
Materialkostnader
Tjänster
Övriga kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens kostnader

-24 500
-700
-37 775
-1 550
-656
-65 181

-24 500
-700
-37 775
-1 550
-656
-65 181

-21 897
-661
-31 447
-256
-473
-54 734

2 603
39
6 328
1 294
183
10 447

0
0
0
0
0
0

Verksamhetens nettoresultat

0

0

6

6

0

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

0
0

0
0

0
-6

0
-6

0
0

Resultat efter finansiella
intäkter och kostnader

0

0

0

0

0

Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Resultat

0

0

0

0

0

Bruttoinvesteringar

0

0

0

0

0

Nettoinvesteringar

0

0

0

0

0

(tkr)

Avgifter & ersättningar
Övriga intäkter

Kommentar till årsutfallet jämfört med årsprognosen i delårsrapporten
Svårigheterna med att ha ekonomin för IT-nämnden i fem kommuners ekonomisystem har varit
påfrestande. Inför 2019 planerades att enbart hantera personalens löner i den gemensamma ekonomin i
Tierp. Men för att skynda på rationaliseringen så flyttades stora delar av fakturorna från de externa
leverantörerna över från de fem deltagande kommunerna löpande under 2019. Förklaringen till
överskottet i både tjänster och övriga kostnader är att delar ligger kvar i de deltagande kommunerna.
Av ovanstående 10 447 tkr så ligger cirka 5 400 tkr kvar i de deltagande kommunerna på posterna
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tjänster, övriga kostnader samt avskrivningar. Det innebär att det egentliga resultatet för IT-nämnden
är 5 047 tkr, vilket motsvarar cirka 7,7 procent.
Minskade personalkostnader, 2 603 tkr samt cirka 1 500 av minskade konsultkostnader är de stora
anledningarna till överskottet. Ytterligare 400 tkr är reduceringar på grund av uppsagda och
samordnade avtal. Den sista posten om cirka 550 tkr som skapar nämndens överskott är den allmänna
ekonomiska återhållsamhet som präglat 2019 samt Tierp kommuns ”köpstopp”.
Överskottet på personalkostnaderna förklaras av att fem tjänster hållits vakanta under stora delar av
året. I maj anställdes två kundansvariga för Älvkarleby och Knivsta efter en rekrytering under våren.
Under oktober tillkom två IT-tekniker. En tjänst inom det ekonomiadministrativa har varit vakant
under hela 2019. Inga utbildningar har genomförts under 2019. Inget deltagande vid konferenser har
genomförts under 2019.
Konsultkostnaderna har minskat från tidigare år då större del egen personal har använts från
Östhammar, Tierp och Älvkarleby i Heby och Knivsta. Några mindre avtal inom IT-infrastruktur har
sagts upp då kompetensen har kunnat hämtas internt.

Kommentar till budgetutfall
Inga projekt har drivits under 2019. Inga investeringar har gjorts under 2019 då ingen
investeringsbudget för IT-organisationen fanns framtagen. En allmän återhållsamhet med ekonomin
har präglat alla medarbetare i IT-organisationen under 2019.

Sammanfatta året med några korta meningar
IT-nämndens första år har varit turbulent med nya chefer, roller och processer därav stressande för
personalen i den gemensamma IT-organisationen. Leveranserna till våra kunder har tagit stryk under
året och det samlade betyget i framförallt i Knivsta, men tyvärr även i Heby har sjunkit. Modellen med
en extern leverantör på relativt små kommuner verkar ha en negativ påverkan på resultatet. Dock har
betyget för den externa leverantören ökat i Knivsta då den sjunkit drastiskt för den interna IT-resursen.
Åtgärder har satts in, rekryteringar gjorts och förändringar görs löpande för att både stärka
infrastrukturen och öka kvalitén i leveranserna från den interna IT-organisationen.

Framtidsbedömning
Om 2019 präglats av osäkerhet kring uppdrag, roller och processer samt återhållsamhet i ekonomin så
kommer 2020 att var i bjärt kontrast. Flera stora upphandlingar är annonserade, projekt startas,
medarbetarna är allt mer bekväma i den nya organisationen, processer blir tydligare och leveranserna
ska bli både effektivare och med efterfrågad kvalitet. En ny web samt profil kommer att lanseras under
våren 2020 vilket kommer att medföra tydligare kommunikationskanaler till våra kunder.
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Mått
Sjukfrånvaro %
Totalt

Kvinnor

Män

2019

2018

2019

2018

2019

2018

5,4

0,0

24,6

0,0

2,1

0,0

31,3

0,0

46,9

0,0

0,0

0,0

Sjukfrånvaro 30-49 år

1,2

0,0

0,0

0,0

1,2

0,0

varav långtidsjukfrånvaro

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Sjukfrånvaro -29 år
varav långtidsjukfrånvaro

Sjukfrånvaro 50varav långtidsjukfrånvaro
Total Sjukfrånvaro
varav långtidsjukfrånvaro

6,4

0,0

2,1

0,0

7,6

0,0

53,5

0,0

0,0

0,0

57,7

0,0

3,8

0,0

5,9

0,0

3,5

0,0

40,4

0,0

37,5

0,0

41,2

0,0

IT-nämnden startade 2019-01-01, därför saknas statistik för 2018. Sjukfrånvaron var dock lägre i de
tidigare IT-organisationerna. Tierp/Älvkarlebys IT-organisation hade under 2018 en sjukfrånvaro på
1,8 procent, motsvarande siffra var för Knivsta och Heby 2,5 procent, Östhammar 2,3 procent. Rensat
från långtidssjukfrånvaron så är 2019 års sjukfrånvaro 2,3 procent. Totalt sett så är sjukfrånvaron
relativt oförändrat från året före till IT-nämndens första verksamhetsår. Största differensen ses i
tidigare Knivsta och Hebys IT-nämnd SMN, som gått från 13,4 procent för 4 år sedan.
Sjukfrånvaro %
2016

2017

2018

13,4

5,7

2,5

Tierp Älvkarleby

1,2

2,0

1,8

Östham m ar

3,1

4,8

2,3

Sam verkansnäm nden Knivsta/Heby

Antal årsarbetare
Totalt

Kvinnor

Män

2019

2018

2019

2018

2019

2018

-29 år

7,3

0,0

0,9

0,0

6,4

0,0

Åldersgrupp 30-39 år

6,7

0,0

0,0

0,0

6,7

0,0

Åldersgrupp 40-49 år

10,1

0,0

1,2

0,0

8,9

0,0

Åldersgrupp 50-59 år

11,3

0,0

2,0

0,0

9,3

0,0

3,2

0,0

1,0

0,0

2,2

0,0

38,7

0,0

5,2

0,0

33,5

0,0

Åldersgrupp

Åldersgrupp 60 år Totalt antal anställda

Under 2019 har fem tjänster delvis vakanthållits med tanke på det osäkra ekonomiska läget under
tidiga våren. Från maj till oktober har fyra av de fem tjänsterna återbesatts. Återstår att rekrytera är
chef för partneransvariga.
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Kundnöjdhet 2019
Mycket missnöjd
Missnöjd

Tierp
Östhammar
egen it-org egen it-org
0,0%

Älvkarleby Knivsta
Advania
egen it-org egen it-org för Knivsta

Advania
Heby IT
för
egen it-org Heby

1,4%

0,0%

13,5%

2,7%

12,5%

3,1%

8,1%

2,8%

13,3%

45,9%

13,5%

15,6%

15,6%

Nöjd

36,5%

36,1%

33,3%

32,4%

45,9%

50,0%

71,9%

Mycket nöjd

55,4%

59,7%

46,7%

5,4%

37,8%

15,6%

9,4%

0,0%

0,0%

6,7%

2,7%

0,0%

6,3%

0,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Neg

8,1%

4,2%

13,3%

59,5%

16,2%

28,1%

18,8%

Pos

91,9%

95,8%

80,0%

37,8%

83,8%

65,6%

81,3%

0,0%

0,0%

6,7%

2,7%

0,0%

6,3%

0,0%

ingen åsikt

ingen åsikt?
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Gemensam service
Verksamhetsidé
Gemensam service ska stödja kommunens verksamheter så att de kan få ut bästa möjliga mervärde
utifrån sina resurser och kunna fokusera på sin kärnverksamhet.

Uppföljning av strategier för att uppnå målen
Övergripande inriktningsmål:
 Tierp är en attraktiv, inkluderande och hållbar kommun med ekonomi i balans.
Under året har Gemensam service arbetat med att implementera beslutad form för e-styr inom
kommunens alla verksamheter. Samverkan har också skett med övriga kommuner inom ramen för ITnämnden för att hitta gemensamma utvecklingsområden.
För att få en effektivare process i arbetet med att ta fram och följa upp budget för Tierps kommun har
utbildning genomförts inom ramen för chefsforum. En upphandling har dessutom genomförts för att få
adekvat systemstöd i arbetet. Arbetet med införandeprojektet har påbörjats.
Upphandling av nytt lönesystem genomfördes under 2019 och implementering av detta pågår. I det
sammanhanget har även förstärkning av systemförvaltningen skett för att säkerställa att uttag av
statistik och andra underlag håller hög kvalitet.
Kommungemensamma mål:
Attraktivt:


Öka attraktiviteten och vårt värdskap, genom att:
- Aktivt stödja livspusslet i livets alla faser
- Finna initiativ som ökar antalet etableringar
- Ta vara på och kommunicera varumärket Tierp och vår historia med stolthet
En chefsportal på Intranätet för chefer avseende HR-frågor har införts under året. Chefsforum har
genomförts två gångar under året.
Arbete pågår med att omsätta strategi för kompetensförsörjning som antogs i maj 2018 till praktisk
handling.
En gruppintroduktion för alla nyanställda har genomförts två gångar under året.
Varumärket Tierps kommun har använts i annonser vid rekryteringar.
Attraktivt och hållbart:


Successivt utveckla tätorterna med början i Tierp genom att verka för ökat antal
bostäder med attraktiva miljöer
Strategin för kompetensförsörjning och dess handlingsplaner ska bidra till att kommunen blir attraktiv
att bo och verka i. Ett HR-nätverk med företagen i kommunen har startats upp.
Deltagandet i STAMINA som betyder "strukturerat tidseffektivt arbetssätt och metoder för
inkluderande arbetsliv" bidrar till att kommunen är en attraktiv arbetsgivare.
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Inkluderande:


Öka den upplevda sociala gemenskapen genom att skapa inkluderande
arbetsplatser och arbetssätt samt stimulera till inkluderande träffpunkter
Under året anordnades en utbildning i kompetensbaserad rekrytering med mångfaldsfokus för cheferna
i kommunen. Utbildningen hölls av SKL, men kommer framöver att hållas i egen regi.
Policy för lika rättigheter och möjligheter har utarbetats och antogs av kommunstyrelsen den 24 april
och av Kommunfullmäktige den 12 juni. Till denna har ”Rutin för hantering av diskriminering,
trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling” utarbetats.
Diskrimineringsombudsmannen har efter granskning av våra riktlinjer och rutiner bedömt att vi lever
upp till de krav som ställs i 3 kap 6 § i diskrimineringslagen.
Ett antal medborgardialoger på temat Översiktsplan har genomförts tillsammans med
samhällsbyggnad. Dessa har genomförts på samtliga orter och även inom gymnasiet för att nå så
många som möjligt i arbetet.
Ekologiskt hållbart:


Minska kommunens negativa klimatpåverkan genom att minska kommunens
utsläpp av växthusgaser och att minska kommunens energiförbrukning
Flera och flera tjänster, utbildningar och möten blir digitala för att minska pappersanvändningen men
även resandet.

Verksamhetens övergripande mål enligt styrkort utöver övergripande
inriktningsmål och kommungemensamma mål
Styrkort
utifrån vision, strategiska utvecklingsområden och övergripande mål
Mål

 Gemensam service tillhandahålla effektivt stöd till kommunens chefer, medarbetare och
förtroendevalda i syfte att bidra till kommunens verksamhetsutveckling.

Perspektiv

KUND

PROCESS

MEDARBETARE

Strategier

Regelbundna
kunddialoger och
konsultativt arbetssätt.

Anskaffningsprocess av
varor och tjänster, intern
styrning och kontroll samt
systematiskt
arbetsmiljöarbete ska
prioriteras.

Rekrytera, utveckla och
behålla medarbetare med
hög kompetens.

Avtalstroheten ska vara
minst 80 %.

Samtliga medarbetarbetare
ska ha utvecklingsplaner
som även inbegriper
ovanstående kunskaper.

Mått/ målvärde

NKI undersökningar
Bibehålla resultatet 95 %
som svarat nöjd, mycket
nöjd 2017.

Inga revisionsanmärkningar
inom Gemensam service.

Kontinuerliga utbildningar i
offentlighet och sekretess,
kommunallagen och
förvaltningslagen.

Öka svarsfrekvensen som
2017 var ca 60 % till
70 %.

Sjukfrånvaron ska minska till
5,0 % 2019.

Måluppfyllelse

Delvis

God (4,4 %)

Ev.
kommentar/fotnot

NKI: 97,88 % var nöjd eller mycket nöjd. Endast 45,79 % svarade på enkäten
Avtalstrohet: Överstiger 80 %
Revisionsanmärkningar: Enbart marginella anmärkningar
Sjukfrånvaro: 4,4 %
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Analys av årets verksamhet
Kund:
HR har arbetat för att ta fram en servicenivåöverenskommelse med kommunens verksamheter vilket
har lett till arbetssätt som på ett bättre sätt kan balansera resurser i förhållande till organisationens
behov.
Under november/december 2019 genomfördes bland samtliga medarbetare en enkät avseende
kränkande särbehandling, sexuella trakasserier, diskriminering samt upplevelse av arbetsmiljö.
Resultatet som har presenterats i en rapport som dessutom utgör en uppföljning av "Policy för lika
rättigheter och möjligheter" samt "arbetsmiljöpolicy för Tierps kommun". Rapporten kommer utgöra
underlag för det fortsatta arbetet med att säkerställa en trygg och säker arbetsmiljö.
Bemanningsenheten har tagit fram en tydlig processbeskrivning avseende rekrytering av timanställda
och en e-tjänst är under uppbyggnad.
Ledningsstöd fortsätter att utveckla möteshanteringen i Evolution så att systemet nyttjas mer effektivt
för att skapa enklare, snabbare och mer kostnadseffektiv hantering av ärenden som går upp för beslut
till politiken.
En ny startsida i självservice har tagits fram och kommer kontinuerligt att vara ett forum för att nå ut
med viktig information kring löner och avtal. Ett förenklat och webbaserat schemaplaneringsverktyg
har införts och utbildningar kommer erbjudas samtliga under hösten. Instruktionsfilmer gällande
användningen av personalsystemet har tagits fram.
Beredningen för översiktsplan och bostadsförsörjningsprogram har påbörjat sitt arbete. Flera
medborgardialoger har genomförts. Tjänstemannastödet utgörs av tjänstemän på Samhällsbyggnad,
Kvalitet och strategisk utveckling och Kommunikation.
Sex nya e-tjänster inom ramen för kommunens e-tjänsteplattform har utvecklats och lanserats. Det
handlar främst om tjänster inom Bemanningen och Samhällsbyggnad. Tjänsterna underlättar för
medborgarna, men förenklar även till viss del det interna arbetet.
Demokratiberedningen har påbörjat uppdraget att se över hur ungas delaktighet och inflytande kan
stärkas.
Under året har kommunen tappat två LOV-utförare inom hemtjänsten. Det beror dels på att dessa
företag numera behöver tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg (IVO), men också på grund av
genomförda kvalitetsgranskningar. Ett LOV-företag finns kvar i kommunen.
Process:
Kommungemensam modell för systemförvaltning har sjösatts. Kommunens samtliga sju lokala e-styr
är igång. Arbetet pågår med att förankra modellen i verksamheterna. En systematisk modell har varit
en förutsättning för samarbetet som sker mellan de ingående kommunerna i den nya IT-nämnden.
Upphandling av kvalitetsledningssystem har genomförts. Implementering väntas ske under första
halvåret 2020. Upphandling av verksamhetssystem för IFO och Vård och omsorg har genomförts i
samarbete med Knivsta och Heby kommuner. Tilldelning kommer ske under början av 2020.
Närvårdssamverkan intensifieras. Strukturen har setts över och flera projekt har dragits igång under
året, förstärkt geografiskt hälsouppdrag, vårdcentrum samt projekt för att minska psykisk ohälsa.
Medarbetare:
Ny ekonomichef och kommunikationschef har under hösten tillträtt. Ny utbildningschef har rekryterats
och tillträder under våren 2020.
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Rekrytering av en säkerhetsstrateg kunde inte slutföras under hösten 2019 då de sökande, trots
formella meriter, inte bedömdes ha tillräcklig erfarenhet. Ny rekrytering påbörjas under våren 2020.
Under tiden har två medarbetare avsatt del av arbetstid för att arbeta med frågorna.
Som ett led i det systematiska arbetsmiljöarbetet har STAMINA genomförts inom enheterna.
Sjukfrånvaron för Gemensam service ligger på 4,4 procent under året varav långtidssjukfrånvaron
uppgick till 41,8 procent.
Ekonomi:
Gemensam service visar på ett litet överskott för perioden på 115 tkr

Resultaträkning
Årsprognos i
delårsrapport

Årsbudget
2019

Utfall 2019

Avvikelse
mot budget

Utfall 2018

Verksamhetens intäkter

19
17 199
17 218

15
17 460
17 475

7
16 583
16 590

-8
-876
-884

9 606
69 333
78 939

Personalkostnader
Materialkostnader
Tjänster
Övriga kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens kostnader

-49 097
-645
-23 178
-6 925
-146
-79 990

-50 413
-798
-21 081
-7 770
-135
-80 197

-49 050
-512
-23 888
-5 591
-169
-79 209

1 363
286
-2 807
2 179
-33
988

Verksamhetens nettoresultat

-62 772

-62 723

-62 619

104

-51 162

100
-106

105
-161

95
-139

-10
22

100
-138

-62 778

-62 778

-62 663

115

-51 200

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

-62 778

-62 778

-62 663

115

-51 200

Bruttoinvesteringar

0

0

0

0

1 318

Nettoinvesteringar

0

0

0

0

1 318

(tkr)

Avgifter & ersättningar
Övriga intäkter

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter finansiella
intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader
Resultat

-76
-16
-30
-5
-1
-130

050
553
662
736
100
101

Kommentar till årsutfallet jämfört med årsprognosen i delårsrapporten
I förhållande till prognosen är differensen till det faktiska utfallet mindre än 0,2 procent.

Kommentar till budgetutfall
Gemensam service redovisar ett litet överskott för perioden på 115 tkr, trots kostnader överstigande
budget med närmare 1,6 Mkr för Högbergsparken som till stora delar stått tom under året. Kostnad för
utköp av medarbetare har uppgått till drygt 1 Mkr.
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Sammanfatta året med några korta meningar
Året har som helhet präglats av ekonomisk medvetenhet, det gäller såväl avseende rekryteringar som
andra områden. Till exempel har utbildnings- och fortbildningsinsatser skett på nya sätt och Webutbildningar har genomförts i större utsträckning än tidigare.
En helt ny struktur för kommunens budgetdokument har tagits fram under året. Strukturen följer till
stor del kommunens hemsida. Syftet har varit att det ska vara enkelt för medborgaren att hitta den
information man söker. Det har även utarbetats mallar för verksamheterna att bryta ner sin egen del av
budget i.
Under året har rekrytering av ny ekonomichef skett, tjänsten var under en period obesatt från det förra
ekonomichefen lämnade sin tjänst.
Enhetschef för kommunikationsenheten har tillträtt under hösten.
Högbergsparken har under året kostat nästan 3,8 Mkr. Försök har gjorts att hyra ut ett eller båda husen
till extern part. Totala kostnaden för Högbergsparken när den är outhyrd uppgår till närmare 4,4 Mkr
per år.
Kommunsekreteraren slutade sin anställning under året. Vid en workshop med både personal och
fackliga representanter framkom att den kompetens man främst behövde inom organisationen var en
kommunjurist. I samverkan med facken gjordes en omorganisation och resurser frigjordes för att
kunna tillsätta en kommunjurist inom befintlig ram. Tillsättning bedöms kunna ske under våren 2020.
För att kunna möta behovet av att digitalisera flera processer inom verksamheterna har en modell för
systemförvaltning introducerats under året. I den ingår samverkan med övriga kommuner som ingår i
den gemensamma IT-nämnden.
En arbetsuppgift som markant har ökat under 2019 är besvarande av frågor från och utlämnande av
handlingar till allmänheten.
De besparingar som har gjorts för att hantera kostnader som inte har funnits inom ram har främst
bestått i vakanshållning av tjänster.

Framtidsbedömning
Fortsatt behov av digitalisering av olika processer kommer att finnas. Samverkan internt inom
kommunen och mellan olika kommuner/regionen behöver förstärkas för att klara kompetensbehovet
och kompetensförsörjningen framöver.
Sjuktalet ligger för kommunen fortsatt högt och det behöver vi arbeta vidare med.
Arbetet med att bli av med de lokaler som kommunen inte själv behöver för sin verksamhet kommer
fortsätta.
Arbetet med införande av E-arkiv kommer behöva prioriteras även i fortsättningen. Gärna i samverkan
med andra kommuner.
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Mått
Sjukfrånvaro %
Totalt

Kvinnor

Män

2019

2018

2019

2018

2019

2018

Sjukfrånvaro -29 år

1,2

4,0

1,2

2,8

5,4

9,1

varav långtidsjukfrånvaro

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4,0

Sjukfrånvaro 30-49 år

2,2

5,4

2,2

7,8

1,1

4,0

varav långtidsjukfrånvaro

0,0

44,0

0,0

47,5

0,0

55,1

Sjukfrånvaro 50varav långtidsjukfrånvaro
Total Sjukfrånvaro
varav långtidsjukfrånvaro

6,3

5,8

5,9

6,0

4,8

5,1

54,9

34,5

72,8

34,9

32,0

0,0

4,4

5,5

4,0

6,7

2,5

0,0

41,8

37,9

53,9

40,8

18,4

0,0

Ett antal arbetsoberoende långtidssjukskrivningar har påverkat statistiken i negativ riktning. Samtidigt
har flytt av köken från Gemensam service till Samhällsbyggnad antagligen rent statistiskt påverkat i
positiv riktning, då arbete inom köken är tyngre rent fysiskt.
Antal årsarbetare
Totalt

Kvinnor

Män

2019

2018

2019

2018

2019

2018

-29 år

1

6

1

4

0

2

Åldersgrupp 30-39 år

9

30

6

18

3

12

Åldersgrupp 40-49 år

18

33

18

23

0

10

Åldersgrupp 50-59 år

21

46

16

36

5

10

Åldersgrupp 60 år -

10

20

9

19

1

1

Totalt antal anställda

59

135

50

100

9

35

Åldersgrupp

Flytt av kommunens tillagningskök från Gemensam Service till Medborgarservice utgör den stora
skillnaden i antalet årsarbetare. Till ett antal tjänster har det varit många kvalificerade sökande vilket
känns glädjande.
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Medborgarservice
Verksamhetsidé
Medborgarservice – En väg in!
Vi tar ansvar för att underlätta kontakten med kommunen. Detta genom att för kunden skapa ett
förtroende, se helheten och möjligheter istället för problem.
Vi möter kunderna med respekt och ser till att de får den hjälp de behöver och svar på de frågor de har
oavsett vilken av kommunens verksamhet det gäller – kundfokus!
Vi använder kraften ur vår historia och möjliggör byggandet av framtidens Tierps kommun, med hjälp
av delaktiga och engagerade medarbetare – framtidstro!
Vi har mod att våga göra annorlunda!
Medborgarservice ska stödja kommunens verksamheter så att de kan få ut bästa möjliga mervärde
utifrån sina resurser och kunna fokusera på sin kärnverksamhet.

Uppföljning av strategier för att uppnå målen
Övergripande inriktningsmål:
 Tierp är en attraktiv, inkluderande och hållbar kommun med ekonomi i balans.
De offentliga måltiderna i kommunen ska gå i linje med de globala klimat- och hållbarhetsmålen. För
våra yngsta kunder har måltiderna ett lärande uppdrag att bidra till god folkhälsa och sunda vanor. För
våra äldre kunders måltider har maten och måltiderna en viktig roll att bidra till god livskvalité. Det
ska uppnås genom att kostenheten utifrån de globala klimatmålen brutit ner sju av de mål som närmast
berör livsmedelsförsörjningen.
Kvalitetssäkrad budgetprocess med uppföljningar gemensamt med ekonomin inom varje enhet samt
planerade strategidialoger i ledningsgruppen återkommande vid verksamhetsuppföljningar samt
redovisningar.
Kommungemensamma mål:
Attraktivt:


Öka attraktiviteten och vårt värdskap, genom att:
- Aktivt stödja livspusslet i livets alla faser
- Finna initiativ som ökar antalet etableringar
- Ta vara på och kommunicera varumärket Tierp och vår historia med stolthet
För att nå de kommungemensamma målen arbetar vi med att:
Hålla en hög tillgänglighet med ett tydligt uppdrag. Vi arbetar ständigt för att tekniska möjligheter ska
finnas för att underlätta och/eller utveckla arbetet i de olika verksamheterna och stödja våra
medborgare i deras livspussel.
Underlätta och främja för näringar som skapar attraktivitet och paketera erbjudanden gällande
etableringar.
Professionellt kundbemötande
Vidareutveckla besöks- och turistnäringen genom att stödja företag och organisationer med resurser
och kompetens inom området.
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Skapa långsiktiga samverkanslösningar mellan kommunen, näringslivet och civilsamhället för att
skapa en hållbar, attraktiv och tillgänglig landsbygd för företag och människor att leva, besöka och
verka i.
Marknadsföra Tierps kommun genom att delta på relevanta arenor, samt kommunicera Tierp som en
friluftskommun tillsammans med Kultur och fritid.
Attraktivt och hållbart:


Successivt utveckla tätorterna med början i Tierp genom att verka för ökat antal
bostäder med attraktiva miljöer
För att nå de kommungemensamma målen arbetar vi med att:
Skapa förutsättningar för hållbar, digitaliserad och inkluderande samhällsutveckling.
Genom Leaderprojekt från Köping till Kärna fortgår arbetet med att utveckla Tierps köping till en
attraktiv landsbygdskärna. Under 2019 har möten och workshops hållits med bland andra
fastighetsägare för att få fram en gemensam bild av vad som är en attraktiv landsbygdskärna. Projektet
avslutas december 2020 och då ska ett förslag överlämnas från projektet som ett underlag till en
kommande centrumplan.
Inkluderande:


Öka den upplevda sociala gemenskapen genom att skapa inkluderande
arbetsplatser och arbetssätt samt stimulera till inkluderande träffpunkter
För att nå de kommungemensamma målen arbetar vi med att:
Medborgarservice fokuserar på att vara en attraktiv arbetsgivare och samarbetspartner genom
delaktighet i medarbetarnas arbetssituation.
Ekologiskt hållbart:


Minska kommunens negativa klimatpåverkan genom att minska kommunens
utsläpp av växthusgaser och att minska kommunens energiförbrukning
För att nå de kommungemensamma målen arbetar vi med att:
Utifrån de globala klimatmålen, har kostenheten brutit ner sju av de mål som närmast berör
livsmedelsförsörjningen. De har omvandlats till mål för Tierps kommuns Kostenhet med aktiviteter
och mått för att målen uppnås.
Skapa förutsättningar till hållbar infrastruktur och hållbart resande. Genom att strategiskt jobba utifrån
målet fossilfritt 2030. Där till arbeta utifrån handlingsplanen för samhällsplanering samt genomföra
kontinuerliga uppföljningar av våra energimål.
Delta i regionens arbete med att ta fram en ny handlingsplan för livsmedelsproduktion för att
säkerhetsställa en ökad och hållbar livsmedelsproduktion i länet i framtiden.

RUS-mål
Beskrivning

Strategier

Mål 2019

Mål 2030

Nyföretagande

Långsiktig satsning i skolan.
Deltagande i regionala och lokala
projekt som stöttar utveckling och
förnyelse i befintliga och nya
företag. Uppdra åt extern
organisation att utföra
nyföretagarrådgivning.

9 nya företag/1
000 invånare.

13 nya
företag/1 000
invånare.
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Bredbandsupp-koppling om minst 100
Mbit/s till 2020.

Uppföljning sker regelbundet med
Lidén Data Gruppen, som påtagit
sig uppdraget på kommersiella
villkor, så att utbyggnadsplanerna
följs.

80 % av alla
hushåll och
verksamheter

100 % av alla
hushåll och
verksamheter

Verksamhetens övergripande mål enligt styrkort utöver övergripande
inriktningsmål och kommungemensamma mål
Styrkort
utifrån vision, strategiska utvecklingsområden och övergripande mål
 Verkställa beslutade exploateringar och övriga investeringsplaner med
koncerneffektivitet
 Marknadsföra Tierps kommun inom relevanta arenor
 Digitalisera prioriterade områden
 Ger mervärde åt våra kunder

Mål

Perspektiv
Strategier

KUND

PROCESS

MEDARBETARE

Delta i rankingarna NKI,
Svenskt Näringsliv.

Ta fram en aktuell handelsutredning och driva projektet
Från Köping till Kärna.

Stor vikt på arbetsmiljö och
att vara en attraktiv
arbetsgivare.
Som exempel skapa goda
förutsättningar för uppdraget
samt kontinuerlig utbildning i
bemötande, värdskap och
kommunikation

Digitalisera
myndighetsprocess från
ansökning till beslut.
Delta på mässor och
arenor tillsammans med
andra verksamheter och
kommunala bolag.
Vidareutveckla besöksoch turistnäringen samt
landsbygd.
Påbörja utredning med att
utveckla kundcenter för fler
områden/uppgifter.
Kunddialoger och
tydliggöra uppdrag med
hållbara mat- & måltider för
att skapa nöjda kunder.
50 % eko livsmedel.
Deltagande på alla
elevrådsmöten och övriga
kundträffar minst 2ggr/år
Kunddialoger och
tydliggöra uppdrag med
hållbara mat- & måltider för
att skapa nöjda kunder.

Utveckla en fortsättning för
projektet ”Affärskompetens”
Inleda arbetet med centrum- och
översiktsplan.
Aktivt deltagande i flertalet
större projekt kopplade till
besöksnäringen – Augmented
Export, Nordic Digitalisation,
KOMPIS samt Adrenalin och
Romantik.
Delta i relevanta forum för
landsbygdsutveckling,
exempelvis Partnerskapet för
landsbygdsutveckling hos
Länsstyrelsen.
Utveckla samarbets- och
samverkansformer som leder till
effektivare och smartare
lösningar i kontakten med lokala
utvecklingsgrupper i syfte att
stärka landsbygderna/ den
lokala utvecklingen.
Anskaffningsprocess av varor
och tjänster, intern styrning och
kontroll samt systematiskt
arbetsmiljöarbete ska
prioriteras.
Minska svinnet och arbeta för
fler digitala och automatiska
processer.
Säkra verksamheter.
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Arbeta efter FN:s
klimatmål/Agenda 2030
Mått/
målvärde

NKI 72 poäng
Svenskt näringsliv plats
100.
Genomföra minst 3 mässor
och 4 event.
Kundcenter hanterar minst
ett nytt område/uppgift
Digitalisera minst 4 st
processer.
Inom besöksnäringen
arbetar vi mot uppsatta mål
framtagna för region
Uppsala för en hållbar
besöksnäring.
50 % eko livsmedel.
Deltagande på alla
elevrådsmöten och övriga
kundträffar minst 2ggr/år.

Egen planberedskap för minst
300 bostäder
Väganslutningar till Siggbo
trädgårdsstad och
handelsområdet är genomförda.
Bygglovsenheten arbetar
100 % med ”Leanmetoden”,
andra enheter inom
Medborgarservice har påbörjat
inom minst 1 område.
Färdiga tomter till försäljning i
Söderfors företagspark.

Kompetenta, trygga
medarbetare.
Uppföljning sker i tät dialog
mellan chef och medarbetare
samt arbetsplatsträffar.
Behålla låg sjukfrånvaro,
under 3 %.
Personalomsättning
på 5-10 %
80 % A och B/gröna grupper i
Stamina

Handelsutredning klar.
Alla enheter har genomfört
digitala skyddsronder.
Svinn på max 10 % eller klara
sparkravet på 2 Mkr 2019.
Minska CO2/kg livsmedel.
Alla verksamheter i Kitchek är
”gröna”.
Integrerade våra system så att
processerna från kundnärvaro
till svinnsituatonen
effektiviseras.

Måluppfyllels
e

Delvis måluppfyllelse

Delvis måluppfyllelse

ev
kommentar/fotn
ot

Hållbar besöksnäring: Regionförbundet ansvarar för att målen följs upp och insatserna utvärderas årligen, i
samband med årsredovisning av Visit Uppland.
http://www.lul.se/Global/LLK/Regional%20utveckling/Bes%c3%b6ksn%c3%a4ring/Turismstrategi_2010_2020_VisitU
ppland.pdf
NKI: Nöjd kund
index Svenskt Näringsliv
Inter fakta/uppföljning
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Analys av årets verksamhet
Kund:
Kundcenter har en tjänstegaranti på att om inte återkoppling sker inom 24 timmar utlovas en trisslott,
ingen trisslott är utlämnad under 2019.
Kundcenter har genomfört en kundnöjdhetsundersökning under hösten. Det var 91 stycken som
svarade och 98,9 procent kommer att rekommendera andra att kontakta Medborgarservice för att få
hjälp med kommunala ärenden. Av de som svarat på enkäten har 25 procent varit i kontakt med oss i
ett byggärende.
Antalet inkomna ärenden är något lägre jämfört med 2018, och vi ser att det blir färre ärenden som
kommer in via telefonsamtal. Telefonsamtal till växel/kundcenter har minskat med 14 procent jämfört
med 2018 och inkomna ärenden via digitala kanaler ökar. Totalt antal telefonsamtal under 2019 är
46383 stycken.
På Sveriges nationaldag den 6 juni genomfördes en välkomstceremoni för invånare som är
folkbokförda i Tierps kommun och som fått svenskt medborgarskap under perioden 1 maj 2018 till 30
april 2019. Det var 18 stycken nya medborgare som deltog i ceremonin.
Budget- och skuldrådgivningens nybesök har ökat med 23 procent jämfört med 2018. Det tros bero på
de förebyggande insatserna, vilket innebär att kunderna känner till att verksamheten finns. Vi har
uppmärksammat att kunderna kommer i ett tidigare skede - vilket är positivt.
Konsumentvägledningens ärenden har ökat med drygt 17 procent jämfört med 2018. Förebyggande
utbildningar har genomförts med de flesta elever i årskurs 9 i kommunen.
Två nya kök finns nu på Instagram för att tydliggöra vårt uppdrag och vad vi serverar för måltider.
En mattransport körs i kommunens regi och således har vi minskat ner antalet taxiresor.
Kostenheten har skapat en FAQ med de vanligaste frågorna som inkommer via Tierp.se.
Detta för att underlätta för medborgarna som söker svar kring vår verksamhet.
Nyföretagande:
Målet för 2019 var 9,0 nystartade företag/1000 invånare, det vill säga cirka 180 stycken. Resultatet
blev 104 stycken. Det innebär en minskning med 20 procent jämfört med 2018. I hela Sverige ökade
nyföretagande med 1,3 procent i jämförelse med 2018, i Uppsala län ökade antalet med 13,6 procent.
NKI, nöjd kund index, gällande myndighetsutövning 2019 presenteras i maj 2020. 2018 uppnåddes 71
poäng, en förbättring med några poäng. Men målet på 72 poäng är inte uppnått.
Målet i Svenskt näringslivs ranking av företagsklimatet för 2019 var plats 110. Målet nåddes inte, men
plats 174 innebär en förbättring med 65 placeringar jämfört med 2018 års resultat. Upplevelsen av
attityden hos tjänstemännen på kommunen har förbättrats avsevärt, liksom hur företagen upplever att
kommunen tillämpar lagar och regler.
Kommunen har arbetat mycket med relationsbyggande insatser och bemötande för att det ska kännas
tryggt och enkelt att vända sig till oss som myndighet. Vi har bland annat arrangerat Bygga Bo-kvällar
till vilka allmänheten har varit välkomna kvällstid för att ställa frågor. Kvällarna har haft olika teman:
bygglov, strandskydd, energi- och klimatfrågor samt vatten och avlopp. Förbättringsarbetet har gett
resultat. Vi har också under det gånga året erbjudit företag utbildning i upphandling, samt haft
kvällsöppet där privatpersoner och företagare har kunnat ställa frågor kring bland annat bygglov och
energifrågor.
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Nytt för 2019 är organiserade företagsbesök. 36 stycken besök har genomförts i olika branscher och i
hela kommunen. Besöken genomförs med en tjänsteman, kommunstyrelsens ordförande och
oppositionsråd. Vid besöket finns färdiga frågor, svaren på dessa redovisas för kommunstyrelsen.
Syftet är att fånga upp synpunkter och skapa insikt och förståelse för företagandets villkor.
Näringslivsluncher, ett enkelt sätt att träffa politiker och tjänstemän på, har införts under året.
Frukostmötena har varit välbesökta under 2019 och har hållits på olika platser i kommunen och med
olika teman.
Besöksnäring:
Vi har marknadsfört kommunen vid ett flertal tillfällen – event, mässor, på Tierp Arena och i Ängskär
i samband med invigningen av St Olav Waterway – som en plats att besöka, bo, verka och etablera sig
på. Marknadsföringen har skett dels i samarbete med Tierpsbyggen, dels tillsammans med Kultur och
fritid, Älvkarleby kommun samt externa aktörer.
Turistinformation har funnits att tillgå på flertalet platser till exempel vid Tierp Porten, Örbyhus
golfklubb, campingplatserna och Kolhuset. Stiftelsen Leufsta har även detta år fungerat som
bemannad turistinformation. Antalet besökare har varit något färre än tidigare år.
Genom det regionövergripande projektet HPU-Augmented Export – en satsning på hållbar
produktutveckling inom natur-och kulturturism för internationell marknad – har en av aktiviteterna
varit att utveckla 3D-visualisering genom Augmented History för fem besöksmål, varav Lövstabruk
har varit en av platserna. HPU-projektet avslutades i december 2019.
Under året har en app och en digital destination skapats i samarbete med Älvkarleby kommun.
Appen/destinationen heter Upplev Norduppland och har till syfte att samla alla aktörer och aktiviteter i
en och samma plattform för att skapa en helhetsbild av destinationen, ett skyltfönster utåt. Tester har
skett under 2019 liksom utbildning för aktörerna i verktyget.
Genom projektet Adrenalin och Romantik, där kommunen är medfinansiär, har flera
utbildningstillfällen, foto- och filmsejourer anordnats som på olika sätt bidrar till att stärka
besöksnäringens aktörer.
Syftet med projekten är att på olika sätt skapa hållbara destinationer genom att ta tillvara på
digitaliseringens möjligheter, skapa nätverk, utveckla hållbara exportmogna produkter och inom
KOMPIS skapa möjligheter till kustutveckling genom att bland annat ta fram viktiga noder och säkra
farleder för fritidsbåtstrafik.
Under 2019 har arbetet med att hitta ytterligare finansiering för Ängskärs hamn pågått. Såväl Tierps
kommun som Upplandsstiftelsen har äskat pengar inom sina organisationer och möjligheter till
ytterligare finansiering har undersökts. Arbetet fortsätter under 2020.
Process:
Kundcenter:
Ärendemängden på ärenden som inkommer via digitala kanaler ökar och telefonsamtalen har minskat
med 14 procent jämfört med samma period 2018.
Huvudregistrator:
Begäran om allmänna handlingar registrerade i Evolution är 377 stycken för 2019 jämfört 271 stycken
för 2018, vilket är en ökning med drygt 30 procent. Det kan bero på en ökad medvetenhet om den
offentliga öppenheten.
Bilpoolen:
Antal bokningar av bilar i bilpoolen har minskat med 8 procent jämfört med 2018 och antal totalt
körda mil är 19 procent lägre jämfört med 2018.
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Kostenheten
Genomfört och avslutat en utbildning för kostombuden på kommunens vårdboenden för att säkra upp
uppfyllande i SOFS 2014. Startat upp ett till tillagningskök på Centralskolan för cirka 1 000 portioner.
Ett kök har deltagit i White guide Junior och placerade sig på plats sex av tio deltagande kök i
kategorin: Årets klimatkök.
Fått in alla enheter i det digitala egenkontrollprogrammet Kitchek för säkrare verksamheter. Infört en
digital beställningssida för Kostenhetens interna beställning som lätt till minskade beställningar till
Kostenheten vilket har varit positiv effekt för kommunen i köpstopps tider. Ett digitalt årshjul har
byggts upp för att säkerställa Kostenhetens olika processer och rutiner med lansering till höstterminen.
Bygglov:
Ärendemängden för inkomna ärenden har minskat med 13 procent jämfört med 2018. Även om
ärendemängden har minskat har antalet mer avancerade ärenden fortsatt öka. Tidigare års enstaka
flerbostadshus har ökat till flertal och flera övriga byggnader såsom kontor/industribyggnad samt
byggnad för handel har fått bygglov och uppförts under året.

Plan:
Planberedskapen i kommunen är relativt god. I Tierp finns god möjlighet att bygga nya bostäder.
Gällande detaljplaner tillåter över 500 nya bostäder. I Tierp finns även god tillgång på
verksamhetsmark. I Örbyhus är planberedskapen för bostäder mindre god, men arbete med att stärka
den pågår, bland annat med en detaljplan som är på väg mot antagande och ett planuppdrag som avser
en stor expansion av orten. I majoriteten av de mindre orterna finns god planberedskap för bostäder i
förhållande till den efterfrågan som råder. Totalt finns planberedskap för över 1 000 bostäder i
kommunen.
Under 2019 har två detaljplaner vunnit laga kraft, en detaljplan som möjliggör för nya bostäder i
Månkarbo och en detaljplan som delvis möjliggör för nya bostäder i Tobo. Under 2019 har
planavdelningen bland annat varit involverade i medborgardialogerna för den nya översiktsplanen
samt i framtagandet av riktlinjer för exploateringsverksamhet och markanvisningar.
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Planavdelningen har för närvarande femton planuppdrag. Ett uppdrag avser en större expansion av
Örbyhus. Andra uppdrag handlar till exempel om att förtäta befintlig bebyggelse och på så sätt skapa
nya bostäder. Planuppdrag pågår även för att möjliggöra en tankstation för biogas som kan nyttjas av
allmänheten.
Översiktsplan:
Under 2019 upprättades en projektplan och en struktur för hur framtagandet av den nya
översiktsplanen ska gå till. Under våren 2019 arbetades metoder för de inledande
medborgardialogerna fram. Under hösten 2019 genomfördes totalt 16 medborgardialoger och
ytterligare 3 kommer att ordnas under det första kvartalet 2020. Under 2019 har även bearbetningen av
data som samlats in under dialogerna sammanställts och analyser av resultaten påbörjats.
Trafik/Samhällsplanerare:
Under 2019 har trafikkontoret vid Tierps kommun genomgått såväl verksamhetsutveckling som
utveckling inom sakfrågan. Trafikkontoret har blivit en formell funktion med namnet
Samhällsplanerare, där vi samlar kompetens inom resande, hållbarhet och planering. Det är tre
tjänstepersoner som jobbar inom funktionen, där syftet är att samordna våra resurser vid toppar inom
olika specialistområden. I samband med denna strukturella förändring så har funktionen fått möjlighet
att inleda en inventering av de mer basala grenarna inom funktionen. Fokus har legat på att förflytta all
myndighetsutövning till en lagenlig grund, med koppling till de olika lagrum som styr dessa beslut.
Bland annat regler för skolskjuts har reviderats i två omgångar under 2019, först rent formellt för att
ha rätt delegat i dokumenten, och sedan för att göra dokumentet mer lättillgängligt för allmänheten
samt koppla ihop det med skollagen.
Inom infrastruktur har en inventering av kommunens samtliga trafikskyltar inletts för att ha en
överskådlig bild för nuläget, men också underlag för att skapa tydliga och enhetliga regleringar för
trafikanter att förstå och följa. Parallellt med detta har funktionen fått i uppdrag att ta fram en
belysningsplan, att utreda förutsättningar för en elbilspool, att ta fram underlag inför en kommande
hastighetsplan samt samarbetat med region Uppsala och dess kommuner i olika regionala
styrdokument.
Utöver det mer strategiska arbetsflödet som redovisats ovan, har funktionen mottagit en stor andel
ärenden.
Under året har två nya skolskjutshållplatser upprättats, en ny pendlarparkering har slutförts, en ny
separerad gång- och cykelväg i anslutning till skolverksamhet upprättats samt överlämning av
nästkommande projekt.
Tierps kommun blev beviljade klimatklivspengar år 2018 för biogastankställe, där det under 2019 har
pågått ett intensivt arbete att komma framåt i ett samarbete med Region Uppsala och övriga aktörer.
Natur:
Totala ärendemängden har ökat jämfört med 2018, främst antalet internremisser. Det beror sannolikt
på att vi blivit bättre på att föra statistik över både formella yttranden samt muntliga frågor, samt på
den ökade mängden ansökningar om grävtillstånd. Trots den redovisade minskningen av antalet
ärenden från invånare/externa bedöms det verkliga antalet ligga på liknande nivå som 2018,
minskningen beror troligen på att alla frågor inte har dokumenterats i samma utsträckning som under
2018.
Antal inkomna ärenden per ärendetyp under 2019.
Invånare/externa Internremisser Remisser Strandskydd dispens Strandskydd tillsyn
195
328
24
22
5
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Totalt besvarades 574 stycken ärenden/beslut under perioden januari -december 2019, inklusive frågor
från kommuninvånare/externa frågeställare. Jämförs med 449 år 2018 och 183 år 2017 (statistik finns
från år 2001).
Under 2019 har två insatser med förebyggande strandskyddstillsyn genomförts. Det i form av
informationsbrev till kommunens mäklare samt ett informationsmöte med en av de stora
samfällighetsföreningarna ute vid kusten. En planerad tillsynsaktion genomfördes i Fågelsundet,
tillsammans med bygglovshandläggare. Utöver detta inkom 5 anmälningar om eventuellt brott mot
strandskyddet.
Under 2019 har 7 stycken externt finansierade naturvårdsprojekt drivits varav 4 stycken syftar till att
skapa våtmarker och fördröja vatten i landskapet. Vi har dessutom beviljats 580 tkr till att skapa en
tillgänglighetsanpassad vandringsled längs Tegelsmoraån i Örbyhus.
Pågående projekt 2019
Projekt
Informera mera
Upplev Björns skärgård
Ledskärs hamn
Vattenfördröjning
Siggebobäcken
Dagvattendammar
Örbyhus
Gölarna Våtmark
Kustnära
skräntärnevatten
Tegelsmoraleden
Totalt

Påbörjades
2018-01-01
2018-01-01
2018-01-01

Ska avslutas Förlängt till
2019-04-30 2019-09-30
2019-12-31 2020-06-30
2020-12-31

2018-01-01 2019-12-31
2018-09-01 2021-07-31
2018-01-01 2019-12-31

Bidrag totalt
20000
237250
286800

Huvudutförare
Kommunen
Upplandsstiftelsen
Upplandsstiftelsen

2020-12-31

1269000

Kommunen

2020-12-31

684000
520900

Kommunen
Upplandsstiftelsen

801000
581735
4400685

Upplandsstiftelsen
Kommunen/förening

2018-01-01 2020-12-31
2018-03-30 2022-12-31

Den årliga slåttern i Iggelbo naturreservat har genomförts och så även den traditionsenliga
Tämnarådagen i Karlholm. Naturkontoret deltog även i invigningen av pilgrimsleden St. Olav
Waterway i Ängskär samt på Hälsodagen på Vegavallen. Naturkontoret har inbjudits att berätta om
kommunens naturvårdsarbete, som ett gott exempel, dels på Länsstyrelsens workshop om åtgärder för
biologisk mångfald, dels på föreläsning för allmänheten på Ramböll, om blågröna miljöer i
stadsplaneringen. En utbildning i naturvårdsärenden har även hållits för utskottet Samhällsbyggnad.
Medarbetare:
Genomfört en handledarutbildning tillsammans med Skolverket för våra kökschefer och 1:e kockar för
att vara bättre rustade för framtidens ökade behov av praktikanter och våra dagliga behov av ett gott
mottagande av vår personal. Alla medarbetare fick möjlighet att gå en självskyddsutbildning i januari.
Haft utbildningar i salladsberedning, Grön gastronomi, datakunskap och Hållbarhet och klimatsmart
mat samt erbjudit ett webbenarium om specialkost och svinn. En digital hygienutbildning har byggts
upp på kommunens intranät för att kunna säkra upp utbildningskravet i livsmedelshygien.
Medborgarservice har påbörjat arbetet med STAMINA i samtliga verksamheter.
Inom enheten Näringsliv och turism deltar medarbetare aktivt i flertalet större projekt. Projektens syfte
handlar om utveckling samt att förbättra samverkansformer mellan det offentliga, det privata
näringslivet och civilsamhället.

32
172

Årsredovisning 2019

Projektet Nordic Digitalisation avlutades i januari. Ett av resultaten i projektet är en handbok för
digital transformering. I handboken finns Tierps- och Älvkarlebys arbete med att skapa en digital
destination med som ett case.
Projektet KOMPIS är också avslutat under 2019 och har bland annat resulterat i en gemensam karta –
i-kartan för området Östhammar-Nordanstig. Kartan kommer att förvaltas av de två deltagande
regionerna Uppsala och Gävleborg och kan användas för framtida samhällsplanering vid kusten.
Projektet "Affärskompetens" har under 2019 avslutats. Någon fortsättning i kommunal regi kommer
inte att ske då ekonomi för detta saknas.
Projektet Augmented Export avslutades under 2019.
Projektet Från Köping Till Kärna har haft ett antal träffar med såväl fastighetsägare som
butiksinnehavare med målsättning att skapa ett levande och attraktivt centrum i Tierp. Som underlag
har bland annat den av WSP framtagna handelsutredningen funnits att tillgå.
Landsbygdsutveckling:
Under året har det anordnats träffar med LRF kommungrupp, dels med styrelsen dels olika tematräffar
med alla medlemmar, bland annat kring upphandlingsfrågor.
Näringsliv och turism har aktivt deltagit i Partnerskapet för landsbygdsutveckling hos Länsstyrelsen
där bland annat den kommande RUSen har diskuterats ur ett landsbygdsperspektiv.
Leaderprojektet Framtidsfabriken, med Utveckla ÖTV som projektägare och kommunen som
medfinansiär i form av tid, pågår. Under året har ett antal aktiviteter genomförts för att hitta hållbara
samverkansformer mellan kommun, näringsliv och civilsamhället. Framtidsfabriken har bland annat
deltagit i dialoger för att ta fram riktlinjer ”Samverkan med civila samhället” och tagit fram en LEA
(lokalekonomisk analys).
Leaderprojektet Framtid Hållnäs har Hållnäs sockenråd som projektägare och kommunala resurser
inom besöksnäringen och landsbygdsutvecklingen lägger in tid. Projektets övergripande syfte är att
öka inflyttningen till Hållnäshalvön samt skapa en marknadsföringsplan för att synliggöra Hållnäs
resurser. Under projektets första år har bland annat en LEA (Lokalekonomisk analys) påbörjats.
Under året har ett reglemente för ett Näringslivsråd tagits fram och antagits av kommunfullmäktige.
Representanter till rådet väljs in vid kommunstyrelsens första sammanträde 2020.
Ekonomi:
Infört manuell hantering av Tempus, förskolans närvarosystem, i kostenheten för att kunna minska
svinn till framförallt alla våra mottagningsenheter. Startat upp en arbetsgrupp som har utrett ett
automatisk integration mellan dessa två program. Med denna integration så förväntas den manuella
hanteringen minska, vilket leder till både minskat svinn och personalkostnader på sikt.
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Resultaträkning
(tkr)

Avgifter & ersättningar
Övriga intäkter

Verksamhetens intäkter
Personalkostnader
Materialkostnader
Tjänster
Övriga kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens kostnader
Verksamhetens nettoresultat

Årsprognos i
delårsrapport

Årsbudget
2019

Utfall 2019

Avvikelse
mot budget

Utfall 2018

7 766
109 280
117 046

11 236
120 006
131 242

7 739
113 706
121 445

-3 497
-6 300
-9 797

8 623
71 122
79 745

-59
-15
-67
-5
-40
-187

096
913
045
504
171
729

-61
-13
-61
-6
-43
-187

805
555
899
569
338
166

-55
-15
-73
-7
-28
-181

940
036
980
702
894
552

5
-1
-12
-1
14
5

865
481
081
133
444
614

-28 513
-398
-68 079
-7 999
-46 567
-151 556

-70 683

-55 924

-60 107

-4 183

-71 811

0
0

0
0

1
-98

1
-98

0
-1

-70 683

-55 924

-60 205

-4 281

-71 812

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

-70 683

-55 924

-60 205

-4 281

-71 812

Bruttoinvesteringar

76 122

94 447

57 309

37 138

51 012

Nettoinvesteringar

76 122

94 447

57 309

37 138

43 007

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter finansiella
intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader
Resultat

Kommentar till årsutfallet jämfört med årsprognosen i delårsrapporten
Det beror främst på att skillnaden mellan årsutfallet jämfört med årsprognosen för avgifter och
ersättningar blev 27 tkr mindre. Bygglovsavgifter, svartbyggaravgifter, planavgifter, avgifter
avloppstillstånd och avgift grävtillstånd bidrar främst till avvikelse mot budget med 3 497 tkr.
Skillnaden mellan årsutfallet jämfört med årsprognosen för övriga intäkter blev 4 426tkr mer i
intäkter. Avvikelsen beror främst på att man erhöll försäkringsersättning för Masugnen, vilket var svår
att prognostisera. Avvikelsen beror på att man i prognosen inte prognostiserade intäkter som avsåg
vidarefakturering av konsulttjänster, som tillsammans inte påverkar resultatet. Även ett bidrag från
MSB erhölls efter delårsprognosen, vilket i sin tur var prognostiserat att täckas av kostnader.
Den totala avvikelsen mot årsbudget av övriga intäkter uppkom till -6 300 tkr. Avvikelsen härrör
främst till att den budgeterade försäljningsvolymen av exploateringsmark som skulle ge ett resultat på
11 700 tkr, endast gav ett försäljningsvärde på 2 857 tkr och ett resultat på 2 229 tkr.
Skillnaden mellan årsutfallet jämfört med årsprognosen för personalkostnader blev 3 156 tkr mindre i
kostnader. Avvikelsen gentemot årsprognosen beror främst på vakans av kostchef samt att kosten
lyckats omorganisera och producera effektivt. Skillnaden beror även på sjukskrivningar och
föräldraledighet hos resterande Medborgarservice och att inte personalen blev ersatt av vikarier.
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Skillnaden mellan årsutfallet jämfört med årsprognosen för materialkostnader blev 877 tkr mer.
Avvikelsen gentemot årsutfall och prognos avser bland annat att man prognostiserat mot konto för
tjänster, och inte material. Vad som främst bidrar till den totala avvikelsen gentemot budget med 1481
tkr är livsmedel. Av besparingskravet på 2 Mkr har kosten lyckats spara 1 Mkr. Vilket även ger en
avvikelse mot budget med cirka 1 Mkr. Besparingen beror främst på ändring av menyn samt
medvetenhet av antalet beställda portioner inom förskolan. Men samtidigt har inte besparingskravet
helt till fullo uppfyllt på grund av att livsmedelspriserna har gått upp, svårighet att få rätt antal
beställda portioner till grundskolan och gymnasiet samt kravet att andelen ekologiskt ska öka.
Skillnaden mellan årsutfallet jämfört med årsprognosen för tjänster blev 6 935 tkr mer i kostnader.
Avvikelsen gentemot årsutfall och prognos avser främst verksamheten för vinterväghållning, vilket
hade en budget på 8 000 tkr och prognostiserades med 9 000 tkr kronor, men utfallet blev 11 134 tkr.
Även hyra av brandstationen med 1 253 tkr var inte känd vid prognostillfället. Avvikelsen beror även
på att man i prognosen inte prognostiserade vidarefakturering av konsulttjänster, samt kostnader för
Masugnen vilket skulle täckas av intäkter och försäkringsersättning, vilket tillsammans inte påverkar
resultatet. Även högre kostnader för dataprogram påverkar differensen. Tjänsters totala avvikelse mot
budget på 12 082 tkr avser främst utfallet inom området samhällsbyggnadsenheten-Gata/Park. Tjänster
inom vinterväghållning samt skötsel av gröna ytor är det som avviker mest, då anbudspriser i
genomförda upphandlingar är kostsammare än tidigare. Temabs OH är ej budgeterade, OH kostnaden
är en ökning på nästan 100 procent för 2019 jämfört med 2018. OH kostnad avser TEMAB ledning,
och administration.
Avvikelsen gentemot budget avseende övriga kostnader slutade på 1 133 tkr mer än budget. Detta
omfattar främst bidrag till statlig infrastruktur och föreningsavgifter.
Vid delårsprognosen var inte komponentuppdelningen och dess utredning av kommunens fastigheter
färdig. Vid delårsprognosen visste man att endast cirka 3 000 tkr skulle påverka resultatet positivt. Vid
slutet av året gav detta ett plus på cirka 14 444 tkr mot konton för avskrivningar.
Slutredovisning av avslutade investeringsprojekt
Majoriteten av Medborgarservice investeringsmedel ligger inom området Tillväxt &
Samhällsbyggnad. Resultat av att strategisk kompetens och kapacitetssäkra medarbetare inom
projektledare kontoret har gett resultat av projektens progress. Process analys, rutinkontroll samt
införskaffande av projektverktyg ligger som grund för ett ökat kvalitetsutfall av kostnad samt funktion.
De större projekten, Triangelparken samt tillhörande Va-anläggningar, är det som är mest kompetens
och tidskrävande. Kompetens består främst att hantera regler och överenskommelser enligt branscher
normer, exempelvis AB04.
Inga mer tilläggsäskande är begärda för påbörjade projekt under 2019 och som önskas föras över till
2020. Däremot kommer omfördelning av ram ske under 2020 för att färdigställa påbörjade projekt.
Differensen av budgeterat och redovisat är orsakade av senarelagd tidsplan för genomförandet av
Trädgårdsstaden.

Sammanfatta året med några korta meningar
Inför 2019 års portionspriser gjordes portionsmallen om. Man särskilde livsmedel samt att man tog
fram uppgift på kostnaden för servicepersonalen. Det för att inte vården som själva betalar för sin
servicepersonal, inte skulle belastas med denna kostnad i portionspriset.
Under 2019 fattades även ett politiskt beslut om minskat svinn, livsmedelsbudgetramen för skolan och
vården minskade med 2 Mkr. Kostnadsberäkningen 2019 har grundats på budget 2018 (43,474 Mkr)
med 1,6 procent i uppräkning. Sedan har budgeten för livsmedel minskats enligt ett politiskt beslut
med 2 Mkr. Priset för livsmedel har minskats med motsvarande i portionsprismallen.
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Portionspris

Grundportion

Kostnadsförhållande
1

40

Antal
Portioner
394 679

Budget2019
15 814 843

Förskoleportion

0,6

40

215 055

8 590 994

Gymnasieportion

1,2

38

81 862

3 119 821

Äldreomsorg (exkl
servicepersonal)
Dagverksamhet

1,2

29

168 528

4 939 225

1

29

1780

51 181

Hemtjänst

1,5

36

35 028

1 246 976

Frukost/Mellis Förskola

0,2

17

258 066

4 285 576

Frukost/Mellis Grundskola

0,3

19

170 115

3 260 837

Antal portioner under 2019 är endast uppskattade då det i dagsläget inte går att få fram ett verkligt
portionsantal.
Förskola/Grundskola/Gymnasiet: Volymer har beräknats utifrån skolans prognos av antal inskrivna
barn/elever för förskola/grundskola/gymnasiet. Volymerna på förskolan har beräknats utifrån en
närvaro på 65 procent och 225 arbetsdagar/år. Antal grundportioner inom förskolan för pedagoger har
beräknats till 1/6 av antalet barn (hämtat från riktlinjer antagen av KS § 69/2013).
Volymerna på grundskola har beräknats utifrån en närvaro på 90 procent och 178 skoldagar/år. Antal
grundportioner inom grundskola för pedagoger har beräknats till 1/20 av antalet elever (hämtat från
riktlinjer antagen av KS § 69/2013). Volymerna på gymnasiet har beräknats utifrån en närvaro på 70
procent. På förskolan beräknas 40 procent av samtliga närvarande barn och pedagoger äta frukost och
80 procent äta mellanmål. På grundskolan beräknas cirka hälften av eleverna ha möjlighet att äta
frukost och mellanmål. Av dessa beräknas 25 procent av elever och pedagoger äta frukost och 75
procent äta mellanmål.
Äldreomsorg: Antal portioner inom hemtjänsten har beräknats utifrån volymer 2018. Fördelning har
skett utifrån antal sålda matlådor 2018 med 35 028 portioner exklusive dessert. Antal portioner för
boenden är lika med antal platser med 97 procent beläggning. Dagverksamheten är debiterad utifrån
utfallet 2018.

Framtidsbedömning
Kommunens tillväxt planeras ligga i samma nivå som tidigare. Det kräver fortsatt fokus för att
färdigställa beslutade expansioner. Generellt beräknas kommunens invånarantal växa med cirka 170200 invånare/år.
Likväl som samhällsbyggandet är ett av prioriteringsområden inom Medborgarservice, det vill säga att
skapa förutsättningar till möjliggörande av byggnation av boende, service och verksamhetsändamål.
Samtidigt som det satsas på nybyggnation av till exempel infrastruktur i våra expansioner behövs
befintlig infrastruktur säkras drift och underhållsmässigt. Här är det uppenbart att befintlig ram inte
uppfyller behovet varvid prioriteringar kommer att ske, främst inom Gata/Park området där
Samhällsbyggnad inte kommer genomföra belysning och vägunderhåll för de lokaliteter som
kommunen inte är huvudman.
Kompetensförsörjning kommer fortsatt att vara ett prioriterat område. Att vara en attraktiv
arbetsgivare och kommun med innovativa möjligheter krävs för att få rätt kompetens.
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Kommunens verksamheter behöver utveckla mer samarbete och samsyn för att skapa effektivitet och
även attraktivitet. Digitalisering av processer kommer att innebära förkortade ledtider men till viss del
ökade kostnader initialt.
Marknadsföringen av Tierps kommun behöver prioriteras och budgeteras för att möjliggöra en hållbar
ekonomisk tillväxt och framtidsförutsättningar.
Kostenheten ser svårigheter med det politiska sparkravet på 2 Mkr för livsmedel då livsmedelspriserna
samt kravet på ekologiskt ökar. Den största budgetposten för kosten är personalkostnaderna. Denna
kostnad är beroende av antalet tillagningskök, mottagningskök, beläggning och servicekrav under lov.
Med rätt planering, samverkan, nyttja lokaler och personal kostnadseffektivt, att hjälpas åt över
gränserna och att politiken sätter tydliga gränser kring vad som ska prioriteras.
Budgetdirektivet inför 2020 är att kosten ska kunna spara in 500 tkr på transporter. Vi ser att redan
under 2019 kommer den budgeten att gå plus med cirka 100 tkr, det beror på att man redan internt
utnyttjar kontor och service. Det innebär att utmaningen ligger på cirka 400 tkr. Det finns flera olika
sätt att försöka uppnå besparingskravet, exempelvis genom att utnyttja kommunens befintliga
fordonsflotta samt att man även kan se över transporterna under sommar/jullov då eventuellt
förskolan/skolan har sammanslagningar. Nackdelen med att utnyttja interna transporter är att det även
kräver personalkostnader samt att det inte alltid är driftsäkert.
Utöver sparkravet har vi även svårt att klara ramarna då vi till exempel saknar budget för löpande
reparationer av Tierpsbyggens lokaler.

Mått
Totalt

Kvinnor

Män

2019

2018

2019

2018

2019

2018

Sjuk frånvaro -29 år

3,3

2,6

3,4

4,3

3,1

1,4

varav långtidsjukfrånvaro

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Sjuk frånvaro 30-49 år

7,9

4,7

11,0

2,7

2,8

8,7

44,8

2,1

50,7

0,0

7,2

3,4

6,6

3,1

7,5

2,1

0,0

4,9

63,0

5,4

63,0

-4,9

0,0

12,6

7,1

3,8

8,7

2,6

2,2

5,8

51,9

2,9

55,9

-1,5

6,4

6,2

varav långtidsjukfrånvaro
Sjuk frånvaro 50varav långtidsjukfrånvaro
Total Sjuk frånvaro
varav långtidsjukfrånvaro

Sjukfrånvaron har ökat på grund av att kostenheten har tillkommit till Medborgarservice. Därmed är
inte siffrorna mellan 2018 och 2019 jämförbara.
Antal årsarbetare
Totalt

Kvinnor

Män

2019

2018

2019

2018

2019

2018

-29 år

4

3

2

2

2

2

Åldersgrupp 30-39 år

16

8

9

2

8

6

Åldersgrupp 40-49 år

19

9

13

4

7

5

Åldersgrupp 50-59 år

22

8

20

3

2

5

Åldersgrupp 60 år -

14

4

12

1

2

3

Totalt antal anställda

75

32

56

11

20

21

Åldersgrupp

Kostenheten och vaktmästeri/bilpool har tillkommit till Medborgarservice och därmed har antalet
årsarbetare ökat. Med anledning av inköpsstoppet så har inte Medborgarservice kunnat arbeta med
kompetensutveckling och att vara en attraktiv arbetsgivare i samma utsträckning som tidigare.
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Kultur och Fritid
Verksamhetsidé
Att erbjuda kommuninvånarna kultur-, natur- och fritidsaktiviteter.
Bedriva folkbiblioteksverksamhet, skolbibliotek samt svara för ändamålsenliga kommunala
fritidsanläggningar.

Uppföljning av strategier för att uppnå målen
Övergripande inriktningsmål:
 Tierp är en attraktiv, inkluderande och hållbar kommun med ekonomi i balans.
Främsta strategin för att uppnå det övergripande inriktningsmålet från Kultur och fritids sida är att
fortsätta utveckla fritidssidan via anläggningen Vegavallen samt att bygga Kulturhuset Möbeln, där
flera av de mål som beskrivs har uppfyllts. Genom Kulturhuset Möbeln skapar vi både en
inkluderande mötesplats, stolthet över Tierps historia (via Tierpsrummet) och bidrar till ökad
framtidstro. Kulturhuset Möbeln och Vegavallen leder till ökad attraktivitet för kommunen som helhet.
Det planerade genomförandet av ny organisation kring vaktmästartjänster i samarbete med Tierps
kommunfastigheter AB och AB Tierpsbyggen har inletts men har inte slutförts. Utredning
Handikappanpassning av våra naturbad har fortsatt under 2019.
Fritidsenheten har utvecklat fler träningsmöjligheter på baden genom träningsredskap och pass.
Utveckling av Vegavallsområdet med allväders friidrottsbanor färdigställdes augusti 2019. Arbetet
med överföring av verksamheten Lärcentrum från Utbildning till Kultur och fritid i samband med
byggande av Kulturhuset Möbeln har slutförts 2019. Lärcentrum har ökat sin verksamhet med antalet
tentamen. Marknadsföring av kommunens immateriella kulturarv via Kulturskolan fortgår ständigt
med musik, teater och dans.
Utveckla föreningslivet genom samarbeten med Folkets Hus och Parker samt Upplands idrottsförbund.
Samarbetat i kommunen i SAMBAT (samarbete för barn och unga i Tierp) har inletts 2019 med IFO,
Utbildning och Kultur och fritid. Trygghetsvandring utfördes på skolavslutningen av Kultur och fritid
samt IFO utbildning för trygghetsarbete i samband med skollov och riskhelger.
Kommungemensamma mål:
Attraktivt:


Öka attraktiviteten och vårt värdskap, genom att:
- Aktivt stödja livspusslet i livets alla faser
- Finna initiativ som ökar antalet etableringar
- Ta vara på och kommunicera varumärket Tierp och vår historia med stolthet
Tillvarata och lyfta kommunens historia för att skapa stolthet och kunskap bland annat genom fortsatta
renoveringar av våra kulturmiljöer och arbetet med Tierpsrummet.
Kommunicera Tierp som en friluftskommun tillsammans med Medborgarservice, turism.
Utveckla kulturskolan i linje med regeringens utredning samt erbjuda fler platsspecifika projekt inom
bland annat dans som ökar attraktiviteten i kransorterna. Kommunen är en aktiv samarbetspart kring
satsning på skidbacken i Söderfors och kanotleden i Tämnarån. Att kunna erbjuda möjlighet till
friskvård för kommunens personal på våra anläggningar i samarbete med Gemensam service är ett
arbete som stoppats i besparingstider. Driver ett värdskapsarbete internt och externt.
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Klar med att inleda digital försöksverksamhet med mer öppet på biblioteken genom finansiering från
staten. Har påbörjat ett övergripande arbete med ny skyltning på våra kulturarv och friluftsområden.
Attraktivt och hållbart:


Successivt utveckla tätorterna med början i Tierp genom att verka för ökat antal
bostäder med attraktiva miljöer
Bygget av kulturhuset Möbeln är klart med kvarvarande slutbesiktning. Vi har därmed etablerat en
inkluderande mötesplats enligt modell som kan spridas till kransorterna. Utveckla anläggningen
Vegavallen och därmed stärka folkhälsan genom att erbjuda olika typer av motion och aktiviteter för
varierade målgrupper. I samarbete med Samhällsbyggnad utveckla den offentliga konsten och
hälsofrämjande insatser såsom Hälsans stig i samband med nybyggnationer.
Erbjuda ökade och publikanpassade öppettider på exempelvis bad, fritidsgårdar och bibliotek.
Utveckla föreningslivet i kommunen genom ortsutveckling under en treårsperiod. För 2019 var det
Söderfors. Arbetet innefattar bland annat fritidsgården, som bör se över sitt lokalutnyttjande i
samarbete med Utbildning, samt idrotts- och friluftsområdena på orten. Utveckling av
programverksamhet på orten.
Inkluderande:


Öka den upplevda sociala gemenskapen genom att skapa inkluderande
arbetsplatser och arbetssätt samt stimulera till inkluderande träffpunkter
Utöka arbetet med enhetsövergripande arbetsgrupper för att skapa förståelse inom personalgruppen för
olika verksamheters behov och möjligheter. Implementera arbetet med integration in i ordinarie
verksamhet. Vi kan idag erbjuda öppen sporthall för både yngre och äldre målgrupper.
Utveckla fritidsgårdsverksamheten genom att erbjuda riktad verksamhet för olika åldersgrupper såsom
läxläsning, samt initiera fler initiativ där ungdomar arrangerar evenemang för andra ungdomar.
Samarbete med Äldreomsorgen för inkluderande träffpunkter där programutbudet utgår från
kundernas behov och önskemål.
Ekologiskt hållbart:


Minska kommunens negativa klimatpåverkan genom att minska kommunens
utsläpp av växthusgaser och att minska kommunens energiförbrukning
Digitalisering av kommunikation i form av trycksaksmallar och mer information via sociala medier
och digitala skärmar. Målet med solceller på Kulturhuset Möbeln togs bort under byggprocessen av
TKAB. Verksamheterna arbetar för att erbjuda Fairtrade och ekologiska utbud som alternativ.
Minska restiden för personal inom kulturskolan genom att arbeta för sammanhängande arbetsdagar på
en plats i enlighet med kommunens resepolicy. Arbeta för ökade e-lån på biblioteket fortgår.
Främja användandet av digitala möten. Ökat antalet duschkampanjer för att minska behovet av
användandet av kemikalier i badhusen.

Verksamhetens övergripande mål enligt styrkort utöver övergripande
inriktningsmål och kommungemensamma mål
Styrkort
utifrån vision, strategiska utvecklingsområden och övergripande mål
Mål

Utveckla kommunens friluftsliv och kulturarv
Skapa nya mötesplatser
Digitalisera verksamheten

Perspektiv

KUND

PROCESS
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Strategier

Mått/ målvärde

Måluppfyllelse

Bygga om Möbeln till
kulturhus och digitalisera
delar av de tjänster som
erbjuds.
Utveckla kommunikation
och föreningssamverkan
kring våra kulturarv.
I Naturvårdsverkets enkät
om Sveriges bästa
friluftskommun med högre
resultat i procent än 2018.
2018 hamnade Tierps
kommun på plats 33 med
24,5 poäng och 2019
hamnade vi på plats 64
med 22,5 poäng av 290
kommuner. Enkät inom
internkontrollplanen
genomförs kring
kommunikation.
God på friluftsliv, Enkät ej
genomförd kring
kommunikation

Införa digitala tjänster på
biblioteken.
Utreda och därefter utveckla
fritidsgårdsverksamheten för
att nå högre måluppfyllelse.
Påbörjat process inom
digitalisering. En
digitaliseringsgrupp har
tillsatts på KoF. Åtgärder är
Biblioteken, information
digitalt på hela KoF.

Utveckla samarbetet inom
Kultur och fritids områden för
att effektivisera arbetet och
hitta utvecklingsmöjligheter
för verksamheten.

Kompetent och engagerad
personal, vilket mäts genom
medarbetarsamtal samt
genom att antalet
medarbetarinitiativ ökar
jämförelse med föregående
år.

Antal åtgärder inom
fritidsgårdsverksamheten i
förhållande till utredningen.

God digitalisering
Delvis på Fritidsgården

Delvis på medarbetare
Delvis på utveckling mellan
verksamheterna på KoF

ev
kommentar/fotnot

Analys av årets verksamhet
Kund:
Kulturhuset Möbeln är nu färdigbyggt och verksamheterna arbetar hårt med att hitta nya vägar att
utveckla det tillsammans. Digitaliseringen fortskrider med mer öppet på biblioteken där tekniken och
servrarna färdigställs helt kvartal 1 2020. Utveckling av kommunikation och föreningssamverkan
kring våra kulturarv fortskrider.
Naturvårdsverkets enkät om Sveriges bästa friluftskommun hamnade Tierps kommun på 64 plats av
290 kommuner.
Process:
Införandet av digitala tjänster på biblioteken där chipning av böcker ska utmynna i effektivisering vid
lånehanteringen. Utreda och därefter utveckla fritidsgårdsverksamheten för att nå högre
måluppfyllelse. Påbörjat process inom digitalisering. Satsat på fler tjejer på våra fritidsgårdar med
blandat resultat.
Medarbetare:
Utveckla samarbetet inom Kultur och fritids områden för att effektivisera arbetet och hitta
utvecklingsmöjligheter för verksamheten.
Kompetent och engagerad personal, vilket mäts genom medarbetarsamtal samt genom att antalet
medarbetarinitiativ ökar jämförelse med föregående år.
Utbildning inom värdskap för hela Kultur och Fritids personal. HBTQ- certifiering för bad och
fritidsgårdar. Arbetet med värdskapet för samtliga anställda fortsätter nu med insatser på respektive
arbetsplats.
Ekonomi:
Inköps och anställningsstoppet för timanställda. Vakanser under året och sjukskrivningar bidrog till
stor del i plusresultatet 2019. Vissa beställda arbeten/köp av material har avbrutits beroende på
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köpstoppet som påverkat plusresultatet 2019. Investeringar; Muddring av naturbaden har ej kunnat
genomföras enligt plan beroende på svårighet att få tag på entreprenörer för utredningar.

Resultaträkning
(tkr)

Årsprognos i
delårsrapport

Årsbudget
2019

Utfall 2019

Avvikelse
mot budget

Utfall 2018

2 238
7 893
10 131

2 238
7 893
10 131

2 493
8 121
10 614

255
228
483

2 719
9 451
12 169

Avgifter & ersättningar
Övriga intäkter

Verksamhetens intäkter
Personalkostnader
Materialkostnader
Tjänster
Övriga kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens kostnader

-26
-4
-45
-6
-1
-83

189
646
824
959
180
798

967
-215
1 255
62
344
2 413

-25
-3
-44
-5
-1
-79

Verksamhetens nettoresultat

-73 081

-73 081

-70 184

2 897

-67 765

0
0

0
0

0
-25

0
-25

0
-24

-73 081

-73 081

-70 209

2 872

-67 789

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

-73 081

-73 081

-70 209

2 872

-67 789

Bruttoinvesteringar

5 204

5 204

4 694

510

784

Nettoinvesteringar

5 204

5 204

4 694

510

784

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter finansiella
intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader
Resultat

156
432
079
021
524
212

-26
-4
-45
-6
-1
-83

156
432
078
022
524
212

-25
-4
-43
-5
-1
-80

735
177
789
139
095
934

Kommentar till årsutfallet jämfört med årsprognosen i delårsrapporten
Årsprognosen blev bra i delrapporten då årsprognosen i delårsrapporten 2019-10-31 var + 3 000 tkr
och årsutfallet blir + 2 872 tkr från budget.

Kommentar till budgetutfall
Vissa beställda arbeten/köp av material har avbrutits beroende på köpstoppet. Inköps och
anställningsstoppet för timanställda, vakanser under året och sjukskrivningar bidrog till stor del i
plusresultatet 2019.
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Sammanfatta året med några korta meningar
Året 2019 var till stor del en byggnadsfas med både Vegavallen och Kulturhuset Möbelns
färdigställande. Men nu stor båda anläggningarna klara och ny energi finns i våra verksamheter som
med stolthet kan visa upp Vegavallen och Kulturhuset Möbeln. Stängningen av utebadet i Örbyhus var
olyckligt men nödvändigt vid stort läckage. SAMBAT (samarbete för barn och unga i Tierp) med IFO,
Utbildning och kultur och fritid tror vi väldigt mycket på. Satsningen med dans för hälsa är en väldigt
positiv verksamhet på många plan. För kulturskolan har det genomförts mycket mer verksamhet i
kransorterna. Dans samt bild och form sticker ut som mest nydanande satsningar. Även
ensembleverksamheten växer i kransorterna. Projekt såsom LÄNK (teater) och VIDD (Musiken &
jag) samt deltagagande i Mer för Fler (via Sveriges Kommuner och Landsting) har gett de deltagande
pedagogerna mycket inspiration. Besöken till Konst på väg minskade lite i jämförelse med föregående
år 2017-2018. Den främsta orsaken är förmodligen att första året 2016 var jubileumsår och
arrangemanget då hade mer ekonomiska medel för marknadsföring och kringarrangemang.
På fritidssidan har vi märkt av att alla satsningar på anläggningar verkligen varit positiva, behoven av
uppfräschning minskar. Men det finns ett stort behöv för Tierps Ryttarklubb att få resurser utifrån
arbetsmiljön för föreningens verksamhet. Genom Naturguiden har vi tillgängliggjort friluftslivet för
fler. Den nyrenoverade trävalvsbron i Söderfors har varit mycket uppskattad av besökare och invånare.
Kanotleden i Tämnarån blir en populär satsning som kommer att glädja många.

Framtidsbedömning
Friluftsliv, träning genom utegym och spår ligger i tiden och det kommer framöver att ställas ännu mer
krav på lättillgängliga dygnet runt öppna anläggningar för egen träning. Efter renoveringen av
Vegavallen återstår Vendelbadet, Sjukarby ridanläggning och Bruksvallen. Åtgärderna kommer
såklart att påverka budget gällande hyreskostnader.
Kulturskolan står sig stark på vissa orter medan andra är eftersatta om man räknar i deltagandeprocent
i förhållande till ortens målgrupp. Arbete för att ta fram kunskapsunderlag för att stärka framtida
satsningar pågår.
Biblioteket ser en trend att ungdomar från högstadiet och tidiga gymnasiet alltmer använder
biblioteket som mötesplats, vilket kommer medföra ökade krav på kompetens att möta denna
besökarkategoris särskilda förutsättningar och behov. Här ser vi att Kulturhuset Möbeln kommer in
som en naturlig länk mellan bibliotek och fritidsgård. Det riktade bidraget till studieförbunden
fungerar inte så bra och nyttjas fortfarande inte till fullo. Detta bör ses över inför kommande
bidragsbeviljningar med inledande möten och dialog. Det nya statliga bidragen som fördelas via
socialstyrelsen till kommunerna med ständiga förändringar kommer att ställa ökade krav på
verksamheten.
Den allmänna kulturverksamheten når över lag flera barn än ungdomar. Kultur och fritid är i mångt
och mycket en serviceaktör till flera av kommunens områden såsom barn och äldre.
Utvecklingsområdena är många men frågan kring vem som gör vad och varför är viktigt att tänka till
kring då många enheter i kommunen vill nå samma målgrupp men har olika uppdrag.
Ombyggnationen av Möbeln till kulturhus kommer att kräva större insatser i planeringen av
programverksamheten för att kunna göra huset till en naturlig mötesplats.
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Mått
Totalt

Kvinnor

Män

2019

2018

2019

2018

2019

2018

Sjukfrånvaro -29 år

3,8

6,0

4,6

2,4

2,8

10,4

varav långtidsjukfrånvaro

9,1

44,1

0,0

0,0

27,8

56,5

Sjukfrånvaro 30-49 år

7,2

6.7

11,8

11,4

1,4

1,4

varav långtidsjukfrånvaro

81,8

67,5

89,7

74,9

0,0

0,0

Sjukfrånvaro 50-

17,4

12,1

19,5

15,2

13,5

2,5

varav långtidsjukfrånvaro

83,0

71,1

81,9

74,8

86,3

0,0

Total Sjukfrånvaro

10,2

8,3

13,6

11,3

5,3

3,6

varav långtidsjukfrånvaro

77,9

65,9

80,4

72,1

68,4

36,0

Sjukfrånvaron har ökat och då framförallt på långtidssjukskrivningar. Åtgärder pågår tillsammans med
HR samt försäkringskassan. Kultur och Fritid har efter tuffa besparingar påbörjat att anställa på de
vakanta tjänsterna för att inte slita ut den ordinarie personalen.
Antal årsarbetare
Totalt

Kvinnor

Män

2019

2018

2019

2018

2019

2018

-29 år

11,89

10,96

6,56

5,83

5,33

5,13

Åldersgrupp 30-39 år

9,00

10,82

5,82

5,35

3,18

5,47

Åldersgrupp 40-49 år

15,43

15,30

7,78

8,61

7,65

6,69

Åldersgrupp 50-59 år

11,98

10,98

8,47

8,34

3,51

2,64

5,13

5,12

3,01

4,05

2,12

1,07

53,43

53,18

31,64

32,18

21,79

21,00

Åldersgrupp

Åldersgrupp 60 år Totalt antal anställda

43
183

Årsredovisning 2019

Förskola
Verksamhetsidé
Förskolans verksamhet ska lägga grunden till ett livslångt lärande. En helhetssyn ska känneteckna
verksamheten där barns behov av omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Verksamheten ska
bedrivas likvärdigt och vara tillgänglig och kompensatorisk inom kommunen och inom varje förskola.
Verksamhetsidén vilar på nationella och lokala styrdokumenten. Ett särskilt fokus sätts på den
nationella digitaliseringsstrategin för skolan.

Uppföljning av strategier för att uppnå målen
Vårens enkätundersökning visar att vårdnadshavare är nöjda eller mycket nöjda med förskolan som
helhet. Frågor att prioritera finns inom området ”förskola och hem”, ta ansvar för att utveckla en
tillitsfull relation mellan skola och hem och ”övergång, samverkan”, att förbereda barnen och deras
vårdnadshavare för skolstart. Svarsfrekvensen är betydligt lägre på de förskolor där många olika
modersmål talas. Insatser planeras för att öka vårdnadshavares delaktighet till exempel fler
utvecklingssamtal, likvärdig introduktion till grundskolan och lokala föräldramöten med tolk på
majoritetsspråken.
80 procent av personalen inom förskolan svarar i sin helhetsbedömning av förskolans verksamhet att
de är nöjda eller mycket nöjda. Det har en positiv inverkan på våra förutsättningar att attrahera nya
medarbetare. På varje förskoleavdelning finns tillgång till digitala verktyg som används för att barnen
ska utveckla adekvat digital kompetens och för att personalen ska kunna fullfölja
dokumentationskravet enligt läroplanen.
De flesta förskoleavdelningar har fått ta del av kompetensinsatser för att öka förutsättningarna att möta
barn med olika behov. Personalen uttrycker att de fått stöd att utforma trygga och pedagogiska miljöer
som inkluderar alla barn genom pågående satsning på barnhälsoarbetet.
Förskoleplatser har erbjudits vårdnadshavare i stort sett på de orter/förskolor som önskats.
Övergripande inriktningsmål:
 Tierp är en attraktiv, inkluderande och hållbar kommun med ekonomi i balans.
Våra förskolor ska ha en trygg miljö och en verksamhet som stimulerar och utmanar våra barn och ger
de bästa möjligheterna till att utvecklas utifrån sina förutsättningar och där undervisningen leds av
kompetenta och legitimerade förskollärare.
Vårdnadshavare och personal ger i vårens enkätundersökningar förskolans verksamhet ett gott betyg
vilket bidrar till att göra Tierp attraktivt.
Kommungemensamma mål:
Attraktivt:


Öka attraktiviteten och vårt värdskap, genom att:
- Aktivt stödja livspusslet i livets alla faser
- Finna initiativ som ökar antalet etableringar
- Ta vara på och kommunicera varumärket Tierp och vår historia med stolthet
Dialog mellan förskolan och vårdnadshavare ska bygga på tillit och förtroende och utveckla
möjligheter att möta vårdnadshavarnas behov.Ett stöd med digitala verktyg för kommunikation och
närvaroplanering förenklar samverkan med hemmen. En förskoleverksamhet av god kvalitét ska locka
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till inflyttning. Våra medarbetare ska vara ambassadörer och sprida goda exempel från våra
verksamheter.
Attraktivt och hållbart:


Successivt utveckla tätorterna med början i Tierp genom att verka för ökat antal
bostäder med attraktiva miljöer
Förskoleplatser ska erbjudas enligt vårdnadshavares önskemål i en verksamhet där barn, föräldrar och
personal trivs. Förskolornas lokaler och utemiljöer ska genomlysas och leda till en långsiktig
lokalförsörjningsplan.
Inkluderande:


Öka den upplevda sociala gemenskapen genom att skapa inkluderande
arbetsplatser och arbetssätt samt stimulera till inkluderande träffpunkter
Förskolan ska sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet och stimulans att
vilja utvecklas och lära, att förmedla och förankra de mänskliga rättigheterna och de grundläggande
värderingarna som vårt samhälle vilar på. För nyanlända ska förskoleverksamheten medverka till en
förbättrad kunskap i svenska språket och belysa värdet av språkkunskaper.
Ekologiskt hållbart:


Minska kommunens negativa klimatpåverkan genom att minska kommunens
utsläpp av växthusgaser och att minska kommunens energiförbrukning
Lärande för hållbar utveckling ska gå som en röd tråd genom all utbildning i Tierps kommun. Fler
förskolor ska certifieras för sitt arbete med grön flagg (9 av 18 förskolor är aktiva idag, ytterligare 4
har startat sin certifiering under året).

Verksamhetens övergripande mål enligt styrkort utöver övergripande
inriktningsmål och kommungemensamma mål
Styrkort
utifrån vision, strategiska utvecklingsområden och övergripande mål
Mål

 Verksamheten ska hålla hög kvalitet där omsorg och lärande leder till goda resultat.
 Förskolemiljön ska upplevas trygg och bygga på tillit mellan barn-vårdnadshavarepersonal-ledning.
 Verksamheten ska ge barnen möjlighet att utveckla adekvat digital kompetens.
 Förskolans arbete med likvärdighet syftar till att varje barn får sina behov tillfredsställda.

Perspektiv

KUND

PROCESS

MEDARBETARE

Strategier
Resultat

Omsorg och lärande ska
dokumenteras och följas upp
med vårdnadshavare på
utvecklingssamtal och i
kommunikationsportalen.

Fokus på revideringarna i
läroplanen vid planering,
genomförande och
uppföljning av
verksamheten.

Samverkan mellan
förskoleområdena för
kompetensutveckling och
kollegialt lärande.

Trygghet/tillit

Lyhördhet för barnets behov
genom samarbete med
vårdnadshavare.

Kartläggning av
barngruppens behov vid
terminsstart.

Stöd av Barnhälsoteam
Stöd av Trygghetsteam

Digitalisering

Införande av digitalt
närvarosystem för schemafrånvarorapportering.
Tillgång till digitala lärverktyg.

Genomförandeplan

Tillgång till uppdaterad
närvaroinformation för
planering av bemanning,
kost mm

Likvärdighet

Barnen i förskolan har tillgång
till kompetent personal.

Aktivt arbete för en jämnare
fördelning av förskollärare

Kompetensutveckling inom
digital kompetens.
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mellan verksamheterna.
Uppdragsutbildning till
förskollärare.

Mått/ målvärde

Nöjdhetsgrad högre än
riksgenomsnittet i
Skolinspektionens
föräldraenkät.

Självvärdering
specialpedagogiska
skolmyndighetens (SPSM)
värderingsverktyg
Analys av resultaten i det
systematiska kvalitetsarbetet

Måluppfyllelse

Analys av resultaten i
det systematiska
kvalitetsarbetet.
God

ev
kommentar/fotnot

Skolinspektionen genomförde
ingen enkät 2019.

God

Analys och självreflektion
genom det systematiska
kvalitetsarbetet.

God

Analys av årets verksamhet
Kund:
Föräldraenkät är genomförd och visar att en hög andel av vårdnadshavare är nöjda eller mycket nöjda
med förskolans verksamhet.
Medveten styrning av förskollärarkompetens för större likvärdighet mellan förskolorna pågår.
Digitalt närvarosystem har införts och tillgången till digitala lärverktyg har ökat.
Antal blogginlägg/barn och utvecklingssamtal har ökat för att förenkla samverkan med hemmen.
Process:
Kvalitetsarbete med stöd av Skolverkets koncept SBF, Samverkan för bästa förskola är påbörjad.
Alla förskolor jobbar utifrån SBF-modell med kartläggning av aktuella lokala utvecklingsområden.
Medarbetare:
Gemensam ledningsstruktur för förskolan är etablerad med syfte att chefen ska finnas närmare sina
medarbetare för stöd och ledning men även för ökad likvärdighet mellan förskoleområdena.
Personalenkät är genomförd och resultatet visar att 80 procent av personalen i förskolan är nöjda eller
mycket nöjda i sin helhetsbedömning av förskolans verksamhet.
Digital lärplattform med filmer för kompetensutveckling i egen takt finns tillgänglig för all personal.
Kompetensförsörjning är en nationell utmaning som även vi brottas med. Förskolan i Tierp har 43
procent behöriga förskollärare (i nivå med riket).
Ett fåtal barnskötare studerar på uppdragsutbildning till förskollärare. Ändrade förutsättningar
gällande validering har försvårat för studenterna.
Ekonomi:
Ekonomin är fortsatt ansträngd. Utmaningarna gäller höga lokalkostnader och höga vikariekostnader
på grund av sjukfrånvaro.
Lokalbristerna har resulterat i evakueringslokaler i form av paviljonger för 5 av våra 18 förskolor, det
utgör 24 procent av våra förskoleplatser. Paviljonger är dyrare, vilket innebär att resurser till
undervisning och läromedel minskar. Lokalerna har ojämn kvalitet. En förskola kan ha lokaler i flera
byggnader. Bemanning i flera små enheter ökar personalkostnaden, bidrar till mer ensamarbete och
påverkar arbetsbelastningen negativt. Samordningsvinster uteblir till exempel för kost och transporter
eller samarbete mellan avdelningar vid öppning/stängning.
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Resultaträkning
Årsprognos i
delårsrapport

Årsbudget
2019

Utfall 2019

Avvikelse
mot budget

Utfall 2018

Verksamhetens intäkter

10 105
7 606
17 711

11 200
5 253
16 453

9 878
8 069
17 947

-1 322
2 815
1 494

9 981
7 855
17 836

Personalkostnader
Materialkostnader
Tjänster
Övriga kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens kostnader

-102 351
-903
-49 810
-400
-591
-154 055

-97 922
-956
-49 928
-365
-589
-149 759

-100 011
-937
-50 061
-263
-572
-151 843

-2 089
19
-134
102
17
-2 084

-92 734
-1 401
-44 459
-809
-546
-139 948

Verksamhetens nettoresultat

-136 344

-133 306

-133 896

-590

-122 112

0
-1

0
-1

0
0

0
1

0
-1

-136 345

-133 307

-133 897

-590

-122 113

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

-136 345

-133 307

-133 897

-590

-122 113

Bruttoinvesteringar

750

750

410

340

765

Nettoinvesteringar

750

750

410

340

765

(tkr)

Avgifter & ersättningar
Övriga intäkter

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter finansiella
intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader
Resultat

Kommentar till årsutfallet jämfört med årsprognosen i delårsrapporten
Förskolans resultat för 2019 är 2 500 tkr bättre än årsprognosen i delårsrapporten. Intäkterna är 236 tkr
högre än prognostiserat vilket beror på ej beräknade bidrag för "Språkutveckling".
Personalkostnaderna är 2 300 tkr lägre i utfallet beroende på lägre vikariekostnader än prognostiserat.
Stor återhållsamhet gällande alla typer av utgifter har gett förväntad besparing.
Det är av största vikt att ekonomiuppföljning/prognosarbete får tillräckligt utrymme för korrekta
bedömningar.

Kommentar till budgetutfall
Förskolan redovisar ett underskott på 590 tkr.
Intäkterna uppgår till 17 947 tkr vilket är 1 494 tkr bättre än budget. Det beror på ej budgeterade
bidrag från Skolverket avseende "Mindre barngrupper i förskolan" och "språkutveckling" samt ej
budgeterade bidrag från Arbetsförmedlingen för "Extra tjänster".
Kostnaderna uppgår till 151 843 tkr vilket är 2 084 tkr högre än budgeterat. Orsaken är högre
personalkostnader med 2 089 tkr vilket till viss del beror på "extra tjänster" som finansieras med hjälp
av riktade bidrag. Flera barn med behov av särskilt stöd kräver också extra personal.
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Kostnaderna för tjänster överstiger budget med 134 tkr beroende bland annat på högre städ- och
värmekostnader än beräknat. Övriga kostnader är 102 tkr lägre än budgeterat och orsaken till detta är
köpstopp.

Sammanfatta året med några korta meningar
Systematiskt kvalitetsarbete är grundläggande för god verksamhet där barn, vårdnadshavare och
medarbetare utvecklas och trivs. Därför har organisation och rutiner som stöd varit vårt fokus under
2019. Vi går stärkta vidare med en större medvetenhet om hur vi ska utveckla våra förskolor.

Framtidsbedömning
Vi har våra största utmaningar inom följande områden de kommande åren.
Kompetensförsörjning
Sjuktal
Lokaler
Flerspråkighet
Likvärdighet
Resursfördelningsprincip

Mått
Sjukfrånvaro %
Totalt
Sjukfrånvaro -29 år
varav långtidsjukfrånvaro
Sjukfrånvaro 30-49 år

Kvinnor

Män

2019

2018

2019

2018

2019

2018

6,01

6,13

6,23

6,24

2,39

3,15

16,34

17,42

16,72

17,75

0,00

0,00

9,15

9,47

9,22

9,50

4,69

6,39

varav långtidsjukfrånvaro

51,25

46,21

51,62

46,51

0,00

0,00

Sjukfrånvaro 50-

12,27

11,96

12,44 1210,00

1,45

0,00

varav långtidsjukfrånvaro

56,25

40,00

56,35

40,00

0,00

0,00

9,81

9,91

9,97

10,01

2,74

3,07

49,81

40,18

50,13

40,36

0,00

0,00

Total Sjukfrånvaro
varav långtidsjukfrånvaro

En positiv trend går att utläsa i följande frånvarostatistik från våra historiskt tuffaste månader på året.
nov 2018 – 13 procent
dec 2018 - 9,7 procent
jan 2019 - 11,4 procent
nov 2019 – 8 procent
dec 2019 - 8,9 procent
jan 2020 - 7,6 procent
Sjukfrånvaron är fortsatt hög. Intensivt arbetet med fokus på arbetsledning genom personligt stöd av
utökad förskoleledning börjar ge resultat. De olika professionernas ansvarsområden definieras
tydligare för bättre organisation av uppgifter.
Medarbetare har erbjudits och genomfört förebyggande stödsamtal via reflekterande samtalsgrupper
under ledning av HR.
STAMINA-uppföljningarna har gett bra diskussionsunderlag för gemensam förståelse av god
arbetsmiljö och hur vi ska fortsätta förbättringsarbetet
Långtidssjukskrivningarna har ökat och beror till en del av faktorer som är svåra för oss som
arbetsgivare att påverka. Den nationellt höga andel unga kvinnors psykiska ohälsa påverkar även oss.
Arbete i förskola är även alltför utmanande för flera av våra fysiskt sjuka medarbetare.
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Antal årsarbetare
Totalt

Kvinnor

Män

2019

2018

2019

2018

2019

2018

Åldersgrupp -29 år

46,3

41,2

43,5

39,8

2,8

1,5

Åldersgrupp 30-39 år

44,3

40,3

44,0

39,8

0,3

0,5

Åldersgrupp 40-49 år

63,2

61,5

62,0

61,0

1,2

0,5

Åldersgrupp 50-59 år

71,4

66,4

70,2

65,8

1,2

0,6

Åldersgrupp 60 år -

30,5

33,8

30,1

33,3

0,4

0,5

255,7

243,3

249,8

239,7

5,9

3,6

Totalt antal anställda

Tierp/riket

Tierp/riket

Kostnader (kr)

2017

2018

Kostnad kommunal förskola, kr/inskrivet barn

121 075/148 474

133 735/153 229

Bruttokostnad lokaler kommunal förskola, kr/inskrivet barn

18 676/21 745

23 280/22 780

Heltidstjänster med förskollärarlegitimation

44

43

Heltidsanställda månadsavlönade inom förskola och skolbarnomsorg

77/85

82/87

Inskrivna barn/årsarbetare

6,2/5,1

6,2/5,1

Personal i förskola med förskollärarexamen, antal barn/årsarbetare

14,2/11,8

14,5/12

Personal (%)

I statistikdatabasen Kolada kan vi göra jämförelser med övriga kommuner i riket. Vi kan konstatera att
våra kostnader för förskoleverksamhet de senaste åren varit lägre än i riket men att skillnaden minskat
och förväntas minska ytterligare med den ökade budgettilldelningen 2019.
Lokalkostnaderna har ökat och ligger nu över rikssnittet.
Andelen förskollärare ligger i nivå med riket.
Andelen heltidsanställda ökar.
Antal barn/årsarbetare högre än riket.
Antal barn/förskollärare högre än riket.
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Grundskola
Verksamhetsidé
Verksamhetsidén går ut på att främja alla Tierps kommuns elevers utveckling och lärande mot en
livslång lust att lära med hänsyn till deras olika behov. Utbildningen ska också främja allsidiga
kontakter, social gemenskap samt ge en god grund för ett aktivt deltagande i samhället.
Utbildningen ska vara kompensatorisk och likvärdig inom kommunen och dess skolor.
Verksamhetsplanen bygger på nationella och lokala styrdokument. Särskilt fokus ska sättas på den
nationella strategin för digitalisering som antogs november 2017.

Uppföljning av strategier för att uppnå målen
Övergripande inriktningsmål:
 Tierp är en attraktiv, inkluderande och hållbar kommun med ekonomi i balans.
Våra skolor ska ha en trygg miljö och en verksamhet som stimulerar och utmanar våra elever där varje
elev får de bästa möjligheterna till att utvecklas utifrån sina förutsättningar.
Undervisningen ger eleverna möjlighet att förstå digitaliseringens betydelse för samhällsutvecklingen
och för den personliga integriteten.
Tillgång till en likvärdig barn- och elevhälsa som bidrar till att skapa miljöer som främjar lärande, god
allmän utveckling och en god hälsa hos varje individ.
Genom ett utvecklat kvalitetsarbete får vi en sann självbild och förståelse för varför skolresultaten ser
ut som de gör. Det lägger sedan grunden för vilka åtgärder som ska göras och hur vi ska fördela våra
resurser.
Samarbete mellan rektorsområden och inom regionen säkerställer djupgående analyser som leder till
åtgärder på kommun och enhetsnivå.
Kommungemensamma mål:
Attraktivt:


Öka attraktiviteten och vårt värdskap, genom att:
- Aktivt stödja livspusslet i livets alla faser
- Finna initiativ som ökar antalet etableringar
- Ta vara på och kommunicera varumärket Tierp och vår historia med stolthet
En strategi är att ha en utvecklad dialog mellan skolan, elever och dess vårdnadshavare som bygger på
tillit och förtroende och därmed skapa en attraktiv och uppdaterad skola som lockar till såväl
inflyttning som företagsetableringar.
Det entreprenöriella lärandet ska gå som en röd tråd genom skolan i Tierp.
Eleverna ska få en insikt i det lokala näringslivet via sin PRAO och studie och yrkesvägledning.
Samarbetet med kultur och fritid via kulturarvstrappan ger våra elever kunskap om Tierps historia.
Attraktivt och hållbart:


Successivt utveckla tätorterna med början i Tierp genom att verka för ökat antal
bostäder med attraktiva miljöer
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Skolorna i tätorten ska förberedas på en befolknings- och elevökning där skolornas
upptagningsområden leder till en likvärdighet mellan skolorna. Skolornas lokaler och utemiljö ska
genomlysas och leda till en långsiktig lokalförsörjningsplan.
Inkluderande:


Öka den upplevda sociala gemenskapen genom att skapa inkluderande
arbetsplatser och arbetssätt samt stimulera till inkluderande träffpunkter
Skolan ska sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att
lära. Skolan förmedlar och förankrar de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska
värderingarna som vårt samhälle vilar på. Utbildningen av nyanlända ska leda till goda kunskaper i
svenska språket och belysa värdet av språkkunskaper.
Ekologiskt hållbart:


Minska kommunens negativa klimatpåverkan genom att minska kommunens
utsläpp av växthusgaser och att minska kommunens energiförbrukning
Genom miljöperspektivet ska eleverna ges möjligheter att ta ansvar för den miljö de själva kan
påverka men också skapa en övergripande förståelse för globala miljöfrågor. Undervisningen ska visa
hur olika funktioner i samhället och olika livsstilar kan anpassas för att skapa en hållbar utveckling.
Lärande för hållbar utveckling ska gå som en röd tråd i all utbildning inom Tierps kommun.

Verksamhetens övergripande mål enligt styrkort utöver övergripande
inriktningsmål och kommungemensamma mål
Styrkort
utifrån vision, strategiska utvecklingsområden och övergripande mål
Mål

 Verksamheten ska hålla hög kvalitet som leder till goda resultat.
 Skolmiljön ska upplevas trygg av både elever och vårdnadshavare och bygga på tillit
mellan elever-personal-ledning.
 Utbildningen ska utveckla elevernas digitala kompetens och ge dem förutsättningar att
leva i ett modernt samhälle.
 Skolans verksamhet bygger på likvärdighet mellan skolor och elever.

Perspektiv

KUND

PROCESS

MEDARBETARE

Hög andel elever med
fullständiga betyg och
behörighet till gymnasiet

Elevhälsoprocesser som
leder till hög närvaro
Högkvalitativ undervisning
Systematisk uppföljning av
åtgärder och resultat
Systematisk
kompetensutveckling av
personal.
Delaktiga i Skolverkets
process Samverkan för
bästa skola.

Legitimerade lärare.
Kompetenta lärare.

Väl fungerande
likabehandlingsplaner.
Väl fungerande
elevhälsoprocesser.
Systematiskt arbete med
grupprocesser.

Tillgång till samtliga EHT
kompetenser på våra skolor.
Väl fungerande
trygghetsteam.
Engagerade mentorer

Strategier
Resultat

Trygg

Tillit

Våra elever har vuxna på
skolan som hjälper dem
att trivas och känna
trygghet.

Elever, vårdnadshavare
och personal upplever
delaktighet och möjlighet
till inflytande

Lärprocessen för varje elev
dokumenteras i Unicum.
Våra skolor har aktiva
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med Unicum.
Strukturerade föräldramöten
och utvecklingssamtal.
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Digital kompetens

Likvärdighet
Mått/ målvärde

Måluppfyllelse
Resultat

elevråd.
Våra skolor har tydliga
kommunikationsvägar med
vårdnadshavare

Dialog via APT,
medarbetarsamtal och
samverkan

Eleverna utvecklar sin
digitala kompetens och
förbereds den digitala
samhällsutvecklingen

Ökad tillgänglighet av
digitala enheter.
Kompetensutveckling kring
digitaliseringen och dess
påverkan på vår
samhällsutveckling

Personalen utbildas i arbete
med digitalisering och dess
effekter på undervisningen

Våra elever får en
kvalitativt god
undervisning oavsett
vilken skola man går på.
Andel elever med
fullständiga betyg
Åk 6: 77%
Åk 9: 75%
86% elever med
gymnasiebehörighet för
yrkesförberedande
program till
Över rikssnitt på 50% av
frågorna i
Skolinspektionens
trygghetsmätning.
Utvecklingssamtalen
Mätbara mål uppdelat
mellan pojkar o flickor

Kollegialt lärande och ett väl
utvecklat samarbete mellan
rektorsområdena.

Nej
Måluppfyllelsen ligger på
ungefär samma nivå som
tidigare.
Tillgången till vuxna på
skolan är god men det
finns ändå mycket att göra
för att öka tryggheten.

Redovisas via analys via det
systematiska kvalitetsarbetet

Redovisas via analys och
självreflektion via det
systematiska
kvalitetsarbetet

Delvis uppnått
Vi har en ny elevhälsoplan
och en ny plan för ökad
närvaro.
Det systematiska
kvalitetsarbetet har
utvecklats under året.
Samverkan för bästa skola
har varit och är en viktig del i
utvecklingen.

Nej
Vi har inte lyckats öka
behörigheten under året.

Våra elever upplever en
minskad delaktighet med
stigande ålder.
Vårdnadshavarnas
upplevda delaktighet
varierar mellan olika
skolor.

Likabehandlingsplanerna
har utvecklats.

Digitaliseringen är en
viktig och pågående
process i skolan. Vi har
inte kunnat öka tillgången
till digitala enheter på det
sätt som vi önskat och det
har varit en begränsande
faktor.

Vi har inte uppnått en ökad
tillgänglighet av digitala
enheter. Vi använder oss av
digitaliseringen till
kompetensutveckling inom
många olika områden.

Likvärdigheten har ökat
men det finns fortfarande
stora skillnader mellan
olika skolor.

Våra skolor har kompetenta
chefer som säkerställer en
likvärdig utbildning inom
kommunen och sina enheter

Användningen av Unikum
har ökat men det finns stora
skillnader mellan olika
skolor.

Det kollegiala lärandet har
utvecklats genom
regelbundna rektorsmöten.

ev kommentar/fotnot
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Det finns fortfarande brister
på tillgång av
specialpedagoger på våra
skolor. Under året har
samtliga skolor fått tillgång
till psykolog.
Samtliga skolor har väl
fungerande trygghetsteam.
Det finns fortfarande brister i
likvärdigheten när det gäller
användningen av Unikum.
Våra APT:n har utvecklats
delvis med hjälp av
Stamina.
Vår nya utbildningsplattform
Gigla används av vår
personal och ökar
kompetensen inom bland
annat digitalisering.
Våra chefer har
kompetensutvecklats
genom den handledning
som vi fått genom
Samverkan för bästa skola.
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Analys av årets verksamhet
Kund:
Vi kan ännu inte se ett generellt ökat resultat vad gäller måluppfyllelse men systematiken kring
uppföljningen av måluppfyllelsen har ökat medvetenheten och lett till riktade insatser. Arbetet med att
öka upplevelsen av delaktighet kommer fortgå då samtliga enheter har lyft fram detta som ett viktigt
utvecklingsområde.
Vi ser ett stort behov av att öka andelen digitala enheter för att kunna uppnå kursplanemålen för
digitalisering.
Process:
Samverkan för bästa skola är en viktig faktor vid utvecklingen av våra processer. Det har också gett
oss tillgång till professionell handledning via Uppsala universitet. Vi kommer via Högskolan i Gävle
utbilda egna processledare för att säkerställa det lokala utvecklingsarbetet. Erfarenheten av införande
av ett digitalt verktyg för registrering av kränkande behandling har varit så goda så vi ser över
möjligheten att digitalisera fler processer. En del av arbetet med att öka likvärdigheten har skett genom
förändrade arbetsformer för skolledarna och en förändrad arbetsorganisation. Vi arbetar mer
systematiskt med framtagande av gemensamma rutiner och uppföljning av måluppfyllelsen och
organiserar för ett nära pedagogiskt ledarskap.
Medarbetare:
Våra skolor har lyckats möte den rådande lärarbristen förhållandevis bra även om det saknas fullt
behöriga lärare på en del av våra skolor. Vid Lärarförbundets ranking av kommuner hamnade vi i
botten av denna och det är något som vi behöver jobba med för att öka vår attraktivitet.
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Resultaträkning
Årsprognos i
delårsrapport

Årsbudget
2019

Utfall 2019

Avvikelse
mot budget

Utfall 2018

Verksamhetens intäkter

5 865
25 817
31 682

6 100
24 412
30 512

5 781
29 138
34 919

-319
4 726
4 406

6 021
24 139
30 160

Personalkostnader
Materialkostnader
Tjänster
Övriga kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens kostnader

-172 314
-4 275
-114 078
-831
-1 096
-292 594

-168 001
-4 048
-109 085
-502
-1 097
-282 734

-174
-4
-117
-1
-1
-298

851
342
147
081
153
574

-6 850
-293
-8 062
-579
-56
-15 840

-163
-4
-113
-1
-1
-283

Verksamhetens nettoresultat

-260 912

-252 221

-263 655

-11 434

-253 112

0
-5

0
-3

0
-9

0
-6

0
-10

-260 917

-252 224

-263 664

-11 440

-253 122

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

-260 917

-252 224

-263 664

-11 440

-253 122

Bruttoinvesteringar

1 410

1 700

1 425

275

423

Nettoinvesteringar

1 410

1 700

1 425

275

423

(tkr)

Avgifter & ersättningar
Övriga intäkter

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter finansiella
intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader
Resultat

059
390
099
473
249
272

Kommentar till årsutfallet jämfört med årsprognosen i delårsrapporten
Grundskolan resultat för 2019 är 2 700 tkr sämre än årsprognosen i delårsrapporten. Intäkterna är
3 237 tkr högre än prognostiserat vilket beror på ej beräknade statsbidrag för "Lärarassistenter",
"Samverkan för bästa skola" och "Specialpedagogik". Personalkostnaderna är 2 537 tkr högre i utfallet
än i prognosen beroende på höga vikariekostnader och tjänster som bekostas av riktade statsbidrag.
Kostnaderna för tjänster är 3 069 tkr högre i utfallet än i prognosen beroende på höga taxikostnader,
retroaktivt debiterade hyreshöjningar för Örbyhusskolan, Centralskolan och Ol Anderskolan.
Extradebiterade kostnader i december för städning, värme, elavgifter fanns inte med i
delårsprognosen.

Kommentar till budgetutfall
Grundskolan redovisar ett underskott på 11 440 tkr.
Intäkterna uppgår till 34 919 tkr vilket är 4 406 tkr bättre än budget. Det beror på ej budgeterade
bidrag från Skolverket avseende "Elevhälsan", "Lärarassistenter", "Samverkan för bästa skola",
"Läxhjälp" samt ökade interkommunala intäkter för elever från annan kommun som går i Tierps
grundskolor. Kostnaderna uppgår till 298 574 tkr vilket är 15 840 tkr högre än budgeterat. Orsaken är
högre personalkostnader med 6 850 tkr som beror på högre vikariekostnader, extra tillsatta tjänster
som bekostas av riktade bidrag. Två rektorsområden har haft höga personalkostnader under längre tid
beroende på små enheter.
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Kontot för materialkostnader har ett underskott på 293 tkr. Kostnaderna är kopplad till olika riktade
statsbidrag.
Kostnaderna för tjänster överstiger budget med 8 062 tkr. Orsaken till underskottet är högre
taxikostnader med 2 347 tkr, buss skolskjutsar med 848 tkr samt övriga transporter med 230 tkr.
Måltidskostnaderna är 800 tkr högre än budgeterat. Hyror är 1 100 tkr högre än budget. Det beror
framförallt på ombyggnation Örbyhus, Centralskolans kök och Ol Andersskolans lastkaj.
Högre IT kostnader med cirka 1 000 tkr på grund av ökade licensavgifter, utskriftskostnader och
dataleasing. Extradebiterade kostnader i december för städning, värme, elavgifter har också bidragit
till det stora underskottet.
Övriga kostnader avviker från budget med 579 tkr vilket orsakas av diverse obudgeterade kostnader.

Sammanfatta året med några korta meningar
Grundskolan har jobbat med en utvecklingsmodell som heter Samverkan för bästa skola och som
initierats av Skolverket. Det innebär att varje enhet tar fram sitt respektive unika område som man ska
jobba med för att höja kvalitet och måluppfyllelse. Grundskolan en låg ranking i Lärararförbundets
ranking vilket är något som vi jobbat med för att höja. Det innebär bland annat att stärka dialogen med
de fackliga organisationerna.

Framtidsbedömning
Vi kommer fortsätta jobbet med att stärka det pedagogiska ledarskapet genom att förbättra rektors
förutsättningar. Det innebär bland annat att skapa tydliga gemensamma rutiner för att på så sätt skapa
mer tid till pedagogiskt ledarskap.

Mått
Sjukfrånvaro %
Totalt
Sjukfrånvaro -29 år
varav långtidsjukfrånvaro
Sjukfrånvaro 30-49 år
varav långtidsjukfrånvaro
Sjukfrånvaro 50varav långtidsjukfrånvaro
Total Sjukfrånvaro
varav långtidsjukfrånvaro

Kvinnor

Män

2019

2018

2019

2018

2019

2018

3,40

6,28

3,83

7,57

2,47

2,48

14,50

30,93

18,79

30,93

0,00

0,00

4,83

3,70

5,39

3,81

2,58

3,20

29,38

0,00

32,84

20,33

0,00

33,51

8,62

7,90

8,90

8,18

7,38

6,75

59,54

0,00

58,79

57,54

63,43

58,12

6,19

5,87

6,68

6,19

4,34

4,59

45,45

43,84

46,39

43,47

40,00

41,72

Sjukfrånvaron har ökat något vilket framförallt orsakas av långtidsfrånvaro. Vi behöver tidigare
komma in och jobba med rehab åtgärder för att kunna minska frånvaron.
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Antal årsarbetare
Totalt

Kvinnor

Män

2019

2018

2019

2018

2019

2018

-29 år

3,18

39,70

1,38

28,70

1,80

11,00

Åldersgrupp 30-39 år

5,03

60,30

4,79

47,00

0,24

13,30

Åldersgrupp 40-49 år

8,30

70,90

6,80

57,50

1,50

13,40

Åldersgrupp 50-59 år

10,34

83,00

8,90

69,90

1,44

13,10

9,19

61,80

7,37

48,60

1,82

13,20

36,04

315,70

29,24

251,70

6,80

64,00

Åldersgrupp

Åldersgrupp 60 år Totalt antal anställda

Skolan står inför en stor utmaning att rekrytera legitimerade lärare. Lärarbristen som råder och som
kommer öka innebär stor konkurrens om behöriga lärare vilket kommer öka vikten av att ha en
attraktiv arbetsmiljö på våra skolor.
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Gymnasieskola
Verksamhetsidé
Utbildningen ska främja alla elevers utveckling och lärande mot en livslång lust att lära med hänsyn
till elevernas olika förutsättningar och val. Utbildningen ska också främja allsidiga kontakter, social
gemenskap samt ge en god grund för ett aktivt deltagande i samhället. Utbildningen ska också ge en
god grund för fortsatta studier, yrkesverksamhet samt för personlig utveckling och ett aktivt
deltagande i samhällslivet. Verksamhetsidén vilar på de nationella och lokala styrdokumenten för
gymnasieskolan.

Uppföljning av strategier för att uppnå målen
Övergripande inriktningsmål:
 Tierp är en attraktiv, inkluderande och hållbar kommun med ekonomi i balans.
Att noggrant samarbeta mellan olika delar av kommunens verksamheter så att vi maximerar kvalitet
och resultat.
Skolans attraktivitet ska öka genom att ha ett bra programutbud och samarbetet med näringslivet ska
utvecklas ytterligare.
Att arbeta för förståelse av begreppen entreprenörskap och entreprenöriellt lärande - alltså att elever,
vårdnadshavare i förekommande fall, och medarbetare ska förstå vikten av kopplingen mellan
utbildning och yrkesliv samt motiveras till strävan mot elevers goda resultat i skolan.
Att kommunicera arbetet tydligt mellan olika verksamheter så att vi inte jobbar dubbelt utan hela tiden
ser till hela kommunens och medborgarnas bästa.
Lokalutnyttjandet ses ständigt över.
En prioritering som bör beaktas, vad gäller Högbergsskolans utveckling de närmaste åren, handlar om
att fånga upp och fortsätta det mycket goda arbete som bedrivs med integrationsprocessen för våra
nyanlända.
Vårt ungdomsgymnasium och vår vuxenutbildning ska möta de nya krav som ställs i och med det stora
antalet nyanlända och det stora antalet arbetslösa i samhället.
Samarbetet mellan ungdomsgymnasiet och vuxenutbildningen innebär möjligheten att behålla ett brett
programutbud, tillgängligt för både ungdomar och vuxna i kommunen.
Kommungemensamma mål:
Attraktivt:


Öka attraktiviteten och vårt värdskap, genom att:
- Aktivt stödja livspusslet i livets alla faser
- Finna initiativ som ökar antalet etableringar
- Ta vara på och kommunicera varumärket Tierp och vår historia med stolthet
Fortsätta kvalitets- och värdegrundsarbetet på skolan i syfte att vara en attraktiv arbetsplats som är det
självklara valet för såväl elever som medarbetare. En viktig väg till det är skapande och
upprätthållande av en god arbetsmiljö, värdegrundsarbetet ser vi som en av nycklarna till detta.
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Attraktivt och hållbart:


Successivt utveckla tätorterna med början i Tierp genom att verka för ökat antal
bostäder med attraktiva miljöer
En attraktiv gymnasieskola stärker kommunens möjligheter att behålla och öka antalet medborgare.
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Inkluderande:


Öka den upplevda sociala gemenskapen genom att skapa inkluderande
arbetsplatser och arbetssätt samt stimulera till inkluderande träffpunkter
Skolan har skapat lärmiljöer som möter olika behov och krav för att motverka utanförskap och på så
sätt skapa en långsiktig och hållbar social miljö.
Skolan är certifierad FN-skola och arbetar aktivt för att främja och ta tillvara elevers engagemang
relaterat till de globala målen för hållbar utveckling.
Ekologiskt hållbart:


Minska kommunens negativa klimatpåverkan genom att minska kommunens
utsläpp av växthusgaser och att minska kommunens energiförbrukning
Ett av skolans utvecklingsområden har under 2019 varit "Hållbarhet". Ett område som färgar elevers
arbete i klassrummen dagligen, och ett område som följs upp på medarbetarnivå vid medarbetar och
nivåbedömningssamtal.
Att utbilda eleverna och arbeta för förståelse för att detta är av stor vikt och avgörande för kommande
generationer.
Att arbeta för god kosthållning och minimering av matsvinn.
Att utbilda medarbetare i gott miljötänk och vad verksamheterna kan bidra med för att uppnå höjda
miljökrav. Att samordna lokalutnyttjande, transporter, med mera, på effektiva sätt.

RUS-mål
Beskrivning

Strategier

Mål 2019

Mål 2020

Andelen gymnasieelever med examen
inom 4 år skulle överstiga 75 procent år
2018.

Elever vid introduktionsprogram
räknas in i statistiken och mål för
kommande år handlar om att
arbeta för ökade möjligheter till
examen inom 4 år även för IMelever.

Uppmätt
resultat 66,9%

Saknas

Verksamhetens övergripande mål enligt styrkort utöver övergripande
inriktningsmål och kommungemensamma mål
Styrkort
utifrån vision, strategiska utvecklingsområden och övergripande mål
Mål

• Ge goda resultat och ge eleverna en bra grund för fortsatt utveckling samt se till
att antalet elever med högskolebehörighet ligger över riksgenomsnittet.
• Miljön ska upplevas trygg av både elever och, i förekommande fall,
vårdnadshavare. Nolltolerans mot mobbing och kränkande behandling.
• Verksamheten ska resultera i ett gott integrationsarbete.
• Alla elever och, i förekommande fall, vårdnadshavare ska mötas av lärmiljöer
som väcker lust och intresse att lära samt känna sig delaktiga i planering och i
den dagliga verksamheten
• Ökad jämställdhet och tolerans
• Arbetet i verksamheten ska bidra till ett hållbart samhälle

Perspektiv

KUND

PROCESS
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Strategier

Mått/ målvärde

Måluppfyllelse

Kontinuerliga
kompetenshöjande
åtgärder hos medarbetarna, värdegrundsarbete och ökat
elevinflytande

Varierande arbetssätt och
tydliga kunskapsmål.

Betyg/meritvärden och
genomströmning som är
högre än riksgenomsnittet
och över modellberäknat
värde.

Nationella provresultat och
betyg ska ligga över
riksgenomsnittet.
Det systematiska
kvalitetsarbetet är tydligt
kopplat till resultaten och
analyserna ligger till grund
för planering och
utvecklingsarbete.

Andel medarbetare med
lärarlegitimation eller
adekvat utbildning ska öka
jämfört med föregående
mätning.

Nationella provresultat:
Matematik 1: JA, 95,8% E-A
(Riket E-A 75,1%)
Sve/Sva 1: JA, 84,5 % E-A
(Riket E-A: 87,4% Sve,
59,8% Sva)
Engelska 5: NEJ, 12,5% E-A
(Riket E-A: 80,3%)

Andel medarbetare med
pedagogisk
högskoleexamen ökar:
Måluppfyllelse: NEJ (62%
senaste mätning, ner från
67%. Rekryteringar till
yrkesprogram är bakgrund).

Resultatet av elevenkät
om lärande, motivation
och trivsel ska ge bättre
resultat än föregående år.
Meritvärde högre än
riksgenomsnitt 2019.
Uppfyllelse: NEJ.
Tierp 14.0
Riksgenomsnitt 14.3
Över modellberäknat
värde: JA
0,6 punkter
modellberäknat värde
Elevenkät visar positiv
trend relaterat till skolans
värden (mått:
värdegrundsenkät):
2018ht: 6,4
2019vt: 6,5
2019ht: 6,9

Anpassad
kompetensutveckling

Fortsatt arbete mot tydlig
organisationsstruktur

Skolutveckling med stöd i
systematiskt kvalitetsarbete:
Måluppfyllelse: JA

All medarbetare ska vara
behöriga i de ämnen de
undervisar/arbetar med.

Alla lärare är behörig i de
ämnen de undervisar i:
NEJ
Vissa yrkeslärare utan
pedagogisk utbildning, samt
vissa legitimerade lärare
som undervisar utanför sina
legitimerade ämnen.

Analys av årets verksamhet
Kund:
Andelen elever som väljer Högbergsskolan har ökat sen tidigare.
2018 beslutades om start av nya program i lärlingsform: Handelsprogrammet och VVS- och
fastighetsprogrammet. I och med att platser fylldes såg skolledning en möjlighet att bredda
programutbud.
Det har varit svårt att få sökande elever till lärlingsprogrammet men vi kommer behålla
lärlingsutbildningarna och jobba vidare med att få elever att välja dessa.
Yrkesprogram med platser över i praktiska kurser erbjuder extra platser till vuxenstuderande.
Idrottsprofil med Crossinriktning stängdes för intag från 2019. Skolan är FN-skola, certifierad för
Teknikcollege och Vårdcollege.
Process:
Skolan arbetar tillsammans med grundskolan för att utveckla de processer som kan digitaliseras. Det
systematiska kvalitetsarbetet är beroende av bra digitala system. Kommunikationen mellan eleverlärare och skolledning kan till stor del ske digitalt och här ligger skolan långt framme.
Medarbetare:
Skolan har arbetat med Stamina för att synliggöra utvecklingsområden och stärka arbetsmiljön på
skolan. Skolan fortsatt sitt påbörjade kvalitets- och värdegrundsarbete som även det har syftet att
utveckla arbetsmiljön på skolan.
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Ekonomi:
Utbildningskostnad per elev har ökat de senaste två åren. Bakgrunden till det är att även om antalet
sökande och antagna till nationella program ökat dessa år, så har totala antalet elever minskat. Sedan
2016 har elevantalet minskat med närmare 100 elever, de flesta av dessa var då inskrivna vid
gymnasieskolans språkintroduktion: Ett program där lärartätheten är lägre än vid nationella program
då undervisningen sker på klassnivå istället för kursnivå. Sedan dess har en stor del av dessa elever
gått till mer kostsamma utbildningar som inte heller har samma statsbidragsfinansiering, såsom
nationella program eller kommunal vuxenutbildning.

Resultaträkning
(tkr)

Avgifter & ersättningar
Övriga intäkter

Verksamhetens intäkter

Årsprognos i
delårsrapport

Årsbudget
2019

Utfall 2019

Avvikelse
mot budget

Utfall 2018

616
35 418
36 034

402
40 112
40 514

720
33 442
34 162

318
-6 670
-6 352

855
38 730
39 585

Personalkostnader
Materialkostnader
Tjänster
Övriga kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens kostnader

-78
-3
-76
-2
-1
-162

983
866
342
892
686
768

1 039
207
-1 578
141
-34
-224

-73
-4
-83
-2
-1
-165

Verksamhetens nettoresultat

-125 986

-123 030

-129 606

-6 576

-125 934

0
-4

0
-3

0
-4

0
-1

0
-30

-125 990

-123 033

-129 610

-6 577

-125 963

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

-125 990

-123 033

-129 610

-6 577

-125 963

Bruttoinvesteringar

2 000

1 400

1 403

-3

1 001

Nettoinvesteringar

2 000

1 400

1 403

-3

1 001

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter finansiella
intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader
Resultat

308
101
775
172
664
020

-79
-3
-77
-2
-1
-163

022
073
764
033
652
544

-77
-2
-79
-1
-1
-163

875
067
875
025
675
518

Kommentar till årsutfallet jämfört med årsprognosen i delårsrapporten
Gymnasieskolans resultat för 2019 är 3 620 tkr sämre än årsprognosen i delårsrapporten. Intäkterna är
1 872 tkr är lägre än prognostiserat vilket beror på: 800 tkr lägre IKE-intäkter för höstterminen 2019,
500 tkr lägre bidrag för VUX från regionen, 500 tkr lägre bidrag för "Elevhälsan", 500 tkr lägre övriga
bidrag.
Personalkostnaderna är 325 tkr lägre i utfallet än i prognosen beroende på en ej tillsatt tjänst.
Kostnaderna för tjänster är 2 567 tkr högre i utfallet än i prognosen beroende på ej beräknad hyra på
554 tkr för Crosshall, 500 tkr högre kostnader för interkommunala elever för höstterminen 2019,
Diverse IT-kostnader på 500 tkr. Kostnaderna för köp av tjänster för olika yrkesprogram är högre 800
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tkr högre i utfallet i jämförelse till prognosen. Övriga diverse kostnader som fakturerades under
november och december var inte beräknade i prognosen.

Kommentar till budgetutfall
Gymnasieskolan redovisar ett underskott på 6 576 tkr.
Intäkterna ligger på 34 162 tkr vilket är 6 352 tkr sämre än budget. Det beror på 3 566 tkr lägre bidrag
från Migrationsverket, 500 tkr lägre bidrag för Vux från regionen, 500 tkr lägre bidrag från Skolverket
avseende "Elevhälsan" och 1 950 tkr lägre interkommunala intäkter för köpta platser i Tierps kommun.
Kostnaderna uppgår till 163 768 tkr vilket är 224 tkr högre än budgeterat. Personalkostnader är med
1039 tkr lägre än budget beroende på ej tillsatta tjänster och rektors föräldraledighet som ersattes med
60 procent.
Kostnader för material har ett överskott på 207 tkr på grund av köpstopp för 2019.
Kostnader för tjänster överstiger budget med 1 578 tkr. Orsaken till underskottet är retroaktiv
hyresdebitering med 554 tkr för Crosshall som skolan inte har budgeterat för.
De interkommunala kostnaderna är 840 tkr högre än budget beroende på flera köpta platser i en annan
kommunal/fristående skola för höstterminen 2019. Kostnaderna för köp av tjänster för olika
yrkesprogram är högre 844 tkr högre än budgeterat som till exempel körkortsutbildning för
yrkeselever.
Övriga kostnader redovisar ett överskott på 141 tkr vilket beror på köpstopp som kommunen införde
för 2019.

Sammanfatta året med några korta meningar
Skolans organisation som gett de biträdande rektorerna ett tydligare uppdrag med ansvar för olika
program har slagit väl ut. Stämningen på skolan är god och verksamheten har fungerat bra även under
höstterminen då den ordinarie rektorn var föräldraledig och en av våra grundskolerektorer fick gå in
som ersättare.

Framtidsbedömning
Skolan kommer fortsätta med att utveckla samarbetet mellan ungdomsgymnasiet och
vuxenutbildningen för att på så sätt klara av ett programutbud trots variationer på elevernas studieval.
Våra programråd har en viktig funktion för att säkerställa utbildningens koppling till
arbetsmarknadens krav och önskemål.

Mått
Sjukfrånvaro %
Totalt

Kvinnor

Män

2019

2018

2019

2018

2019

2018

Sjukfrånvaro -29 år

0,45

0,32

0,73

0,72

0,27

0,18

varav långtidsjukfrånvaro

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sjukfrånvaro 30-49 år

2,97

3,72

4,32

4,75

0,45

1,90

48,64

30,92

51,32

37,93

0,00

0,00

5,63

6,63

6,65

6,11

4,41

7,28

44,67

68,99

49,06

54,33

36,84

84,08

varav långtidsjukfrånvaro
Sjukfrånvaro 50varav långtidsjukfrånvaro
Total Sjukfrånvaro
varav långtidsjukfrånvaro

4,11

5,03

5,22

2,92

2,52

4,62

45,82

55,29

49,84

16,43

33,94

69,43

Sjukfrånvaron är relativt låg och där är arbetet med att skapa en attraktiv arbetsmiljö bästa sättet att
behålla eller sänka sjukfrånvaron.
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Antal årsarbetare
Totalt

Kvinnor

Män

2019

2018

2019

2018

2019

2018

-29 år

0,05

3,93

0,00

1,08

0,05

2,85

Åldersgrupp 30-39 år

2,48

30,77

2,18

19,16

0,30

11,61

Åldersgrupp 40-49 år

3,56

30,36

2,75

20,51

0,81

9,85

Åldersgrupp 50-59 år

3,11

29,01

2,63

18,35

0,48

10,66

Åldersgrupp 60 år -

1,78

30,97

0,72

15,63

1,06

15,34

10,98

125,04

8,28

74,73

2,70

50,31

Åldersgrupp

Totalt antal anställda
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Äldreomsorg
Verksamhetsidé
Äldreomsorgen ska verka för att tillvarata kundens egna resurser i livets olika skeden och i samråd
stötta och/eller vårda utifrån individuella förutsättningar och behov. Vårt förhållningssätt ska vara väl
förankrat i vår värdegrund där respekt betyder att vi ser varje människa för den denne är, för varje
person är unik. Varje medarbetare har ett ansvar att fullgöra sitt uppdrag och se konsekvenserna av sitt
handlande. Tillsammans inspirerar vi till framtidstro genom att våga se möjligheter i stället för
problem. Vårt kundfokus bygger på ett starkt engagemang och en vilja att se, lyssna och vara nyfikna
på dem vi är till för. Vård och omsorg har mod att göra annorlunda.

Uppföljning av strategier för att uppnå målen
Övergripande inriktningsmål:
 Tierp är en attraktiv, inkluderande och hållbar kommun med ekonomi i balans.
Verksamhetens inriktning ska utgå från en god hushållning med tillgängliga resurser för ökad
kostnadseffektivitet. Utveckling för att ha en god hushållning pågår fortlöpande, bland genomförda
aktiviteter kan en optimerad planering som utgår från ett bemanningskrav baserat på verksamhetens
behov ses.
Införa personcentrerat förhållningssätt för att stärka den enskildes delaktighet, inflytande och trygghet.
För att nå personcentrerat arbetssätt har arbete genomförts inom olika områden, till exempel har en
utveckling av teamarbete skett där kund deltar i mötet. I det arbetet har även en revidering av
kontaktmannens uppdrag genomförts för ökad möjlighet för kunden att framföra sina önskemål.
Införa digitala verktyg för att stärka den enskildes trygghet, självbestämmande och delaktighet. Under
våren har elektronisk signering införts för att kvalitetssäkra läkemedelshanteringen och för
rehabiliteringsinsatser. Vidare har hemtjänsten påbörjat arbete med att kunderna ska beställa mat
tillsammans med hemtjänstpersonalen med en Ipads. Genomförandeplaner dokumenteras digitalt i
verksamhetssystemet, dock har en det funnits en del brister i systemet så ett utvecklingsarbete har
påbörjats. Nattkameror har erbjudits till personer på vård- och omsorgboende vilket resulterat i att
verksamheten idag har 18 kameror. Alla boenden har wifi from våren 2019.
Kvalitetssäkrat budgetprocessen genom utbildning och gemensam uppföljning med ekonom.
Nyttja befintlig kompetens över verksamhetsgränserna och samordna schemaplanering för att öka
samordningsvinsterna. Under året har aktiviteter genomförts i arbetet med att starta upp heltid som
norm, Heltidsresan. Uppstart med en del av verksamheten implementerad i projektform från och med
1 januari 2020.
Kommungemensamma mål:
Attraktivt:


Öka attraktiviteten och vårt värdskap, genom att:
- Aktivt stödja livspusslet i livets alla faser
- Finna initiativ som ökar antalet etableringar
- Ta vara på och kommunicera varumärket Tierp och vår historia med stolthet
Alla medarbetare ska ha ett professionellt bemötande, som stärker kommuninvånarnas förtroende för
våra tjänster. Arbete kring bemötande genomsyrar varje arbetsplatsträff.
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God tillgänglighet till information, både muntlig och skriftlig samt på kommunens webbplats, om de
möjligheter som vård- och omsorgsverksamheten erbjuder. Verksamheten har reviderat information.
Ett ökat behov av information på fler språk vilket kommer att vara ett utvecklingsområde under 2020.
Verksamheten arbetar för att förstärka den positiva bilden av kommunen genom att effektivt lyfta fram
goda exempel och arbeta för goda resultat i nationella jämförelser. Lyfter goda exempel i veckobrev
på Insidan och arbetar aktivt med resultat från Nationella äldreundersökningen för ökat positivt
resultat i kommande jämförelser
Alla medarbetare bidrar till marknadsföring genom att ha ett gott bemötande, använda arbetskläder
och väl synliga namnbrickor med kommunens logotyp. Nya arbetskläder upphandlats under året.
Medarbetarna inom hemtjänsten har även tillgång till ytterkläder då de transporterar sig mellan
kunderna utomhus.
Attraktivt och hållbart:


Successivt utveckla tätorterna med början i Tierp genom att verka för ökat antal
bostäder med attraktiva miljöer
Bidrar med kompetens i kommunens planering av bostäder till exempel planberedning, framtagande
av kravspecifikationer med mera.
Fortsatt arbete med aktiviteter i handlingsplanen Boendeplan för äldre. Vård och omsorg är ägare av
dokumentet men uppföljning och aktiviteter genomförs gemensamt med Samhällsbyggnad,
Medborgarservice, Tierpsbyggen, intresseorganisationerna med flera.
Fortsatt arbete för etablering av nytt LOU-upphandlat vård- och omsorgsboende. Arbetet med
uppbyggandet av nytt vårdboende har påbörjats och beräknas hålla tidplan det vill säga inflytt kvartal
4 2020, senast 1 januari 2021.
Utveckla verksamheten med öppna insatser, identifiera behovet och etablera verksamheter som är
anpassade efter kundernas behov. Verksamheten har avvecklat Femklövern och inrättat Träffpunkter
för äldre på befintliga vård- och omsorgsboenden.
Vidareutveckla samverkan inom ramen för närvårdsarbetet genom att delta i olika samverkansforum.
Verksamheten ska bidra med aktivt arbete för att den enskilde ska få en sammanhållen vård och
omsorg så långt det är möjligt. Inom närvårdsarbetet pågår ett intensivt arbete med framtagande av
behov för ett vårdcentrum i Tierp och för närvårdsplatser.
Marknadsföra kommunen som arbetsgivare, dels genom deltagande i mässor men också genom att
vara en attraktiv arbetsgivare.
Inkluderande:


Öka den upplevda sociala gemenskapen genom att skapa inkluderande
arbetsplatser och arbetssätt samt stimulera till inkluderande träffpunkter
Vård och omsorgs arbete med folkhälsa kännetecknas av ett förebyggande förhållningssätt, att
motverka utanförskap och underlätta integration så att den enskilde ska få bästa möjliga stöd, vård och
omsorg. Arbetet sker genom samverkan internt och externt på alla nivåer, från allmänt förebyggande
till individuellt anpassade insatser. Dokumenterade rutiner ska finnas för de olika
samverkansformerna. Ett viktigt forum är närvårdssamverkan där frågor lyfts och arbetsgrupper
tillsätts för att utveckla samverkan och specifika uppdrag. Arbetet med att kartlägga behoven i ett nytt
vårdcentrum har skett genom workshops under april månad. Fortsatt har ett tillfälle genomförts av
Region Uppsala för deltagande i projekt närvårdsplatser.

65
205

Årsredovisning 2019

Samarbete med kultur och fritid för inkluderande träffpunkter där programutbudet utgår från
kundernas behov och önskemål. Verksamheten har haft kontinuerlig fortbildning av kulturombud.
Vidare har kultur och fritid ansvarat för en del av kulturaktiviteter på vård och omsorgsboenden.
Samarbete mellan grundskola och vård- och omsorgsboende för att sprida kunskap över
generationerna. På flera boenden har förskola och grundskola haft regelbundna besök för att bygga
broar över generationer detta kan ha varit sångunderhållning, högläsning med mera.
Verksamheten ska skapa språkstödjande strukturer, möjliggöra en breddad rekrytering och ta tillvara
utlandsfödda personers kompetens. Vi har idag utbildat inkluderingshandledare och språkombud.
Genom detta har vi möjliggjort att kunna ta emot språkelever och extratjänster på ett kvalitativt sätt.
Arbetsplatserna ska kännetecknas av ett öppet klimat med engagerade och ansvarstagande
medarbetare. Nöjda medarbetare leder till goda ambassadörer för yrket och en attraktiv arbetsgivare.
Under året har arbete genomförts med Stamina, en modell för arbete med att förbättra den
psykosociala arbetsmiljön. Åtgärder för en bättre arbetsmiljö har tagits fram tillsammans på respektive
enhet.
Ekologiskt hållbart:


Minska kommunens negativa klimatpåverkan genom att minska kommunens
utsläpp av växthusgaser och att minska kommunens energiförbrukning
Verksamheten bidrar till en hållbar utveckling genom att verka för ett miljötänkande och genom att
aktivt söka miljövänliga alternativ. Öka andelen ekologiska livsmedelsinköp till 50 procent år 2020.
Arbeta gemensamt med kostenheten för att minska matsvinnet på vård- och omsorgsboendena och
samordna mattransporter.
Genomföra en kartläggning av möjligheten att effektivisera våra transporter inom hemtjänsten till
exempel optimerad ruttplanering, elbil, elcykel, digital tillsyn med mera. Det har ej genomförts som en
helhet. Istället har olika aktiviteter genomförts var och en för sig. Elcykel, ruttoptimering, elektronisk
körjournal, digital tillsyn med mera
Påbörja energieffektiviserande åtgärder gemensamt med Tierpsbyggen.
Tierpsbyggen har påbörjat arbetet med at ta fram energieffektiviserande åtgärder för Vendelgården.
Ett första inledande möte har genomförts där ett uppdrag för arbetet har utformats.

Verksamhetens övergripande mål enligt styrkort utöver övergripande
inriktningsmål och kommungemensamma mål
Styrkort
utifrån vision, strategiska utvecklingsområden och övergripande mål
Mål

Perspektiv
Strategier





KUND

Nöjda kunder avseende utförda vård- och omsorgsinsatser.
Verksamhetens processer och rutiner ska vara kvalitetssäkrade och tydliga samt
kända av alla medarbetare.
Engagerade, kompetenta och nöjda medarbetare.

Arbeta med
handlingsplaner utifrån
resultat i nationella
jämförelser.

PROCESS

MEDARBETARE

Införa/använda sig av
verktyg för lednings-system
för systematiskt
kvalitetsarbete och införa
strukturerad digital dokumentation.

Upprätta långsiktiga
kompetensutvecklingsplaner
på verksamhetsnivå samt ett
aktivt rehabiliteringsarbete
för att minska sjukfrånvaron.
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Mått/ målvärde

Minst 90 % nöjda kunder
med insatsen i sin helhet.
Minst 75 % vet var man
framför klagomål.

100 % av verksamhetens
medarbetare ska använda
ledningssystemet och
dokumentera digitalt senast
2019.
0 % upprepade avvikelser,
det vill säga avvikelser av
samma orsak ska inte
inträffa två gånger.

Minst 90 % nöjda
medarbetare.
Högst 5 % sjukfrånvaro.

Måluppfyllelse

Delvis
Inom boende 83 % och
hemtjänst 90 % nöjda
kunder med insatsen i sin
helhet.
Endast 39 % inom
boende, 67 % hemtjänst
vet var man ska framföra
klagomål.

God
100 % använder verktyget
för ledningssystemet.
100 % dokumenterar digitalt

Delvis
Subjektiv bedömning
baserad på
medarbetarsamtal är nöjda
medarbetare minst 90 %
Sjuktal 9,2 %

ev kommentar/fotnot

Analys av årets verksamhet
Kund:
Resultatet i undersökningen: Vad tycker de äldre om äldreomsorgen visar på liknande resultat som
tidigare år. På frågan om ett bra bemötande har hemtjänsten 96 procent och boendena 91procent,
nöjdheten med insatsen i sin helhet har hemtjänsten 90 procent och boende 83 procent. De olika
resultaten följer de nationella i stort. Utvecklingsområden som ses är inom- och utomhusmiljö samt
mat och måltidsmiljö på boendena. Inom hemtjänsten ses utvecklingsområden inom möjligheten att
bestämma vilken tid man får insatserna samt meddelande om förändringar som ska ske.
Processen för avvecklingen av Hällbacka har påbörjats. Information har skett till kunder och anhöriga.
Önskemål om flytt till andra befintliga boenden i kommunen har kunnat erbjudas i hög utsträckning.
Alla vård och omsorgsboenden har infört aktiviteter. Däremot har inte aktiviteter erbjudits lokalt i
Skärplinge, dessa kunder har hänvisats till Wesslandia alternativt Vendelgården. Arbetet med
aktiviteter behöver fortsatt utvecklas under 2020.
Behov av korttidsvistelse har minskat under året dock ses en ökning igen under hösten. Även
volymerna för biståndsbeslut inom hemtjänsten har minskat de senaste åren, under hösten 2019 har
trenden vänt och nu ses en ökning.
Kommunens anhörigrådgivare har flyttat till Möbeln för att kunna öka tillgängligheten. Arbete har
påbörjats med att utveckla uppdraget/arbetssätt utifrån en ny regional riktlinje för anhörigstöd. Arbetet
genomförs utifrån den regionala planen för införandet.
Verksamheterna har fortsatt arbetat med att stärka teamet och personcentrerat förhållningssätt. Genom
teamsamverkan med fokus på den enskildes delaktighet kan självbestämmande och möjlighet till
påverkan utökas. Detta arbete behöver fortsatt utvecklas.
Under hösten genomfördes en inspektion av tillsymyndigheten IVO som granskade om boende på
Vendelgården ges möjlighet till aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra eller
individuellt, och om de boende kan påverka sin tillvaro. IVO:s beslut visade att det sker en individuell
planering för de enskilda på Vendelgården och genomförande av insatser dokumenteras, samt att
hänsyn tas till de enskildas önskemål och de kan påverka sin vardag.
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Process:
1 januari 2019 flyttades biståndsenheten till vård och omsorgs verksamhet. Syftet för överflytten av
verksamheten var att samla enheterna för att hitta samordningsvinster. Verksamheterna har arbetat
med effektiviseringar för enheternas dagliga arbete bland annat har samverkansarbete genomförts i allt
högre grad. Vilka ekonomiska konsekvenser detta medfört har inte kunnat beräknas men
samordningsvinster påverkar arbetssätt och detta i sig är en vinst.
Ny riktlinje för kontaktperson, ledsagare och umgängesstöd gäller from 1 april. Detta har resulterat i
en stramare bedömning av att få insatsen och fler får avslag. Syftet är att följa lagstiftningen där detta
ska tillhandahållas av boendet. Effekten blir i vissa fall att boendepersonal får utföra motsvarande
insatser utifrån den enskildes behov.
Verksamheten har sedan januari varit producenter i NPÖ, detta innebär att regionen har åtkomst till
våra journaler efter samtycke från kund.
Under våren har verksamheten infört elektronisk signering och utbildat all personal i detta. Det
innebär att vi nu tillämpar en säkrare läkemedelshantering och signering för rehabiliteringsinsatser.
Verksamheten har även genomfört en läkemedelsgranskning tillsammans med apotekare där endast ett
antal mindre brister med åtgärder framkom.
En investering i nya läkemedelsskåp har genomförts för att även där kvalitetssäkra
läkemedelshantering. Genom loggar kan verksamheten nu följa vilka personer som hanterat och haft
åtkomst till läkemedel. Även digitala nyckelskåp har installerats för att kunna säkerställa en trygg
nyckelhantering.
För bistånd har ett metodstöd tagits fram för att kvalitetssäkra och förbättra handläggningsprocessen.
Systemet Viva har inte varit optimalt för upprättandet av genomförandeplaner på ett smidigt sätt.
Utvecklingsarbete i systemet har genomförts med avvikelsehanteringen.
Införandet av ledningssystemet QPR har genomförts. Genom detta har verksamhetens processer och
rutiner kvalitetssäkrats.
Vidare har det skett en ökad efterfrågan av digital nattillsyn. Digital tillsyn erbjuds både inom ordinärt
boende och inom vård och omsorgsboendena. Idag har vård och omsorg 18 digitala kameror.
Avtalet för närvårdsplatser är uppsagt och ett arbete för att utveckla nya närvårdsplatser har påbörjats
gemensamt med regionen. Detta ryms inom ramen av Effektiv och nära vård 2030.
Målbilden för en Effektiv och nära vård 2030 har inneburit ett aktivt och tätt samarbete med regionen.
Ett antal workshops har genomförts för att identifiera behov av verksamheter på ett vårdcentrum i
Tierp.
Under hösten har Wesslandia påbörjat arbetet för att bli ett Stjärnmärkt vård och omsorgsboende och
alla biträdande har utbildat sig till stjärninstruktörer. Stjärnmärkt vård och omsorgsboende innebär en
stor utbildningssatsning för all personal och är utformad av svenskt demenscentrum.
Ett arbete med att förbättra både inne- och utemiljö har påbörjats på vård- och omsorgsboendena.
Främst har det skett en behovskartläggning och projektering av utemiljön på Wesslandia och
Vendelgården.
Medarbetare:
Ingen medarbetarenkät genomförd under perioden men alla medarbetare har haft medarbetarsamtal där
nöjdmedarbetare-fråga ingått, resultatet visar på en relativt hög andel nöjda medarbetare. Alla enheter
har genomfört Stamina, ett verktyg för att mäta den psykosociala arbetsmiljön. Det har givit
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varierande resultat, viktigast är dock att alla enheter upprättar handlingsplaner och genomför åtgärder
som ger en förbättrad arbetsmiljö.
Alla enheter har haft fortsatta svårigheter att rekrytera inom yrkesgrupperna sjuksköterska,
sjukgymnast, arbetsterapeut och undersköterska. Rekryteringsprocessen tar längre och mer tid vilket
resulterar i en ökad arbetsbelastning för enhetschefer samt en ojämn vikarietillsättning under tiden för
rekrytering. Sjuksköterskor har till viss del ersatts med inhyrda sjuksköterskor.
Nya samverkansområden har införts under hösten för komma närmare medarbetarna med en ökad
möjlighet att ta upp enhetsnära frågor. Utvärdering kommer att ske under 2020.
Biståndsenheten har nyttjat inhyrd konsult då det varit svårigheter att rekrytera även inom det området.
Sjukfrånvaron har ökat i jämförelse med föregående år, 9,2 procent 2019 (8,8 procent 2018) det trots
att ett aktivt rehabiliteringsarbete genomförts.
Processen för avvecklingen av Hällbacka har påbörjats. Det har varit ett flertal möten och den
arbetsrättsliga delen har påbörjats med de fackliga. Den psykosociala arbetsmiljön för medarbetarna
har varit påverkad då verksamheten inte kommer att finnas kvar.
Enheterna har fortsatt arbeta med inkluderingshandledare och flertalet elever har kunnat få rätt stöd i
sin praktik samt ett ökat antal extratjänster. Extratjänsterna har främst använt som att en guldkant på
vardagstillvaron.
Verksamheten har återcertifierats för Vård- och omsorgscollege i april.
25 medarbetare har påbörjat flexutbildning undersköterska som anordnats av Högbergsskolan. Det
innebär att medarbetaren ges förutsättningar att studera och arbeta samtidigt.
Uppstart av bemanningspool för undersköterskor 1 september 2019. Ingen utvärdering är genomförd.
Men en första mätning visar att poolen nyttjats i mycket hög grad.
Ett stort arbete har genomförts under 2019 för att förbereda verksamheten med att starta upp inför
arbetet med heltid som norm, Heltidsresan. Uppstart med en del av verksamheten implementerad i
projektform from 1 januari 2020.
Ekonomi:
Äldreomsorgen redovisar ett överskott för 2019 på 4,1 Mkr. Överskottet beror främst på att
kostnaderna för måltider sänkts. Vidare har Danielsgården kunnat reducera personalkostnader på
grund av minskat kundunderlag.
Verksamheten har ökade kostnader på grund av lönerevision, el, uppvärmning, måltidskostnader,
städavtal och inhyrd personal. En faktura för ökade kostnader för föregående år fakturerades i
efterskott av Uppsala kommun för HUL, hjälpmedel Uppsala län, kostnaden belastar 2019.
Jämfört med föregående år har verksamhetens intäkter minskat med 3,3 Mkr. Det beror i huvudsak på
ett minskat statligt bidrag för bemanning inom äldreomsorgen 5,2 Mkr.
Personalkostnaderna har ökat med cirka 9 Mkr i relation till 2018. Ökningen beror på att
Biståndsenheten inte fanns inom vård och omsorg 2018.
Utbildning för att kvalitetssäkra prognoser har genomförts under året gemensamt med ekonom och
samtliga chefer. Som komplement till de kommungemensamma budgetuppföljningarna under året
genomför äldreomsorgen även egna avstämningar vissa månader. Som ytterligare förbättringsområde
kommer enhetscheferna att ha tätare uppföljningar med ekonom.
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Resultaträkning
(tkr)

Årsprognos i
delårsrapport

Årsbudget
2019

Utfall 2019

Avvikelse
mot budget

Utfall 2018

9 552
27 272
36 824

8 992
26 057
35 049

9 714
30 603
40 317

722
4 546
5 268

9 892
33 745
43 637

029
669
878
690
326
592

5 005
-2 263
-3 270
-489
-145
-1 163

-196 972
-12 405
-69 907
-931
-2 679
-282 895

Avgifter & ersättningar
Övriga intäkter

Verksamhetens intäkter
Personalkostnader
Materialkostnader
Tjänster
Övriga kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens kostnader

-207
-11
-82
-2
-2
-305

Verksamhetens nettoresultat

-268 444

-271 380

-267 275

4 105

-239 257

0
-2

0
-2

0
-6

0
-4

0
-5

-268 446

-271 382

-267 280

4 101

-239 262

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

-268 446

-271 382

-267 280

4 101

-239 262

Bruttoinvesteringar

1 500

1 500

1 200

300

1 520

Nettoinvesteringar

1 850

1 500

804

696

1 365

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter finansiella
intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader
Resultat

022
526
003
275
442
268

-211
-10
-80
-2
-2
-306

034
406
607
201
181
429

-206
-12
-83
-2
-2
-307

Kommentar till årsutfallet jämfört med årsprognosen i delårsrapporten
Verksamheten prognostiserade ett positivt resultat på 2,9 Mkr i delårsrapporten per augusti. Resultatet
blev 4,1 Mkr. Skillnaden beror främst på att biståndsenhetens prognos förbättrades då hänsyn till
intäkter ej hade tagits in vid delårsprognosen. Intäkterna avser kundernas egenavgifter och
momskompensation vid köpt plats.

Kommentar till budgetutfall
Äldreomsorgen redovisar ett budgetöverskott på 4,1 Mkr 2019. Verksamhetens intäkter överstiger
budget med 5,3 Mkr. Det beror i huvudsak på erhållna statsbidrag samt högre intäkter för
hemtjänstavgift och omvårdnadsavgift.
Verksamhetens personalkostnader redovisar ett budgetöverskott på 5 Mkr. Äldreomsorgen har höga
kostnader för inhyrd legitimerad personal som redovisas under tjänstekostnader. Kostnaderna för
inhyrd personal uppgår till – 4,6 Mkr.
Verksamheten redovisar ett budgetunderskott för materialkostnader på -2,3 Mkr. Underskottet beror i
huvudsak på högre kostnader inom sjukvårdsartiklar och förbrukningsmaterial.
Budgetunderskottet inom tjänster på -3,3 Mkr beror till största del på ökade kostnader för elavgifter,
städ och bemanningssjuksköterskor.
Övriga kostnader uppvisar ett budgetunderskott på -489 tkr, vilket kan härledas till ökade kostnader
för bostadsanpassningsbidrag.
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Sammanfatta året med några korta meningar
Fortsatt implementering av digitala hjälpmedel och välfärdsteknik. Digital läkemedelssignering,
digitala nyckelskåp, elektronisk körjournal, elcyklar, fler tillsynskameror, wifi på boendena och Ipads
hos hemtjänsten.
Biståndsenheten flyttades organisatoriskt till vård och omsorg 1 januari 2019. Har varit en
introduktionsfas för verksamheterna, både för utförarsidan och myndighet. Under året har
samverkansformer med IFO vuxen implementerats för Biståndsenheten.
Bemanningspool uppstartad för vård och omsorg, organisatorisk ligger det under bemanningsenheten.
Nyttjandegraden har varit förhållandevis hög.
Fortsatt fokus på den enskildes självbestämmande och möjligheten att påverka sin dagliga vardag.
Genom teamsamverkan, personcentrerat förhållningssätt och tydliga genomförandeplaner har
möjligheterna förstärkts.
Målbilden för en Effektiv och nära vård 2030 har inneburit ett aktivt och tätt samarbete med regionen.
Ett antal workshops har genomförts för att identifiera behov av verksamheter på ett vårdcentrum i
Tierp. Inkluderat i detta arbete pågår framtagandet av närvårdsavdelning
I Tierp.

Framtidsbedömning
Nytt vård och omsorgsboende from 1 januari med 40 platser. Beräknad årskostnad för köp av platserna
på det nya boendet är cirka 28 Mkr. Avvecklingen av Hällbacka medför kostnadsreducering om 13,5
Mkr, 3,5 Mkr reducerades i budget 2020.
Översyn av Socialtjänstlagen, det har funnits tankar om att separera lagen så att det blir en ny Äldrelag
likt LSS-lagen. Vad detta skulle innebära i praktiken är svårt att avgöra i dagsläget men ett stärkt
skydd genom till exempel goda livsvillkor istället för skälig levnadsnivå kan tänkas.
Arbetet med effektiv och nära vård 2030 intensifieras redan under hösten 2020. Vårdcentrum Tierp
beräknas gå i drift under 2021 vilket innebär att projekt kring gemensamma resurser kommer att
införas. Utöver detta pågår både regionala och nationella satsningar för att vården ska bli mer nära och
patienten ska vara delaktig i sin egen vård.
Fortsatt införande av välfärdsteknik, ny Vision e-hälsa arbetas fram för 2020-2022.
Nytt avtal med verksamhetssystemet VIVA med nya funktioner till exempel web och mobilapp.
Heltid som norm ska införas senast 31 mars 2021 enligt överenskommelsen om Heltidsresan
Kompetensförsörjningen bör fortsatt vara ett prioriterat område. Både vara en attraktiv arbetsgivare för
att locka nya medarbetare men också satsa kompetensutveckling av befintliga medarbetare.

71
211

Årsredovisning 2019

Mått
Sjukfrånvaro %
Totalt

Kvinnor

Män

2019

2018

2019

2018

2019

2018

7,2

6,6

7,8

7,0

5,0

4,4

14,7

17,4

17,2

19,8

0,0

0,0

8,8

10,0

9,3

10,8

4,2

4,0

varav långtidsjukfrånvaro

45,3

45,0

47,3

46,1

11,9

21,2

Sjukfrånvaro 50-

10,7

8,5

11,0

8,7

1,1

3,2

varav långtidsjukfrånvaro

49,6

45,0

49,6

45,3

25,0

12,8

9,2

8,8

9,8

9,3

4,2

4,0

42,7

41,8

44,4

43,0

6,6

12,6

Sjukfrånvaro -29 år
varav långtidsjukfrånvaro
Sjukfrånvaro 30-49 år

Total Sjukfrånvaro
varav långtidsjukfrånvaro

Sjukfrånvaron har ökat något. Det avser till en viss del ökat antal långtidssjukskrivna. Utöver detta har
det varit ökat sjuktal på en del enheter i samband med ökad belastning till exempel avveckling, ökade
volymer. I detta arbete har enhetscheferna haft HR som stöd och arbetat med tidig återgång i arbetet så
en viss del av sjukskrivningarna har kunnat minimeras.
Antal årsarbetare
Totalt

Kvinnor

Män

2019

2018

2019

2018

2019

2018

-29 år

76

66

60

53

17

13

Åldersgrupp 30-39 år

86

85

75

72

11

13

Åldersgrupp 40-49 år

91

91

81

84

10

7

Åldersgrupp 50-59 år

101

107

99

105

2

2

71

86

68

83

3

3

425

435

383

397

43

38

Åldersgrupp

Åldersgrupp 60 år Totalt antal anställda

Statistikrapporterna har under 2019 byggts om vilket innebär att sifforna ej är jämförbara med 2018.
Kända verksamhetsförändringar är följande:
Verksamheten Bemanningsenheten har övergått till Lönecentrum från och med 1 januari 2019 vilket
innebär 6 färre årsarbetare jämfört med 2018 vidare.
Bemanningsenheten har kommit över från IFO vilket innebär 16 fler årsarbetare.
Ytterligare cirka 2 årsarbetare färre i sjuksköterskeresurser som tillsats med bemanningsföretag.
Totalt ger detta ett netto som avviker från statistiken.
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Funktionshindradeomsorg
Verksamhetsidé
Funktionshindradeomsorgen, FHO ska verka för att tillvarata kundens egna resurser i livets olika
skeden och i samråd stötta och/eller vårda utifrån individuella förutsättningar och behov. Vårt
förhållningssätt ska vara väl förankrat i vår värdegrund där respekt betyder att vi ser varje människa
för den denne är, för varje person är unik. Varje medarbetare har ett ansvar att fullgöra sitt uppdrag
och se konsekvenserna av sitt handlande. Tillsammans inspirerar vi till framtidstro genom att våga se
möjligheter i stället för problem. Vårt kundfokus bygger på ett starkt engagemang och en vilja att se,
lyssna och vara nyfikna på dem vi är till för. Vård och omsorg har mod att göra annorlunda.

Uppföljning av strategier för att uppnå målen
Övergripande inriktningsmål:
 Tierp är en attraktiv, inkluderande och hållbar kommun med ekonomi i balans.
Verksamhetens inriktning ska utgå från en god hushållning med tillgängliga resurser för ökad
kostnadseffektivitet. Utveckling för att ha en god hushållning pågår fortlöpande, bland genomförda
aktiviteter kan en optimerad planering som utgår från ett bemanningskrav baserat på verksamhetens
behov ses. En samplanering av schemagrupper inom gruppbostäder är ett exempel.
Införa personcentrerat förhållningssätt för att stärka den enskildes delaktighet, inflytande och trygghet.
Genom att implementera IBIC har verksamheten påbörjat ett arbete med personcentrerat
förhållningssätt. I det arbetet har en utveckling av kontaktmannaskap genomförts för ökad möjlighet
för kunden att framföra sina önskemål, ökad trygghet och delaktighet. Inom daglig verksamhet har det
införts nya arbetsplaner med fokus på kundens delaktighet och självbestämmande.
Införa digitala verktyg för att stärka den enskildes trygghet, självbestämmande och delaktighet. Under
våren har elektronisk signering införts för att kvalitetssäkra läkemedelshanteringen och
rehabiliteringsinsatser. Under februari har alla medarbetare inom personlig assistans börjat
dokumentera digitalt i verksamhetssystemet. Även utbildningssatsningar avseende kommunikation har
genomförts. Alla boenden har nu wifi för kommunens datorer och Ipads.
Kvalitetssäkrat budgetprocessen genom utbildning och gemensam uppföljning med ekonom.
Nyttja befintlig kompetens över verksamhetsgränserna och samordna schemaplanering för att öka
samordningsvinsterna. Sedan januari ingår sex gruppbostäder i samma schemagrupp, vilket möjliggör
effektivare schemaplanering samt kompetensutveckling/försörjning mellan enheterna. Samordnarna
har god överblick och kan samordna vakanta pass mellan flera enheter. Under året har aktiviteter
genomförts i arbetet med att starta upp heltid som norm, Heltidsresan. Uppstart med en del av
verksamheten implementerad i projektform från och med 1 januari 2020. Inom daglig verksamhet har
man infört en flexibilitet så att medarbetarna kan arbeta inom de olika grupperna och därmed
minimera vikarietillsättningar.
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Kommunens gemensamma mål
Attraktivt:


Öka attraktiviteten och vårt värdskap, genom att:
- Aktivt stödja livspusslet i livets alla faser
- Finna initiativ som ökar antalet etableringar
- Ta vara på och kommunicera varumärket Tierp och vår historia med stolthet
Alla medarbetare ska ha ett professionellt bemötande, som stärker kommuninvånarnas förtroende för
våra tjänster. Arbete kring bemötande genomsyrar varje arbetsplatsträff.
God tillgänglighet till information, både muntlig och skriftlig samt på kommunens webbplats, om de
möjligheter som vård- och omsorgsverksamheten erbjuder. Informationsfoldrar i verksamheten är
reviderade och har spridits på ett bättre sätt än tidigare. Återstår att revidera webbsidorna så att externa
intressenter enkelt kan hitta information.
Verksamheten arbetar för att förstärka den positiva bilden av kommunen genom att effektivt lyfta fram
goda exempel och arbeta för goda resultat i nationella jämförelser. Enheterna lyfter goda exempel i
veckobrev, på Insidan och arbetar aktivt med resultat från Nationella Brukarundersökningen för ökat
positivt resultat i kommande jämförelser.
Alla medarbetare bidrar till marknadsföring genom att ha ett gott bemötande, använda arbetskläder
och väl synliga namnbrickor med kommunens logotyp. Genom deltagande på mässor och öppna hus
marknadsförs verksamheten även som arbetsgivare.
Attraktivt och hållbart:


Successivt utveckla tätorterna med början i Tierp genom att verka för ökat antal
bostäder med attraktiva miljöer
Bidra med kompetens i kommunens planering av bostäder till exempel planberedning, framtagande av
kravspecifikationer, vid tillgänglighetsanpassningar med mera.
Fortsatt arbete gemensamt med Tierps kommunfastigheter, TKAB för etablering av ny gruppbostad i
Tierp.
Fortsatt arbete med Boendeplan för bostad med särskild service för vuxna LSS 9§9, Lag om stöd och
service till vissa funktionshindrade.
Vidareutveckla samverkan inom ramen för närvårdsarbetet genom att delta i olika samverkansforum.
Verksamheten ska bidra med aktivt arbete för att den enskilde ska få en sammanhållen vård och
omsorg så långt det är möjligt. Inom närvårdsarbetet pågår det ett intensivt arbete med framtagande av
behov för ett vårdcentrum i Tierp och för närvårdsplatser.
Marknadsföra kommunen som arbetsgivare, dels genom deltagande i mässor men också genom att
vara en attraktiv arbetsgivare. Genom deltagande på mässor och öppna hus marknadsförs
verksamheten som arbetsgivare. Verksamheten deltar även på programråd på Högbergsskolan för att
kunna marknadsföra sig och påverka utbildningsprogrammet utifrån verksamhetens behov.
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Inkluderande:


Öka den upplevda sociala gemenskapen genom att skapa inkluderande
arbetsplatser och arbetssätt samt stimulera till inkluderande träffpunkter
Vård och omsorgs arbete med folkhälsa kännetecknas av ett förebyggande förhållningssätt, att
motverka utanförskap och underlätta integration så att den enskilde ska få bästa möjliga stöd, vård och
omsorg. Arbetet sker genom samverkan internt och externt på alla nivåer, från allmänt förebyggande
till individuellt anpassade insatser. Dokumenterade rutiner ska finnas för de olika
samverkansformerna.
Ett viktigt forum är närvårdssamverkan där frågor lyfts och arbetsgrupper tillsätts för att utveckla
samverkan och specifika uppdrag. Ett samarbete mellan habiliteringen, särskolan och FHO har gett
medarbetarna möjlighet att få mer kunskap inom kommunikation och kognition i form av föreläsning
och praktiskt prova på. Internt har samarbetsområde Västra (Danielsgården, FHO och hemtjänsten
Västra) haft gemensamma träffar i syfte att ge enskilda kunden bästa möjliga vård och omsorg.
Legitimerad personal har då träffats tillsammans med enhetschefer med HSL ansvar.
Samarbete med kultur och fritid för ett aktivt, inkluderande och socialt liv. Utveckla programutbudet
utifrån den enskildes behov och önskemål. Verksamheten har haft kontinuerlig fortbildning av
kulturombud. Vidare har kultur och fritid ansvarat för en del av kulturaktiviteter på vård och
omsorgsboenden. Verksamheten har även haft samarbete med externa aktörer. Bland annat har
samarbete med Tierps judoklubb, Studiefrämjandet och Upplandsstiftelsen. Upplandsstiftelsens FINA
projekt har fortsatt med hjälp av vår ”uteambassadör” från en av gruppbostäderna som arrangerat ett
flertal utomhusaktiviteter under våren, främst på temat att laga och äta mat tillsammans runt elden.
Studiefrämjandet har vi samarbetat med gällande Skaparverkstan som är en skapande verksamhet där
kunder till exempel målat canvastavlor, gjort textiltryck, papier mache, med mera som visats upp på en
utställning.
Verksamheten ska skapa språkstödjande strukturer, möjliggöra en breddad rekrytering och ta tillvara
utlandsfödda personers kompetens. Det ska ske genom en god och välplanerad praktiksamordning. Vi
har idag utbildat inkluderingshandledare och språkombud. Genom detta har vi möjliggjort att kunna ta
emot språkelever och extratjänster på ett kvalitativt sätt. En enhetschef har utbildat sig till
språkombudsutbildare och deltog som föreläsare i en nationell webbsändning 23 september, 2019 på
temat språkombud, språkutvecklande arbetsplatser och chefens ansvar i att få det att fungera.
Arbetsplatserna ska kännetecknas av ett öppet klimat med engagerade och ansvarstagande
medarbetare. Nöjda medarbetare leder till goda ambassadörer för yrket och en attraktiv arbetsgivare.
Arbetet pågår fortlöpande inom respektive enhet. Under våren har arbetet påbörjats med Stamina, en
modell för arbete med att förbättra den psykosociala arbetsmiljön. Åtgärder för en bättre arbetsmiljö
har tagits fram tillsammans på respektive enhet.
Ekologiskt hållbart:


Minska kommunens negativa klimatpåverkan genom att minska kommunens
utsläpp av växthusgaser och att minska kommunens energiförbrukning
Verksamheten bidrar till en hållbar utveckling genom att verka för ett miljötänkande och genom att
aktivt söka miljövänliga alternativ. Öka andelen ekologiska inköp inom kontor och service samt
caféverksamheterna. Gruppbostäderna har fortsatt utföra Promenadtaxi istället för taxi till och från
Daglig verksamhet. Minskad bilanvändning och mer promenader/cykling i samband med inköp och
utflykter. För att minska användandet av engångsartiklar för utflykter har verksamheten köpt in
hållbara artiklar istället.
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Påbörja energieffektiviserande åtgärder gemensamt med Tierpsbyggen i befintliga gruppbostäder. Det
arbetet har ej påbörjats.

Verksamhetens övergripande mål enligt styrkort utöver övergripande
inriktningsmål och kommungemensamma mål
Styrkort
utifrån vision, strategiska utvecklingsområden och övergripande mål
Mål





Nöjda kunder avseende utförda vård- och omsorgsinsatser.
Verksamhetens processer och rutiner ska vara kvalitetssäkrade och tydliga samt
kända av alla medarbetare.
Engagerade, kompetenta och nöjda medarbetare.

Perspektiv

KUND

PROCESS

MEDARBETARE

Strategier

Arbeta med
handlingsplaner utifrån
resultat i nationella
jämförelser.

Införa/använda sig av
verktyg för ledningssystem
för systematiskt
kvalitetsarbete och införa
strukturerad digital
dokumentation.

Upprätta långsiktiga
kompetensutvecklingsplaner
på verksamhetsnivå samt ett
aktivt rehabiliteringsarbete
för att minska sjukfrånvaron.

Mått/ målvärde

Minst 90 % nöjda kunder
med insatsen i sin helhet.
Minst 90 % vet var man
framför klagomål.

Minst 90 % nöjda
medarbetare.
Högst 5 % sjukfrånvaro.

Måluppfyllelse

Delvis
80 % av brukarna inom
boende uppger att de trivs
på sitt boende
90 % av brukarna inom
boende uppger att de kan
framföra klagomål

100 % av verksamhetens
medarbetare ska använda
ledningssystemet och
dokumentera digitalt senast
2019.
0 % upprepade avvikelser,
det vill säga avvikelser av
samma orsak ska inte
inträffa två gånger.
God
100 % använder verktyget
för ledningssystemet.
100 % dokumenterar digitalt

Delvis
Subjektiv bedömning
baserad på
medarbetarsamtal är nöjda
medarbetare minst 90 %
Sjuktal 5,9 %

ev
kommentar/fotnot

Analys av årets verksamhet
Kund:
Brukarundersökning är genomförd för grupp- och servicebostäder under hösten. Resultatet visar på en
hög andel nöjda kunder avseende trivsel på boendet. De boende känner också att det kan framföra
klagomål till personalen. Verksamheten kommer att genomföra enkäterna vartannat år för att kunna
genomföra aktiviteter för förbättringar innan ny mätperiod kommer. År 2020 kommer
brukarundersökningen att genomföras för daglig verksamhet och personlig assistans.
En satsning på utbildning inom området kommunikation har genomförts för att stärka kundernas
inflytande och delaktighet. Det har skett i samarbete mellan FHO:s arbetsterapeut, habiliteringen
(Region Uppsala) och Särskolans resursteam. Utbildningen följdes upp med workshop på respektive
enhets APT i syfte att praktiskt få prova på det man teoretiskt fått mer kunskap om som till exempel
olika appar, bildstödsprogram och schemaplanering att använda direkt med kund i verksamheten.
Vidare har ett arbete med att utveckla kontaktmannaskapet genomförts. Det har lett till tydliggörande
av rutin, vad uppdraget innebär samt ”ansvars/egentid” med respektive kund för att öka tryggheten hos
kund att kunna framföra synpunkter, tankar och idéer på förbättringar.
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Inom daglig verksamhet har en arbetsgrupp samarbete med Vendelgården, där arbetstagare utför
arbetsuppgifter utifrån enhetens behov, till exempel städ, social samvaro, promenader med mera.
Vidare har daglig verksamhet tagit över driften av Högbergsskolans café vilket också haft en positiv
utveckling för arbetstagarna.
Daglig verksamhet har även infört nya arbetsplaner för alla kunder där kunden själv är med och
påverkar sin dag. Det för att öka den enskildes möjlighet att påverka sin vardag.
Under 2018 hade daglig verksamhet en projektanställning på 50 procent kring liknande Lars Lerin
konceptet fast med musik. Detta projekt visade på ett positivt resultat bland kunderna och tjänsten har
permanentats under 2019.
Inom boendena har ytterligare 5 nya beslut verkställts, de nya besluten har inneburit ökad vårdtyngd
inom befintliga grupp- och servicebostäder.
Gruppbostäderna har fortsatt utveckla fritidsaktiviteter, kontakter har tagits med de lokala
föreningarna för att delta i deras ordinarie verksamhet. Ett innebandylag som tidigare tränat på FUB:S
initiativ ingår nu i Tierps Innebandyklubbs ordinarie verksamhet. Det innebär att laget kommer att
spela och även delta i cuper med andra innebandylag för personer med funktionshinder.
Process:
From 1 januari ingår biståndsenheten i vård och omsorgs verksamhet. Syftet för överflytten av
verksamheten var att samla enheterna för att hitta samordningsvinster. Det är för tidigt för att kunna
utvärdera om ekonomiska samordningsvinster genomförts och i vilken grad. Däremot kan man se en
viss del av effektiviseringar för enheternas dagliga arbete bland annat har samverkansarbete
genomförts i allt högre grad. En placering från rättspsykiatrin har samplanerats mellan myndighet och
verkställare.
Ny riktlinje för kontaktperson, ledsagare och umgängesstöd gäller från och med 1 april. Det har
resulterat i en stramare bedömning av att få insatsen och fler får avslag. Syftet är att följa
lagstiftningen där detta ska tillhandahållas av boendet. Effekten blir i vissa fall att boendepersonal får
utföra motsvarande insatser utifrån den enskildes behov.
Viva och IBIC är infört under våren inom hela funktionshindradeomsorgen. Alla medarbetare
dokumenterar digitalt i VIVA. Det har stärkt patientsäkerheten då alla professioner dokumenterar i
samma system. Alla kunder inom personlig assistans, som inte enbart har anhöriganställda (PAN), har
nu en arbetsdator och en arbetstelefon hemma.
Systemet Viva har inte varit optimalt för upprättandet av genomförandeplaner på ett smidigt sätt.
Ytterligare utvecklingsarbete i systemet har genomförts med avvikelsehanteringen.
Under våren har verksamheten infört elektronisk signering och utbildat all personal i detta. Det
innebär att vi nu tillämpar en säkrare läkemedelshantering och signering för rehabiliteringsinsatser.
Verksamheten har även genomfört en läkemedelsgranskning tillsammans med apotekare där endast ett
antal mindre brister med åtgärder framkom.
Införandet av ledningssystemet QPR har införts 1 oktober 2019. Genom detta har verksamhetens
processer och rutiner kvalitetssäkrats.
Målbilden för en Effektiv och nära vård 2030 har inneburit ett aktivt och tätt samarbete med regionen.
Ett antal workshops har genomförts för att identifiera behov av verksamheter på ett vårdcentrum i
Tierp.
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Medarbetare:
Ingen medarbetarenkät genomförd under perioden men alla medarbetare har haft medarbetarsamtal där
nöjdmedarbetare-fråga ingått, resultatet visar på en relativt hög andel nöjda medarbetare. Medarbetare
uppmuntras och erbjuds arbetsrotation på andra enheter inom FHO, för ökad nöjdhet. Alla enheter har
genomfört Stamina, ett verktyg för att mäta den psykosociala arbetsmiljön. Det har givit varierande
resultat, viktigast är dock att alla enheter upprättar handlingsplaner och genomför åtgärder som ger en
förbättrad arbetsmiljö.
Verksamheten har haft svårigheter att rekrytera främst sjuksköterskor. Rekryteringsprocessen tar
längre och mer tid vilket resulterar i en ökad arbetsbelastning för enhetschefer samt en ojämn
vikarietillsättning under tiden för rekrytering. Sjuksköterskor har till stor del ersatts med inhyrda
sjuksköterskor.
Nya samverkansområden har införts under hösten för komma närmare medarbetarna med en ökad
möjlighet att ta upp enhetsnära frågor. Utvärdering kommer att ske under 2020.
Enheterna har fortsatt arbeta med inkluderingshandledare och flertalet elever har kunnat få rätt stöd i
sin praktik. Extratjänster har erbjudits inom äldreomsorgen men inga inom funktionshindradeomsorgen.
Verksamheten har återcertifierats för Vård- och omsorgscollege i april.
Sjukfrånvaron har minskat i jämförelse med föregående år, 5,73 (2019) 7,69 (2018).
25 medarbetare har påbörjat flexutbildning undersköterska som anordnats av Högbergsskolan. Det
innebär att medarbetaren ges förutsättningar att studera och arbeta samtidigt.
Uppstart av bemanningspool för undersköterskor 1 september 2019. Ingen utvärdering är genomförd.
Men en första mätning visar att poolen nyttjats i mycket hög grad.
Inom personlig assistans har regelbundna arbetsplatsträffar införts med olika kompetensutvecklande
inslag till exempel språkombuds information, syn och hörselinstruktör, verksamhetsutveckling med
mera. Införandet av datorer och mobiltelefoner inom personlig assistans har också förbättrat
kommunikationen mellan chefer, sjuksköterskor och medarbetare då informationsflödet nu lättare kan
förmedlas via mail och digitala forum.
Ett stort arbete har genomförts under 2019 för att förbereda verksamheten med att starta upp inför
arbetet med heltid som norm, Heltidsresan. Uppstart med en del av verksamheten implementerad i
projektform from 1 januari 2020.
Ekonomi:
Funktionshindradeomsorgen redovisar, per den sista december 2019, ett underskott på -4,3 Mkr.
Årets underskott beror i huvudsak på ökade personalkostnader inom gruppbostäder och
betalningsansvar för 20 första timmarna för 3 nya kunder inom personlig assistans.
Jämfört med föregående år har funktionshindradeomsorgens intäkter minskat med -4,5 Mkr. Det beror
på minskad ersättning från Försäkringskassan avseende personlig assistans då kund valt privat
utförare.
Personalkostnaderna har minskat med 1,3 Mkr, i relation till 2018. Det beror på att kunder inom
personlig assistans valt privat utförare. Inom gruppbostäderna ses en kostnadsökning på
personalkostnader om 3 Mkr vilket beror på ökade volymer och ökad vårdtyngd.
Kostnader för material har minskat med drygt 200 tkr det beror på att kostnader för sjukvårdsmaterial
övergått till äldreomsorgen.
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Kostnaderna för tjänster har ökat med 1,7 Mkr jämfört med föregående år det avser främst kostnader
till privata utförare LSS och ökade sjuklönekostnader till privata utförare. Även kostnader för inhyrd
personal har ökat i förhållande till föregående år.
Posten övriga kostnader har ökat med 1,3 Mkr i förhållande till föregående år. Det beror på ett
förändrat sätt att debitera 20 första timmarna och cirka 700 tkr avser kostnader för år 2018.
Inom gruppbostäderna har vårdtyngden ökat men främst verkställs fler beslut. För att få ekonomi i
balans har åtgärder genomförts men trots detta har verksamheten inte uppnått budget i balans.
Dialog med medarbetarna om det ekonomiska läget och gemensamt planerade åtgärder har genomförts
bland annat genomgång av bemanningskrav och en samsyn på hur gemensamma resurser används
effektivast.
Utbildning för att kvalitetssäkra prognoser har genomförts under året gemensamt med ekonom och
samtliga chefer. Som komplement till de kommungemensamma budgetuppföljningarna under året
genomför funktionshindradeomsorgen även egna avstämningar vissa månader.

Resultaträkning
Årsprognos i
delårsrapport

Årsbudget
2019

Utfall 2019

Avvikelse
mot budget

Utfall 2018

Verksamhetens intäkter

368
23 653
24 021

327
22 730
23 057

498
24 056
24 554

171
1 327
1 497

389
28 655
29 044

Personalkostnader
Materialkostnader
Tjänster
Övriga kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens kostnader

-91 061
-4 030
-20 106
-8 639
-269
-124 105

-88 513
-3 990
-18 990
-8 379
-269
-120 140

-91 053
-4 091
-20 934
-9 556
-269
-125 903

-2 540
-101
-1 944
-1 178
-1
-5 763

-92 400
-4 319
-19 222
-8 282
-273
-124 496

Verksamhetens nettoresultat

-100 084

-97 084

-101 350

-4 266

-95 452

0
-2

0
0

0
-58

0
-58

0
-29

-100 086

-97 084

-101 408

-4 324

-95 480

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

-100 086

-97 084

-101 408

-4 324

-95 480

Bruttoinvesteringar

350

350

0

350

193

Nettoinvesteringar

350

350

0

350

193

(tkr)

Avgifter & ersättningar
Övriga intäkter

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter finansiella
intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader
Resultat

Kommentar till årsutfallet jämfört med årsprognosen i delårsrapporten
Verksamheten prognostiserade ett negativt resultat på - 3 Mkr i delårsrapporten per augusti. Resultatet
blev – 4,3 Mkr. Skillnaden beror främst på att debiteringen för de 20 första timmarna till
försäkringskassan förändrats och debitering sker i efterhand, avser cirka 700 tkr för 2018. Vidare har
gruppbostäderna haft ökad vårdtyngd och därmed ökat behov av personal.
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Kommentar till budgetutfall
Årets budgetavvikelse är -4,3 Mkr. Årets intäkter överstiger budget med 1,5 Mkr. Det beror främst på
ökad intern försäljning av förbrukningsmaterial och ökad försäljning på café verksamhet.
Personalkostnaderna redovisar ett underskott om -2,5Mkr. Detta beror främst på högre kostnader än
budgeterat inom grupp- och servicebostäderna som haft ökade kostnader på grund av ökad vårdtyngd.
Majoriteten av underskottet på -100 tkr för materialkostnader avser livsmedelsinköp till nya
caféverksamheten som resulterat i ökade försäljningsintäkter.
Budgetunderskottet inom tjänster på -1,9 Mkr beror på ökad kostnad för inhyrd personal samt en ökad
ersättning för sjuklöner till privat utförare inom personlig assistans.
Övriga kostnader visar på ett underskott om -1,2 Mkr. Det beror på ett förändrat sätt att debitera för de
20 första timmarna där kostnader för 2018 uppgår till cirka 700 tkr.

Sammanfatta året med några korta meningar
Fortsatt fokus på den enskildes självbestämmande och möjligheten att påverka sin dagliga vardag.
Genom teamsamverkan, personcentrerat förhållningssätt och tydliga genomförandeplaner har
möjligheterna förstärkts. Fokus på ökade kunskaper inom området kommunikation har ytterligare
förstärkt förutsättningarna för den enskildes delaktighet.
Fritidsaktiviteter har genomförts mer utifrån de enskildas önskemål. Fortsatt aktiviteter inom- och
utomhus i samarbete med föreningslivet. Ett lag har startats upp i Tierps innebandyklubb, de har varit
iväg på cupspel till Uppsala.
Daglig verksamhet har utformat nya arbetsuppgifter och arbetsplatser. Driften av ytterligare ett café,
café Höga berget på Högbergsskolan, samarbete med äldreomsorgen inom vård- och
omsorgsboendena om stöd som kan utföras har genomförts. En tjänst med fokus musik har
permanentats.
Målbilden för en Effektiv och nära vård 2030 har inneburit ett aktivt och tätt samarbete med regionen.
Ett antal workshops har genomförts för att identifiera behov av verksamheter på ett vårdcentrum i
Tierp. Inkluderat i detta arbete pågår framtagandet av närvårdsavdelning i Tierp.
Fortsatt implementering av digitala hjälpmedel och välfärdsteknik. Wifi på alla boenden och inköp av
mobiltelefoner samt Ipads för att kunna stärka kommunikation och daglig planering via digitala
hjälpmedel.
Bemanningspool uppstartad för vård och omsorg, organisatorisk ligger det under bemanningsenheten
men ombesörjer hela vård och omsorg. Nyttjandegraden har varit förhållandevis hög.

Framtidsbedömning
På nationell nivå pågår en utredning om stärkt rätt till personlig assistans för stöd vid egenvård, vid
tillsyn av barn. Slutredovisning 23 mars 2021.
Vidare genomförs en översyn av kompetens hos personal som arbetar inom LSS-boenden på nationell
nivå. Vilket kan ge tydligare ramar för vilka kompetenskrav som ska eftersökas.
Ny gruppbostad färdigställs våren 2022. Vidare bör en behovskartläggning genomföras för vilka typer
av boende kommunen ska tillhandahålla för olika målgrupper.
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En behovskartläggning bör även genomföras avseende daglig sysselsättning för målgruppen inom
socialpsykiatri vilka inte omfattas av LSS-lagen.
Inom personlig assistans ökar antalet kunder som väljer privat utförare. Verksamheten har dock kvar
kostnaderna för 20 första timmarna och sjuklönerna till privata utförare vilket ger en merkostnad för
kommunen.
Arbetet med effektiv och nära vård 2030 intensifieras redan under hösten 2020. Vårdcentrum Tierp
beräknas gå i drift under 2021 vilket innebär att projekt kring gemensamma resurser kommer att
införas. Utöver detta pågår både regionala och nationella satsningar för att vården ska bli mer nära och
patienten ska vara delaktig i sin egen vård.
Fortsatt införande av välfärdsteknik, ny handlingsplan för Vision e-hälsa arbetas fram för 2020-2022.
Nytt avtal med verksamhetssystemet VIVA med nya funktioner till exempel web och mobilapp.
Heltid som norm ska införas senast 31 mars 2021 enligt överenskommelsen om Heltidsresan
Kompetensförsörjningen bör fortsatt vara ett prioriterat område. Både vara en attraktiv arbetsgivare för
att locka nya medarbetare men också satsa på kompetensutveckling av befintliga medarbetare.

Mått
Sjukfrånvaro %
Totalt

Kvinnor

Män

2019

2018

2019

2018

2019

2018

Sjukfrånvaro -29 år

5,7

10,4

4,9

12,3

7,3

6,1

varav långtidsjukfrånvaro

2,6

39,7

4,5

48,1

0,0

0,0

Sjukfrånvaro 30-49 år

6,7

7,7

7,2

8,1

4,0

5,2

29,9

35,4

29,5

37,0

33,9

21,3

varav långtidsjukfrånvaro
Sjukfrånvaro 50varav långtidsjukfrånvaro
Total Sjukfrånvaro
varav långtidsjukfrånvaro

5,5

7,0

6,0

7,4

3,6

5,5

25,8

43,6

21,9

36,9

48,8

75,6

5,9

7,8

63,0

8,4

4,5

5,5

24,3

39,8

23,7

39,2

27,6

43,7

Sjuktalet har sänkts. Främst rör det långtidssjukfrånvaron. Genom aktivt arbete med tidig återgång har
sjuktalet minskat.
Antal årsarbetare
Totalt

Kvinnor

Män

2019

2018

2019

2018

2019

2018

-29 år

27

29

18

19

9

9

Åldersgrupp 30-39 år

36

38

29

32

7

6

Åldersgrupp 40-49 år

35

39

30

34

5

5

Åldersgrupp 50-59 år

55

57

46

47

10

9

Åldersgrupp 60 år -

37

40

27

29

10

11

190

203

150

162

40

41

Åldersgrupp

Totalt antal anställda

Inom personlig assistans har antalet kunder bytt utförare till privat vilket innebär minskat antal
årsarbetare.
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Individ- och Familjeomsorg
Verksamhetsidé
Individ-och familjeomsorgen ska inom ramen för gällande lagstiftning genom samverkan med andra
aktörer medverka till att särskilt utsatta invånare och grupper ska känna trygghet. Individ-och
familjeomsorgen ska med hänsyn tagen till människors eget ansvar för sin och andras sociala situation
inriktas på att frigöra och utveckla målgruppernas egna resurser. Verksamheten ska bygga på respekt
för människors självbestämmanderätt och integritet.

Uppföljning av strategier för att uppnå målen
Övergripande inriktningsmål:
 Tierp är en attraktiv, inkluderande och hållbar kommun med ekonomi i balans.
Månatliga avstämningar har genomförts mellan ekonom, enhetschefer och verksamhetschef.
Deltagande i länsövergripande samverkan där närvården är särskild prioriterad har skett enligt plan.
Arbete med uppdateringar av information via internet har skett. Fortsatt samverkan med kvinnojour,
brottsofferjour med flera i syfte att stärka folkhälsan och tryggheten. Idéburet offentligt partnerskap, är
underskrivet med Kvinnojouren Liljan och har följts under andra delen av året.
Uppstartsarbete med digital ansökan av försörjningsstöd har skett och beräknas gå i skarpt läge under
första halvan av 2020.
Kommungemensamma mål:
Attraktivt:


Öka attraktiviteten och vårt värdskap, genom att:
- Aktivt stödja livspusslet i livets alla faser
- Finna initiativ som ökar antalet etableringar
- Ta vara på och kommunicera varumärket Tierp och vår historia med stolthet
Fortsätta utveckla samarbetet med universiteten i både Uppsala och Gävle för att kunna erbjuda
socionomstudenter praktikplatser. Under hösten 2019 har vi haft 6 stycken VFU studenter på plats. Vi
har planerat terminen noggrant och kommer att följa upp hur det gick för att utveckla arbetet till
kommande år. Medveten marknadsföring av oss och våra satsningar på bland annat ökad bemanning,
kompetensutveckling och möjligheterna till distansarbete har gjorts vid rekryteringar Vi trycker
mycket på våra goda kommunikationer och att Tierp har distanskontor både i Uppsala och Gävle.
Inkluderande:


Öka den upplevda sociala gemenskapen genom att skapa inkluderande
arbetsplatser och arbetssätt samt stimulera till inkluderande träffpunkter
Språkstödsprojekt inom arbetsmarknadsenheten, med stöd av Samordningsförbundet, för att underlätta
för nyanlända att etablera sig på arbetsmarknaden har genomförts under året. Under kommande år
följer en implementeringsfas. Nytt projekt med integrationsfokus, Växtverket, har arbetats fram under
perioden.
IFO deltar i samverkan med skola, fritidsgård, polis med flera för att stävja oro på kväller/nätter under
skollov. Det finns även en väl fungerande samverkan med skolan, Vård och omsorg och Kultur och
fritid avseende arbete med barn där det finns oro för att barnet ska fara illa, Sambat. Arbetet med
HBTQ frågorna pågår och en certifiering av IFO och delar av skolan kommer att vara klar i början av
2020.
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Ekologiskt hållbart:


Minska kommunens negativa klimatpåverkan genom att minska kommunens
utsläpp av växthusgaser och att minska kommunens energiförbrukning
Under året har flera utbildningsinsatser genomförts via skype vilket medfört att resandet minskat. En
diskussion med socialjouren har påbörjats för att hitta ett digitalt signeringsverktyg för att minska
resor och spara tid. Vuxenenheten har gjort uppföljningar på kortare placeringar där HVB hemmet är
långt bort, via telefon. Detta sparar både arbetstid och miljöresurser.

RUS-mål
Beskrivning

Strategier

Mål 2020

Beskrivning

I Uppsala län ska andelen
sysselsatta i åldrarna 20-64
år överstiga 80 % år 2020

Använda de resurser som
finns inom AME för att arbeta
med målgruppen.

Andel sysselsatta ska
överstiga 80 %.

Praktik för nyanlända.
Samverkan övriga aktörer:
Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan, Regionen,
övriga kommuner med flera.

Samverkan sker bland
annat i samordningsFörbundet, Närvård mm.

Samverkan med näringslivet.
Regioninvånare ska ha
landets högsta självskattade
hälsa, med minskade
skillnader mellan grupper
och individer

Bibehålla och om möjligt utöka
antalet platser för feriearbete
för ungdomar till 2017 års nivå.

Som föregående år

2017 = 121
2018 = 108
2019 = 126 +23
Målet klarat. Satsning på
externa sommarjobb
under 2019.

Verksamhetens övergripande mål enligt styrkort utöver övergripande
inriktningsmål och kommungemensamma mål
Styrkort
utifrån vision, strategiska utvecklingsområden och övergripande mål
Mål

 Stötta invånare som av olika anledningar behöver stöd i livet, oavsett ålder och
ursprung, i att skapa förutsättningar för ett bra liv.

Perspektiv

KUND

PROCESS

MEDARBETARE

Strategier

Justera öppethållande i
receptionen och
telefontider i förhållande
till kundernas behov.

Succesivt öka det
administrativa stödet till
verksamheten för att frigöra
tid för handläggare att
arbeta med kunderna.

Fortsatt samarbete med
universiteten för att
säkerställa en
rekryteringsbas.

Mått/ målvärde

Måluppfyllelse

Fortsätta utvecklingen av
samarbetet mellan
socialtjänst och skola
inom ramen för SAMBAT
(en modell för samverkan
mellan IFO och skolan) så
att den även inkluderar
andra tex Vård & Omsorg.
Färre beroende av
försörjningsstöd i
förhållande till 2017 och
befolkningsstorlek.
GOD

Samverkan med HR.
Följa och vid behov revidera
fastlagda processer i
kvalitetsledningssystemet i
enlighet med SOFS 2011:9

Färre klagomål på
bemötande än år 2018.
28 klagomål 2018
20 klagomål 2019 (10 på
bemötande)
GOD
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(3,8 %)
DELVIS
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ev. kommentar/fotnot

En liten ökning av antalet
bidragsmottagare mot 2018,
men fortfarande lägre än
2017.

Administrativa enheten erbjuder
stöd i den omfattning som går.
En neddragning har skett pga.
det ekonomiska läget.

Bidragsmottagare i snitt:
2017: 523 personer
2018: 501 personer
2019: 508 personer

Under året har arbete med
utveckling av det systematiska
kvalitets-arbetet varit prioriterat.

Personalomsättningen är lägre.
Sjuktalen har ökat något: 2018:
8,0
2019: 8,09

Vård & omsorg och Kultur &
fritid är med i Sambat.
Öppethållandena i
receptionen bedöms
motsvara behovet.

Analys av årets verksamhet
Kund:
Fortsatt ökning av anmälningar om barn som far illa, ökningen är 31 procent i förhållande till 2018.
Mellan 2017 och 2018 var ökningen 91 procent. Ökningen stämmer väl överens med övriga riket och
antas bero på en ökad anmälningsbenägenhet och förändrade rutiner hos bland annat polisen. Vi ser
även tecken på ett hårdare samhällsklimat där våld, psykisk ohälsa och missbruk bland vårdnadshavare
blir vanligare i anmälningar. Vi har inlett ett arbete att få vetskap om stödbehov i ett tidigare skede och
vänder oss mot förskolan. Arenan för detta arbete är Sambat och under 2019 har även Vård och
omsorg och Kultur och fritid kommit med i Sambat-arbetet.
Eftersom väldigt få ensamkommande ungdomar kommer till kommunen har nu HVB och
stödboendeverksamheten avvecklats. För att kunna ge ungdomar bättre stöd på hemmaplan har en ny
verksamhet, ungdomsenheten börjat byggas upp under andra halvan av året.
Antalet feriearbeten uppgick till 126. Dessutom har 23 ungdomar ordnat eget sommarjobb hos privata
aktörer, där kommunen betalade lönen.
Antalet familjer som uppbär försörjningsstöd har ökat något, det beror till viss del på konjunkturförändring och att fler personer lämnat etableringen.
När det gäller våld i nära relationer så har antalet placeringar av dessa ärenden minskat. Placeringar av
vuxna missbrukare har minskat då fler får stöd på hemmaplan. Sociala kontrakt har minskat under året
från 64 till 50. Ett mycket bra och aktivt arbete sker i frågan där personer får ta över kontrakten, eller
hittar andra boendelösningar.
Process:
Kontinuerligt arbete med att hålla kvalitetsledningssystemet uppdaterat pågår. Under 2019 har
internkontrollplan, egenkontrollplan och andra viktiga delar av kvalitetsarbetet utvecklats. En tillsyn
av kvalitetsledningssystemet gjordes av Inspektionen för vård och omsorg under 2019. Beslutet visade
på ett par utvecklingsområden.
IFO har ett väl utarbetat arbetssätt med tydliga och skriftliga rutiner för hantering av inkommande
orosanmälningarna avseende barn. Administrativa enheten tar emot anmälningarna, registrerar dem i
verksamhetssystemet, sammanställer innehållet för att underlätta för socialsekreterarna på Barn och
Ungdom samt delger/överlämnar dem på ett säkert sätt till berörda socialsekreterare. Mottagningsfunktionen är väl fungerande så trots det stora antalet inkomna anmälningar så fungerar processen.
Medarbetare:
Sjukfrånvaron har ökat från 8 procent år 2018 till 8,1 procent under 2019. För att möjliggöra en bättre
arbetsmiljö har vi gjort vissa organisatoriska förändringar för att ge ett förstärkt arbetsledning på barn
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och ungdom. Vi har rekryterat några socionomer med lång erfarenhet och fortsätter att förstärka med
konsulter. Några medarbetare uppvisar besvär som förknippas med lokalerna i IFO huset. Vi försöker i
dialog med hyresvärden att undersöka om det finns några skadliga organismer i fastigheten, eller om
ventilationen är felaktig. Omplacering av övertalig personal från HVB-Bergis har skett.

Resultaträkning
Årsprognos i
delårsrapport

Årsbudget
2019

Utfall 2019

Avvikelse
mot budget

Utfall 2018

Verksamhetens intäkter

115
37 527
37 642

107
29 733
29 840

255
40 246
40 500

148
10 513
10 660

387
51 869
52 256

Personalkostnader
Materialkostnader
Tjänster
Övriga kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens kostnader

-83 623
-1 629
-64 175
-33 362
-198
-182 987

-85 194
-1 446
-43 458
-27 688
-538
-158 324

-79 892
-1 192
-66 175
-29 281
-483
-177 024

5 302
254
-22 717
-1 593
55
-18 700

-88 971
-1 365
-95 699
-31 344
-506
-217 885

Verksamhetens nettoresultat

-145 345

-128 484

-136 523

-8 039

-165 629

0
-21

0
-21

0
-43

0
-22

0
-40

-145 366

-128 505

-136 566

-8 061

-165 669

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

-145 366

-128 505

-136 566

-8 061

-165 669

Bruttoinvesteringar

0

350

0

350

0

Nettoinvesteringar

0

350

0

350

0

(tkr)

Avgifter & ersättningar
Övriga intäkter

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter finansiella
intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader
Resultat

Kommentar till årsutfallet jämfört med årsprognosen i delårsrapporten
Vid prognosen vid tertial 1 gjordes en bedömning att utfallet skulle bli 14 Mkr i underskott.
Underskottet fortsatte sedan att öka så prognosen för tertial 2 sattes till 16.8 Mkr. Oktober prognosen
sänktes sedan till 11,5 Mkr. Det fanns ett antal ärenden som eventuellt skulle bli väldigt
kostnadsdrivande som gjorde att prognosen inte sänktes mer.
Det kan konstateras att IFO varit för försiktiga i sitt prognosarbete. Samtidigt har ett medvetet arbete
med att sänka kostnaderna gett resultat. Utfallet vid första prognosen pekade på ett resultat bortåt - 20
Mkr. Sedan har vi sänkt kostnader och fått högre intäkter än beräknat. Bland annat var effekterna av
statsbidrag för gymnasielagen inte kända i början på året. Vi visste inte heller om att vi skulle få
samordningsförbundspengar vid prognostillfällena.

Kommentar till budgetutfall
Ett underskott om 8 Mkr för året. Underskottet är lägre än förra året, då det uppgick till 18,5 Mkr. Vi
fick en budgetförstärkning om 8 Mkr samtidigt så har statsbidragen för ensamkommande och för
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etablering minskat. Minskningen blev mindre än förväntat på grund av effekter av den så kallade
gymnasielagen.
Det är framförallt vård av vuxna med beroendeproblematik som minskat kostnaderna under året. Det
beror på ett aktivt arbete mot öppenvård. Kostnader för skyddade boenden avseende gruppen våld i
nära relationer har minskat. Det beror delvis på ett mer aktivt arbete i dessa ärenden.
Arbetsmarknadsenheten har fått in en del extramedel från samordningsförbundet vilket påverkar
utfallet positivt. Vi har vidtagit en del besparingsåtgärder, bland annat genom att vakanshålla tjänster.
Fortsatt stort tryck på barn och unga med en höjning av antalet anmälningar med 31 procent mot
föregående år. Högre kostnader för placerade barn på HVB än beräknat. Kostnaderna hade varit högre
om vi inte prioriterat och satsat på hemmaplanslösningar där flera delar av IFO har arbetat aktivt för
att hitta gemensamma lösningar, Fortsatt överflytt av konsulentstödda familjehem till egen regi spar
pengar. Eftersom vi har haft svårt att rekrytera personal så använder vi konsulter från
bemanningsföretag vilket också ger merkostnader.
Avvecklingskostnader för ekb verksamheten med lokalhyror och uppsägningslöner bidrar också till
underskottet. En höjning av kostnader för försörjningsstöd har skett under året. Höjningen är mindre
än förväntat och rymdes inom budgetutrymmet för försörjningsstöd.
Inga investeringar har gjorts under året.

Sammanfatta året med några korta meningar
Antalet anmälningar om att barn far illa ökar alltjämt. Ökningen för 2019 var 31 procent.
Rekryteringsläget av personal har varit något bättre än tidigare, trots detta har vi ett antal konsulter
som arbetar och som bidrar med mycket kompetens.
Försörjningsstödet visar på ett trendbrott med sänkta kostnader under en längre period, och ökar med
2 procent under året.
Kostnader för missbruksvård minskar i takt med att hemmaplanslösningar byggs upp. En ny satsning
på ungdomsenheten har medfört vissa positiva effekter på barn och ungdomssidan.
Ett mycket bra arbete har genomförts inom kommunala aktivitetsansvaret och detta har medfört att det
under året enbart var ett par individer i målgruppen som varit utan sysselsättning. De har kontaktats
och valt att inte ingå i någon form av aktivitet.
Boendestödet ökar något i volym medan beviljade timmar minskar. Boendestödet är en viktig del i
arbetet på hemmaplan.
Medarbetarna inom IFO gör ett mycket bra arbete, där vi har en hög kvalité på verksamheten och
kostnadseffektiviteten har förbättrats. Den omorganisation som genomförts i Vuxenenheten där
beroende och ekonomiskt bistånd separerats har möjliggjort ett utvecklingsarbete. På barn och
ungdom har organisationen förtydligats och arbetsledningen stärkts för att kunna erbjuda
medarbetarna ett nära stöd och möjliggöra för enhetschefen att arbeta mer övergripande och
strategiskt.

Framtidsbedömning
Lågkonjunkturen har börjat vissa effekter. Arbetsförmedlingen har gjort stora neddragningar i sin
verksamhet, vilket visat sig inom IFO. Etableringstiden börjar gå ut för fler personer, och många av
dem är hänvisade till försörjningsstöd. I takt med att statsbidragen minskar så får vi även större
kostnader. De förstärkningar som vi fått av de ekonomiska ramarna kommer inte att räcka till. En
större och bredare satsning på öppenvårdsinsatser kommer att ske och effekter av ett sammanhållet
IFO, ett VI, märks i diskussionerna på avdelningen.
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Fortsatt högt tryck på våra verksamheter är att vänta och utmaningen att rekrytera duktig personal till
IFO kommer att vara en viktig del även i framtiden. En ny socialtjänstlag står för dörren och det är
oklart vad det kommer att innebära för oss. Arbetet med digitalisering kommer att vara än mer viktigt
framöver.

Mått
Sjukfrånvaro %
Totalt

Kvinnor

Män

2019

2018

2019

2018

2019

2018

Sjukfrånvaro -29 år

5,0

4,4

5,1

3,0

4,6

3,3

varav långtidsjukfrånvaro

7,3

19,3

9,1

0,0

0,0

0,0

Sjukfrånvaro 30-49 år

8,2

7,1

9,1

7,3

6,2

4,8

60,1

37,4

58,5

37,4

65,6

44,3

8,9

9,9

8,2

9,8

10,4

4,2

67,3

55,4

56,5

53,0

87,6

2,3

8,1

8,1

8,1

7,9

8,1

4,5

59,4

46,2

52,8

44,1

75,9

26,3

varav långtidsjukfrånvaro
Sjukfrånvaro 50varav långtidsjukfrånvaro
Total Sjukfrånvaro
varav långtidsjukfrånvaro

Sjukfrånvaron är i nivå med föregående år, långtidsfrånvaron har ökat till viss del är det sjukdomsfall
som inte är arbetsrelaterade. Det finns en viss ökning av sjukskrivningar som beror på avveckling av
verksamhet. Vi har arbetat aktivt med rehabplaner. I något fall har omplaceringar gjorts.
Vi fortsätter följa sjuktalen och ska försöka hitta sätt att sänka dessa.
Antal årsarbetare
Totalt

Kvinnor

Män

2019

2018

2019

2018

2019

2018

-29 år

20

14

15

11

5

3

Åldersgrupp 30-39 år

26

32

18

17

8

15

Åldersgrupp 40-49 år

22

34

16

27

6

7

Åldersgrupp 50-59 år

35

40

25

34

10

10

Åldersgrupp 60 år -

28

29

20

22

8

10

131

149

94

111

37

45

Åldersgrupp

Totalt antal anställda

Antalet anställda minskar då biståndsenheten flyttat över till VoO och verksamheten för
ensamkommande har avvecklats. Personalomsättningen har minskat något men fortfarande ser vi att
duktiga medarbetare lämnar oss för annat arbete. I de avslutningssamtal som genomförts så ser vi att
det beror på annat än lön och arbetsplats. Det kan handla om restider, flytt och annat som är
anledningen till att man slutar. Några personer har slutat eller bytt arbete på grund av hälsoskäl.
Det är ett fortsatt svårt rekryteringsläge inom merparten av de yrken som finns inom IFO. Vi behöver
fortsätta arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare.
Försörjningsstöd: Efter flera år av minskade kostnader för försörjningsstöd har kostnaderna ökat
under 2019. Ökningen är 2 procent vilket blir 469 tkr. Ökningen är inte stor men den markerar ett
trendbrott för minskade kostnader. Orsakerna är flera, fler personer lämnar etableringen och en
försämring av konjunkturen är de tydligaste orsakerna till ökningen. Antalet biståndsmottagare per
månad har ökat med i snitt 7 stycken.
Barn och ungdom: Antalet anmälningar fortsätter att öka, 31 procent i förhållande till föregående år.
Mellan 2017 och 2018 var ökningen 91 procent. Trenden är lika i hela riket och bedöms bero på att
vissa myndigheter har förbättrat sina rutiner kring anmälningar men också att samhällsklimatet blivit
tuffare.
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Missbruksvård Institution: En stor minskning av antalet dygn på institution och en ökning av antalet
insatser i öppenvården. Kvalitén på öppenvården har höjts bland annat gruppverksamheten fungerar
bra. Insatsen bedömningssamtal har tagits bort från öppenvården och från statistiken då denna
verksamhet ska utföras av handläggare inom myndighetsutövning. En ökning av inflödet på ärenden,
men trots det en minskad kostnad för missbruksvården.
Boendestöd: Något fler kunder inom boendestöd har beviljats något färre timmar. Boendestöd arbetar
mer som stöd till barnfamiljer och stöd för personer med beroende, det är viktigt för att
hemmaplanslösningar ska fungera.
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VD har ordet
fortsatt hög efterfrågan på lägenheter och tack vare att det
statliga investeringsstödet har återinförts så kommer vi återigen att
kunna bygga hyresrätter. På tur är nya lägenheter i Söderfors och
Örbyhus. I Månkarbo ska vi fortsätta att se om kooperativ hyresrätt
kan vara ett alternativ.
Under året har vi tillskapat 20 stycken nya lägenheter vid Björkens
trygghetsboende, i Tierp, genom att bygga om lokaler till lägenheter.
Även vid Tamms väg i Söderfors och vid Hornbergsvägen i Skärplinge
har lokaler byggts om till 5 respektive 2 lägenheter.
Det är en

Det fortsätter att vara ett stort intresse att vilja bo i Tierps kommun.
Förhoppningen är att vår kommande nyproduktion ska frigöra villor
som kan bidra till en ökad inflyttning till kommunen.
Det är mycket viktigt att vi, tillsammans med kommunen, fortsätter
att marknadsföra oss och berätta vilket bra alternativ Tierps kommun
är för boende och företagande. För Tierpsbyggens del måste vi
marknadsföra, inte bara lägenheterna, utan även andra viktiga
samhällsområden som t ex boendemiljöer, skola, kultur och omsorg,
då våra hyresgäster inte enbart efterfrågar bra boende med hög service.
Årets hyresförhandlingar genomfördes, liksom förra året, i en mycket
positiv anda. Även om hyreshöjningen inte var tillräcklig för att
möta de kostnadsökningar vi har så var förhandlingarna mycket
konstruktiva.
Bolaget har ytterligare kompetensförstärkt vår driftgrupp så att arbetet
med att energieffektivisera fastigheterna intensifieras ytterligare och
minskar bolagets miljöpåverkan.
Det goda samarbetet med TEMAB och kommunen har fortsatt under
året, speciellt beträffande marknadsföring och yttre skötsel. Det känns
mycket bra att samverka både om kompetens och arbetssätt.
Bolaget måste fortsätta att bygga flera hyresrätter och marknadsföra
sig för att kunna vara ett bättre alternativ för boende än t ex Uppsala
och Gävle. En ökad inflyttning i kommunen bidrar också till att stärka
näringslivet så att flera företag etablerar sig i kommunen.
Roger Kjetselberg
VD

4
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Årsredovisning
Styrelsen och verkställande direktören för Aktiebolaget Tierpsbyggen
avger härmed följande årsredovisning för verksamhetsåret 1/1 - 31/12 2019.

Förvaltningsberättelse
Styrelse
Styrelsen har haft följande sammansättning:
Ordinarie ledamöter utsedda av Tierps kommun

Bengt-Olov Eriksson, ordförande, Månkarbo, t o m 2019-05-15
Anders Gejke, Hållnäs, t o m 2019-05-15
Kjell Hammerin, Söderfors, t o m 2019-05-15
Pia Wårdsäter, Örbyhus, t o m 2019-05-15
Catarina Deremar, ordförande, Tierp fr o m 2019-05-16
Bengt-Olov Eriksson, Månkarbo, fr o m 2019-05-16
Joakim Larsson, Örbyhus, fr o m 2019-05-16
Stig Lundqvist, Tierp,fr o m 2019-05-16
Viktoria Söderling, Tierp, fr o m 2019-05-16
Styrelsesuppleanter utsedda av Tierps kommun

Jonas Nyberg, Tierp, t o m 2019-05-15
Anna Zmudzin-Ågren, Tierp, t o m 2019-05-15
Jan Salomonsson, Hållnäs, t o m 2019-05-15
Håkan Thomsson, Tierp, t o m 2019-05-15
Erik Kolm, Tierp, t o m 2019-05-15
Eva Berglund, Söderfors, fr o m 2019-05-16
Helen Jaktlund, Björklinge, fr o m 2019-05-16
Daniel Ringefors, Tierp, fr o m 2019-05-16
Pia Wårdsäter, Örbyhus, fr o m 2019-05-16
Jonhas Åker, Lövstabruk, fr o m 2019-05-16
Verkställande direktör

Roger Kjetselberg

Revisorer
Revisorer valda av bolagsstämman

Maria Wigenfeldt, ordinarie revisor, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Lars Kylberg, revisorssuppleant, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Lekmannarevisorer

Per Davidsson, ordinarie revisor, t o m 2019-05-15
Bo Englund, suppleant, t o m 2019-05-15
Karl Gunnar Marklund, Tobo, ordinarie revisor, fr o m 2019-05-16
Inger Klockerman, Örbyhus, suppleant, fr o m 2019-05-16
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Information om verksamheten
Meningen med bolaget
Tierpsbyggen ska med långsiktig hållbarhet äga och förvalta bostäder
enligt affärsmässiga principer och erbjuda kunderna ett tryggt, attraktivt
boende med hög kvalité.

Övergripande mål Ekonomi
Tierpsbyggens övergripande mål avseende ekonomi är en stabil ekonomi
med välskötta fastigheter. Målet är att öka resultatet före skatt, inklusive
”normalt” underhåll, exklusive rearesultat till 7 100 tkr 2024.

Övergripande mål Kvalitet och Miljö
Tierpsbyggens övergripande mål avseende kvalitet och miljö är att ha ett
starkt miljö- och kvalitetstänk. Målet är att minska användandet av fossila
bränslen för att nå en fossilfri verksamhet 2030. Bolaget ska också minska
energiförbrukningen per kvm med 2,3 % per år.

Övergripande mål Kunder
Tierpsbyggens övergripande mål avseende kunder är att ha ett starkt
kundfokus i alla lägen. Bolaget ska öka NKI (nöjd kundindex) från 69 till
70 senast december 2024.

Övergripande mål Personal
Tierpsbyggens övergripande mål avseende personal är att ha en
företagskultur där vi samarbetar för företagets bästa. Målet är att öka
NMI (nöjd medarbetarindex) från 70 till 75, senast december 2024.
Måluppfyllelse
Ekonomi:
Kvalitet och miljö:

Kunder: NKI
Personal: NMI

6

-2,4 Mkr
2017 177,9 kWh/m2
2018 175,1 kWh/m2 (- 1,6 %)
2019 161,1 kWh/m2 (- 8,0 %)
68 (69 2018)
69 (70 2017)
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Verksamhet
AB Tierpsbyggen är ett, av Tierps kommunfastigheter AB, helägt
bostadsföretag.
Tierpsbyggen är medlem i Sveriges Allmännytta samt fastighets
branschens arbetsgivarorganisation Fastigo. Bolaget är även delägare
i Husbyggnadsvaror HBV förening u.p.a. och medlem i Tierps
Företagare.
Företaget äger och förvaltar totalt 1 796 stycken (2019-12-31) bostadslägenheter med en yta uppgående till 11 9 346 m2, varav 11 8 676 m2
var uthyrningsbar, samt 36 705 m2 uthyrningsbar lokalyta.
I lokalytan ingår bostäder i grupp- och äldreboenden med en yta på 18
571 m2, där lokalerna blockhyrs av Tierps kommun.
I övrigt var i genomsnitt 45 stycken (60 st.) bostadslägenheter ej uthyrningsbara av olika anledningar under året. De flesta var avställda p g a
omfattande underhållsarbeten. Fastighetsinnehav se s. 35.
Bolagets fastigheter finns på 11 av kommunens orter. Knappt hälften
av bostadslägenheterna ligger i Tierp där också bolagets centrala
administration finns.
Sedan 2013-02-01 har företaget haft totalansvar för skötseln av Tierps
kommuns och Tierps kommunfastigheters fastigheter. Den sista
december uppgick förvaltad yta till 123 289 m2.
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Uthyrning
Bostäder
Det genomsnittliga antalet outhyrda bostadslägenheter under 2019 uppgick
till 9 stycken (3 st.) och var orsakade av omflyttningar. Det är fortfarande lång
kö för att få en bostad på bolagets flesta områden.
10
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Antal lediga bostadslägenheter i genomsnitt 2015-2019

Efterfrågan på bostäder har varit fortsatt hög och vid årsskiftet fanns kötid,
med varierande längd, på bolagets samtliga områden.
Omflyttningen har varit i genomsnitt 18,5 % (18,7 %). Det var i nivå med
allmännyttan i såväl likvärdigt stora bolag, som likvärdigt stora kommuner
i landet.

Lokaler
Även för lokaler finns en stor efterfrågan, som även bedöms vara fortsätt hög
den närmaste tiden och det råder brist på lokaler på de flesta orter.
Den genomsnittliga vakansgraden blev 0,4 % (2,4 %).
Kostnad för outhyrt

Uteblivna hyresintäkter p g a outhyrda bostadslägenheter uppgick till 2,1 Mkr
(4,5 Mkr) och för outhyrda lokaler till 0,2 Mkr (1,1 Mkr). Den största delen
av kostnaden för outhyrda lägenheter avser sådana som varit avställda för
renoveringsåtgärder.

8
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Viktiga händelser
Energiåtgärder
Under 2019 har styrutrustningen på Bondegatan i Tierp utökats med
temperaturmätning i varje lägenhet istället för som tidigare i var 4:e lägenhet.
Där har även värmesystemet injusterats med framgång och felanmälningar
gällande värmen har minskat rejält.
Temperaturmätare har även installerats i lägenheter på Murkelvägen, Örbyhus
och på Bivägen, Skärplinge.
Bruksgatan 2-6 i Tobo har fått ny värme- och tappvattenkulvert mellan husen.
På Vendelvägen och Blomstervägen i Örbyhus har två undercentraler slagits
ihop till en under 2019, för att minska energiförluster och för att kunna styra och
övervaka på ett enklare sätt.
På Åskarbygården och Gustavsgatan har fjärrvärmecentralerna bytts ut.
I Tierps Kyrkby har Bionär satt upp en närvärmecentral som levererar värme till
alla bolagets fastigheter. Dessa värmdes tidigare upp med olje- och elpannor.

Hyresförhandling
Hyresförhandlingarna, avseende 2020 års hyror, genomfördes vid fyra tillfällen
mellan 2019-11-11 och 2019-12-05.
Förhandlingarna genomfördes i en god anda och med hänsyn till bolagets
förutsättningar, även om utfallet i förhandlingarna inte motsvarar de
kostnadsökningar som bolaget belastats med.
Bolaget hade yrkat på en hyreshöjning med 3,95 %. Grunden till yrkandet var
prisökningar som beräknas belasta bolaget under 2020 men även prisökningar
som inte kunnat täckas av ökade intäkter de senaste åren.
Några områden som haft en prisutveckling som vida överstiger inflation och
hyresökningar är reparationer och underhåll. Även taxebundet och uppvärmning
har haft stora kostnadsökningar de senaste åren.
Parterna enades om en hyreshöjning på 1,99 % fr o m 2020-01-01 för såväl
bostäder som garage och p-platser.
Generellt kan sägas att ett stort behov finns av en fortsatt positiv utveckling av
hyresnivåerna för att matcha kostnadsökningarna.
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Boinflytandeavtalet med Hyresgästföreningen
Arbetet i den utvecklingsgrupp som jobbar med boinflytandeavtalet som
bas har fungerat bra. Under 2020 kommer gruppen att jobba med att
få igång boinflytande på flera bostadsområden och även arbeta med ett
källsorteringsprojekt på Kyrkogatan i Tierp. Tillsammans kommer gruppen
även att ha några temakvällar där fokus är på trivseln i och runt boendet i
områdena.

Nyproduktion
Bolaget har färdigställt 27 nya lägenheter under året. Flest tillkom vid
Gustavsgatan i Tierp där lokaler byggdes om till 20 nya 1:or. Samtidigt
helrenoverades 3 stycken av de befintliga lägenheterna, och mindre åtgärder
gjordes på övriga 10 lägenheter.
Vid Tamms väg i Söderfors och vid Hornbergsvägen i Skärplinge byggdes
lokaler om till lägenheter. I Söderfors tillkom 5 stycken och i Skärplinge
2 stycken.
Behovet av nya lägenheter kvarstår och inom den närmaste framtiden
planerar bolaget att bygga lägenheter i Örbyhus, Månkarbo och Söderfors.
I Örbyhus centrum planeras totalt 80 lägenheter de närmaste åren. I och med
att det statliga stödet för nyproducerade lägenheter återkommit förbättras
möjligheterna för nyproduktion till acceptabla priser.
I Månkarbo planeras för 8 lägenheter. Den låga volymen kan försvåra
möjligheten att få projektet lönsamt. I Söderfors kommer det att utredas
om nuvarande äldreboende kan byggas om till lägenheter, när kommunen
lämnar lokalerna 2022. Fastigheten skulle kunna inrymma 13 lägenheter.
Här är dock mycket osäkert om en ombyggnad till lägenheter är det bästa
alternativet.
I planerna för nya lägenheter finns även ett gruppboende med 6 lägenheter
för kommunen, vid Bofinksvägen i Tierp.

10
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Friskvård
Den totala sjukfrånvaron var 5,9 % (6,0 %) 2019. Korttidssjukfrånvaron var
2,9 % (2,7 %) och långtidssjukfrånvaron 3,0 % (3,3 %).

Verksamhetsstyrning
AB Tierpsbyggens verksamhetssystem är certifierat enligt SS-EN ISO
9001:2015 och SS-EN ISO 14001:2015. Företagets verksamhetssystem har
granskats av SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Marknad/Marknadssatsningar
Genom kontakter med bostadssökande, i samband med mässdagar, visning
av nyproducerade lägenheter och med andra bostadsbolag, bekräftas att
bolagets långsiktiga satsning på tv-reklam ger resultat. Med det som grund
har denna typ av marknadsföringsinsatser fortsatt under 2019.
TV-reklamen i TV4-Uppland och Sjuan har fortsatt under året med
inriktning på produktreklam. Marknadsföring har även skett med
radioreklam i RIX FM.
Marknadsföringsinsatserna har även omfattat:

Org. nr 556088-2325 AB Tierpsbyggen

X

Sponsring av Tierps Volley och deras satsning på ungdomar, Strömsbergs IF
(div. 2 fotboll), och andra föreningar i kommunen med inriktning på
ungdomsverksamhet.

X

Sponsring av drogförebyggande arbete i kommunens skolor.

X

Sponsring av Ung Företagsamhet.

X

Annonsering i olika media.

X

Ett informationsblad till hyresgästerna 4 ggr/år.

X

Sponsring till handikapporganisationer.

X

Sponsring till Kvinnojouren.

X

Sponsring till kommunens skolor för att öka trafikmedvetandet.
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Resultatöversikt
Resultatutveckling
Bolagets resultat efter finansiella poster uppgick till -6,6 Mkr (11,8 Mkr).
Rörelseresultatet har minskat med 16,6 Mkr till 11,0 Mkr (27,6 Mkr). Årets
resultat var bolagets första underskott på 17 år.
Det negativa resultatet beror framför allt på utrangeringskostnader, rörande
i huvudsak komponentbyten vid ombyggnationen av fastigheten vid
Gustavsgatan i Tierp från lokaler till lägenheter. Dessa kostnader uppgick
till 3,7 Mkr vilket var 3,0 Mkr mer än budgeterat.
Fastighetsskötseln blev 2,1 Mkr dyrare än budgeterat. Framför allt översteg
kostnaderna för halkbekämpning och sandupptagning budgeten, där enbart
sandupptagningen stod för 800 tkr av överdraget.
Störst överdrag mot budget återfinns för underhåll, 7,0 Mkr. Två viktiga
faktorer har spelat in som orsak till detta. Betydligt mer underhåll än
beräknat har tvingats läggas ned avseende lägenheter som varit i mycket
dåligt skick i samband med att hyresgäster flyttat eller avlidit och där en
helrenovering krävts. Det är också svårt att avgöra, innan projekt avslutats,
huruvida underhållsåtgärder kommer att belasta resultaträkningen eller
balansräkningen som komponentbyten.
Omsättningen har minskat med -7,3 Mkr (14,6 Mkr). Omsättningen påverkas
av att 0,5 Mkr (0,5 Mkr) aktiverats, i nyproducerade anläggningstillgångar,
avseende eget nedlagt arbete. Minskningen beror framför allt på att det i 2018
års resultat ingick en reavinst från fastighetsförsäljningar på 9,8 Mkr i posten
övriga rörelseintäkter.
Hyresintäkterna ökade med 1,9 Mkr (1,8 Mkr), framför allt med anledning av
att hyrorna för 2019 höjdes med 1,62 %, vilket tillfört bolaget cirka 2 miljoner.
Fördelning av intäkter 2019
Övriga intäkter 1,6%
Externa tjänster 18,2%

Garage och
motorvärmare 0,7%

Bostäder 58,7%
Lokaler 20,7%

Bostäder

12
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Underhåll
Under året har underhåll motsvarande 49,8 Mkr (38,1 Mkr) genomförts.
Av detta har 20,4 Mkr (18,4 Mkr) belastat resultatet direkt som planerat
underhåll och resten har aktiverats som byggnader då det utgjort
komponentbyten.
Underhållet har bland annat omfattat större renoveringsåtgärder vid
Karlitplan 8 i Karlholm, Skolvägen i Örbyhus och Tamms väg i Söderfors.
I samtliga fastigheter har stambyten genomförts.
Reparationer och underhåll 2015-2019

2015

45,0

2016

44,6

2017

43,3

2018

49,5

2019

60,8

0

10

20

Reparationer

30

40

Underhåll

50

60

70

Investering av underhållskaraktär

Taxebundna kostnader fortsatte att minska och uppgick till 15,1 Mkr
(15,8 Mkr) medan uppvärmningskostnaderna ökade med 1,5 % (-3,4 %).
Se vidare nedan, avsnittet taxebundna- och uppvärmningskostnader.
Personalkostnaderna ökade med 3,0 Mkr (4,5 Mkr) jämfört med 2018.
Förutom årets löneökningar så förstärktes verksamheten med 3 (6)
heltidstjänster.
Marknadsräntorna har varit fortsatt låga under året.
Vid årsskiftet var den genomsnittliga räntebindningstiden cirka 3,1 år
(2,7 år) medan den genomsnittliga kapitalbindningstiden var cirka 2,6 år
(2,7 år). Lån med räntebindningstider över 1 år uppgick till 62 % (62 %)
och lån med kapitalbindningstider över 1 år till 80 % (82 %).
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Ränte- och kapitalbindningstider
100
38%

<1 år

20%

80

>1 år
80%

60
62%
40

20

0

Räntebindning

Kapitalbindning

Totalt hade bolaget ränteswapar på 565 Mkr 2019-12-31 (530 Mkr).
Se not 29.
Genom en fortsatt aktiv finansförvaltning ska räntekostnaderna minimeras.
Bolaget har en av styrelsen fastställd finanspolicy.
Den genomsnittliga räntan på lånestocken ökade under 2019 och uppgick
till 1,77 % (1,68 %). Hänsyn har tagits till räntor på bolagets derivat.
Genomsnittlig ränta 31/12 2015-2019
3,0
2,5

Öst
2,32%

2,0

1,81%

1,72%

1,65%

1,80%

1,5
1,0
0,5
0,0
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Fördelning av kostnader 2019
Räntenetto 8%

Reparationer 5%
Underhåll 9%

Avskrivningar 14%

Taxebundna kostnader 7%

Uppvärmning 10%

Personalkostnader 27%
Övriga externa kostnader 18%
Fastighetsskatt 1%
*Taxebundna kostnader består av fastighetsel, vatten & avlopp och sophantering.

Soliditeten har minskat från 10,5 % till 9,6 % under året, i huvudsak
med anledning av stora investeringar och ett negativt resultat.

Soliditets utveckling 2015-2019
12
11,0%

10,6%

10,3%

10,5%

2017

2018

10

9,6%

8

6

4

2

0

2015

2016
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Taxebundna- och uppvärmningskostnader
Totalt minskade de taxebundna kostnaderna med 6 % och
uppvärmningskostnaderna med 1,2 % jämfört med 2018.
Taxebundnaskostnader (kr/m2)
95
90
85
80
75
70

2015

2016

2017

2018

2019

Uppvärmningskostnader (kr/m2)
175
170
165
160
155
150

2015

2016

2017

2018

2019

När det gäller elpriset för 2019 så har det varit på en hög nivå men vi har kunnat
låsa det till ett lägre pris för 2020. Det inom det elavtal som gäller för hela
kommunkoncernen. Oljepriset har varit jämnt under året. Det genomsnittliga
kubikmeterpriset för året var 1 % högre än föregående år.
Huvuddelen av den energi som används inom bolaget kommer från förnyelse
bara bränslen, vilket också är en strävan i bolagets miljöarbete. Elavtalet är
tecknat med en elleverantör som endast levererar el producerad av vatten-,
vind- och solkraft. Fjärrvärmen produceras huvudsakligen av biobränslen.
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Diagram över energi- och vattenförbrukning
Uppvärmning (kWh/m2)
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Vattenförbrukning (m3/m2)
m3/m2
2,0
1,8
1,6
1,4
1,2
1,0

2015

2016

2017

2018

2019

Vattenförbrukning
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Miljöredovisning
verksamheter som är tillstånds- och anmälningspliktiga till Tierps kommun eller Länsstyrelsen i Uppsala län.
AB Tierpsbyggen bedriver

Tillståndspliktiga verksamheter är:
X

Hantering av brandfarliga varor d v s förvaring och hantering av klass 1-2
vätskor, gas samt hantering av klass 3 vätskor ovan jord.

X

Spridning av bekämpningsmedel.

X

Nyinstallation av köldmedieanläggning som innehåller mer än 14 ton
koldioxidekvivalenter köldmedium.

Anmälningspliktiga verksamheter är:
X

Transport av farligt avfall som uppkommit i egen verksamhet.

X

Förvaring av klass 3 vätska i mark och ovan jord inom
vattenskyddsområden.

X

Köldmedieanläggningar som innehåller mer än 14 ton
koldioxidekvivalenter köldmedium.

X

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)

X

Energideklarationer

Besiktning av cisterner (oljetankar) sker med regelbundna intervaller
enligt förordningen om brandfarliga varor samt miljölagstiftningen.
Besiktningarna säkerställer cisternernas standard för att minimera risken
för utsläpp och förorening av mark och grundvatten. Vid 2019 års utgång
fanns 10 stycken cisterner i drift i verksamheten.
Anläggningar med köldmedium förekommer av tre orsaker.
Vid värmeproduktion från omgivning eller tillvaratagande av värme
i frånluften med värmepump. Företaget hade 3 stycken fastigheter med
dessa installationer vid 2019 års utgång.
1:

2: I lokaler som utnyttjas av verksamheter med någon form av kylbehov.

Det kan t ex bestå av kylning/frysning av livsmedel/soprum. Denna
konsumtion står för mindre än 5 % av fastighetselen i verksamheten.

3: I anläggningar som genom sin drift skapar en bättre arbetsmiljö med

liten påverkan i form av buller. Det kan t ex avse lokaler med behov av
kyla. Även denna konsumtion är mindre än 5 % av fastighetselen.

Anläggningar som innehåller 5 ton koldioxidekvivalenter eller mer
köldmedium genomgår periodisk läcksökning enligt de föreskrifter som
finns. En kontrollrapport skickas årligen till miljöförvaltningen avseende
de köldmedieanläggningar vilkas sammanlagda mängd är mer än 14 ton
koldioxidekvivalenter. I verksamheten finns för närvarande 3 stycken
sådana anläggningar.
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Förväntad utveckling
Nu när investeringsstödet är återinfört så kan bolagets planer på nyproduktion åter
tas upp. Närmast är det aktuellt i Söderfors, Månkarbo och Örbyhus. I Månkarbo
kommer bolaget att undersöka förutsättningarna för att bygga kooperativa
hyresrätter.
Det ska bli spännande att se resultatet av Sveriges Allmännyttas senaste upp
handling av ytterligare en variant på Kombo-huset. Detta kommer att presenteras
före sommaren och ska erbjuda en större valfrihet i till exempel val av
fasadmaterial.
Det finns inga tecken på någon avmattning av efterfrågan på hyresrätter i
kommunen. Under förutsättning att investeringsstödet kvarstår och att inte
produktionskostnaderna ökar ytterligare så kommer bolaget att uppfylla styrelsen
mål på att nyproducera cirka 40 nya lägenheter/år.
Kan villaägare även fortsättningsvis lockas till kommunen så kommer det att bidra
till att kommunen fortsätter att växa. Detta genom att yngre barnfamiljer från
andra kommuner flyttar in i villorna.
Arbetet med energieffektiviseringar kommer, förutom att minska bolagets
miljöpåverkan, att ge en bättre ekonomi och en ökad kundnöjdhet.
Utifrån detta så ser den närmaste framtiden väldigt positivt ut.

Förändring av eget kapital

Belopp 2018-01-01

AK TIEK APITAL

RESERVFOND

FRITT EGET K APITAL

53 700

5 483

39 833

Årets resultat

8 178

Belopp 2018-12-31

53 700

5 483

48 011

Belopp 2019-01-01

53 700

5 483

48 011

Årets resultat
Belopp 2019-12-31

-8 317
53 700

5 483

39 694

Förslag till vinstdisposition
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:
Balanserat resultat

48 010 411 kr

Årets resultat

-8 316 988 kr

Summa

39 693 423 kr

Styrelsen föreslår att vinstmedlen på 39 693 423 kr balanseras i ny räkning.
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Nyckeltal
2019

2018

2017

2016

2015

Nettoomsättning

214 211

221 542

206 977

191 765

173 915

Reparationer

-10 962

-11 425

-10 551

-10 580

-11 609

Underhåll

-20 442

-18 441

-16 261

-16 511

-19 396

Taxebundna kostnader

-15 090

-15 812

-15 979

-14 904

-13 224

Uppvärmning

-23 142

-22 808

-23 605

-23 047

-22 129

Övriga externa kostnader

-40 136

-36 125

-30 303

-32 874

-29 999

-2 273

-2 651

-2 653

-2 648

-2 527

Personalkostnader

-60 287

-57 282

-52 790

-41 897

-27 058

Avskrivningar

-30 896

-29 421

-28 435

-24 469

-21 910

Räntenetto inkl borgensavgift

-17 625

-15 788

-20 134

-14 767

-17 778

Skatt på årets resultat

-1 675

-3 612

-3 448

-570

0

Årets resultat

-8 317

8 178

2 818

9 498

8 285

Bokfört värde på byggnader och mark tkr

929 517

882 032

885 076

741 399

729 835

Taxeringsvärde för byggnader och mark tkr

776 188

783 253

738 378

724 607

680 672

Likviditet %

22

39

19

10

23

Räntetäckningsgrad %

62

174

131

168

146

Skuldtäckningsgrad %

94

138

124

139

127

Soliditet %

9,6

10,5

10,3

10,6

11,0

84,8

86,3

86,4

84,1

86,2

Räntabilitet på totalt kapital %

1,1

2,7

2,8

2,8

3,3

Räntabilitet på eget kapital %

-6,7

11,0

6,3

10,5

9,6

Årets snittränta %

1,77

1,68

1,91

2,00

2,61

Vakansgrad bostäder (hyror kr), uthyrningsbara %

1,7

3,5

2,0

2,1

2,8

Vakansgrad lokaler (hyror kr) %

0,4

2,4

2,6

3,1

2,6

1 700 000

1 500 000

1 425 000

1 242 000

1 079 000

1 090

1 084

1 061

1 030

1 024

RESULTATR ÄKNING (TKR)

Fastighetsskatt

Belåningsgrad %

Bedömt marknadsvärde på fastigheterna
Genomsnittlig hyra för uthyrningsbara bostäder kr/m²

Förklaring till nyckeltal
Nyckeltal

Förklaring

Likviditet

Omsättningstillgångar exkl varulager / Kortfristiga skulder

Räntetäckningsgrad

(Rörelseresultat+Finansiella intäkter) / Finansiella kostnader

Skuldtäckningsgrad

(Resultat före avskrivningar+finansiella intäkter) / (Finansiella kostnader+avskrivningar för byggnader)

Soliditet

Eget kapital / Totalt kapital

Belåningsgrad

Långfristiga skulder inkl. kortfristig del / Bokfört värde för Materiella anläggningstillgångar exkl. inventarier

Räntabilitet på totalt kapital

(Resultat efter finansiella poster+räntekostnader+övriga finansiella kostnader) / Totalt kapital

Räntabilitet på eget kapital

Resultat efter finansiella poster / Eget kapital

Snittränta

Årets räntekostnader / Genomsnittlig lånestock under året

Vakansgrad

Uteblivna hyresintäkter p g a outhyrt / Bruttohyresintäkter

Snitthyra

Bruttohyresintäkter 2019-12-31 / Total bostadsyta
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Resultaträkning för verksamhetsåret 1/1 - 31/12 2019
tkr

NOT

2019

2018

1, 2

Rörelsens intäkter
Hyresintäkter

3

Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter

171 685

169 766

451

505

42 075

214 211

51 271

221 542

Rörelsens kostnader

Reparationer och underhåll

4

-31 404

-29 866

Taxebundna kostnader

5

-15 090

-15 812

Uppvärmning

6

-23 142

-22 808

Övriga externa kostnader

7

-40 136

-36 125

Fastighetskatt

8

-2 273

-2 651

Personalkostnader

9

-60 287

-57 281

10

-30 896

Avskrivningar

Rörelseresultat

-203 228

-29 421

10 983

-193 964

27 578

Resultat från finansiella investeringar
Ränteintäkter och liknande resultatposter

11

79

Räntekostnader och liknande resultatposter

12

-17 704

Resultat efter finansiella poster

Skatt på årets resultat

13

ÅRETS RESULTAT

Org. nr 556088-2325 AB Tierpsbyggen

249

152
-17 625

-15 940

-15 788

-6 642

11 790

-1 675

-3 612

-8 317

8 178
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Balansräkning per 31/12 2019
tkr

NOT

2019

2018

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader

14

905 569

858 082

Mark

15

23 948

23 950

Markanläggning

16

30 133

25 741

Förbättringsutgifter på annans fastighet

17

33

37

Pågående ny- och ombyggnationer

18

37 055

72 014

Inventarier, verktyg och installationer

19

15 151

1 011 889

13 558

993 382

20

40

40

40

40

Finansiella anläggningstillgångar
Långfristiga värdepappersinnehav

Summa anläggningstillgångar

1 011 929

993 422

Omsättningstillgångar
Varulager

21

1 182

1 182

1 157

1 157

Kortfristiga fordringar
Hyres- och kundfordringar

800

531

Fordringar hos koncernföretag

6 547

6 600

Övriga fordringar

3 719

4 046

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

22

Kassa och bank

Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

22

250

5 350

16 416

5 253

16 430

6

6

5 851

5 851

17 604

23 438

1 029 533

1 016 860
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Balansräkning per 31/12 2019

tkr

NOT

2019

2018

EGET K APITAL OCH SKULDER

Eget kapital

23

Bundet eget kapital
Aktiekapital

53 700

Reservfond

5 483

53 700
59 183

5 483

59 183

Fritt eget kapital
Balanserat resultat

48 011

Årets resultat

-8 317

Summa eget kapital

Avsättningar

39 833
39 694

8 178

98 877

48 011

107 194

24

Uppskjuten skatteskuld

9 305

9 305

7 630

7 630

845 414

845 414

845 414

845 414

Skulder
Långfristiga skulder

29

Skulder till kreditinstitut

25

Kortfristiga skulder
Leverantörsskuld

23 055

21 113

31 523

13 712

Övriga kortfristiga skulder

3 121

3 078

Förskottsbetalda hyror

9 026

8 311

Skulder till koncernföretag

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

26

27

Summa skulder

SUMMA EGET K APITAL OCH SKULDER
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9 212

75 937

10 408

56 622

921 351

902 036

1 029 533

1 016 860
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Kassaflödesanalys 31/12 2019
enligt indirekt metod
tkr

2019

2018

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Rörelseresultat

10 983

27 578

30 896

29 421

-144

-9 890

Reaförluster

3 726

68

Erlagd ränta

-17 704

-15 940

79

152

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Avskrivningar
Reavinster

Erhållen ränta
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital

27 836

31 389

Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital
Ökning (-)/ minskning (+) varulager

-25

293

Ökning (-)/ minskning (+) fordringar

14
1 942

-5 299
3 480

17 373

-4 749

Ökning (+)/ minskning (-) leverantörsskuld
Ökning (+)/ minskning (-) kortfristiga skulder

Kassaflöde från löpande verksamheten

47 140

25 114

Investeringsverksamheten
Investering i byggnader och mark

-43 001

-80 185

Investering i inventarier

-3 983

-2 462

Investering i markanläggning

-6 146

-2 255

Försäljning av fastigheter

54

19 765

Försäljning av inventarier

91

71

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-52 985

-65 066

Finansieringsverksamheten
Ökning/minskning långfristiga lån

0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

24

252

45 414
0

45 414

-5 845

5 462

5 851

389

6

5 851
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Årsredovisning 2019

Noter
till resultaträkning 2019 samt balansräkning 2019-12-31
(Belopp redovisas i tkr)

NOT
1

REDOVISNINGSPRINCIPER

1:1

Årsredovisningen har upprättats med tillämpning av årsredovisningslagen och
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med föregående år.

1:2

Värderingsprinciper
Tillgångar och skulder har, om inget annat anges nedan, värderats till anskaffningsvärden.
Varulager har värderats till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på
balansdagen.

1:3

Fordringar och skulder
Fordringar har individuellt prövats och upptagits till det belopp varmed de beräknas inflyta.
Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde.

1:4

Pågående nyanläggning
Pågående nyanläggning värderas till nedlagda kostnader. Interna byggherrekostnader räknas in
motsvarande faktiskt nedlagda kostnader.

1:5

Intäkter
Hyresintäkter redovisas i den period uthyrningen avser.

1:6

Statligt stöd
Statligt stöd för anskaffning av anläggningstillgångar reducerar tillgångens anskaffningsvärde.
Nettoanskaffningsvärdet utgör grund för avskrivning. Statligt stöd som hänför sig till kostnader
intäktsförs i den period då de kostnader uppkommer som det statliga stödet är avsett att
kompensera.

1:7

Leasingavtal
Samtliga leasingavtal, redovisas som hyresavtal (operationella leasingavtal).

1:8

Derivatinstrument
Bolaget utnyttjar derivatinstrument för att säkra sin exponering för ränterisker. Ränteswapar
skyddar bolaget mot ränteändringar. Eventuella ränteskillnader som ska erhållas eller erläggas
på grund av en ränteswap redovisas som intäktseller kostnadsränta. Bolaget tillämpar
säkringsredovisning.

Org. nr 556088-2325 AB Tierpsbyggen

253

25

Årsredovisning 2019

NOT
1:9

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. I
anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången. När en
komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla
komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras. Tillkommande utgifter
som avser tillgångar som inte delas upp i komponenter läggs till anskaffningsvärdet till den del
tillgångens prestanda ökar i förhållande till tillgångens värde vid anskaffningstidpunkten.
Utgifter för löpande reparation och underhåll redovisas som kostnader. I samband med
fastighetsförvärv bedöms om fastigheten väntas ge upphov till framtida kostnader för rivning
och återställande av platsen. I sådana fall görs en avsättning och anskaffningsvärdet ökas med
samma belopp. Realisationsvinst respektive realisationsförlust vid avyttring av en
anläggningstillgång redovisas som Övrig rörelseintäkt respektive Övrig rörelsekostnad.
Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda
nyttjandeperiod. Bolagets mark har obegränsad nyttjandeperiod och skrivs inte av. Linjär
avskrivningsmetod används för övriga typer av materiella tillgångar.
Byggnader

15-100 år

Stomme

100 år

Stomkompletteringar, värme och sanitet, fasad utom trä, fönster och yttertak

50 år

El,

40 år

Fasad trä, transport, yttertak papp och köksinredning

30 år

Ventilation och tekniska installationer

25 år

Styr- och övervakning och inre ytskikt och vitvaror

15 år
2-20 år

Förbättringsutgifter på annans fastighet
Anslutningsavgifter

20 år

Markanläggning

20 år
3-10 år

Inventarier, verktyg och installationer

1:10

Bolagsuppgifter
AB Tierpsbyggen – org. nr 556088-2325 – med säte i Tierp ägs till 100 % av Tierps kommunfastigheter AB.

1:11

26

Inga uppskattningar och bedömningar som har påverkat de finansiella rapporterna har gjorts.
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2019

2018

16 %

15 %

1%

1%

128 444

128 873

-2 139

-4 507

-532

-570

125 773

123 796

44 599

45 739

Outhyrt

-162

-1 119

Hyresrabatt

-117

-199

Nettohyra lokaler

44 320

44 421

Hyresintäkt brutto

2 290

2 266

-698

-717

1 592

1 549

171 685

169 766

Reparationer

10 962

11 425

Planerat underhåll

20 442

18 441

Summa

31 404

29 866

Vatten

7 025

7 603

El

4 432

4 629

Sophantering

3 633

3 580

15 090

15 812

504

594

19 549

19 679

3 089

2 535

23 142

22 808

145

65

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget

62

23

Övriga tjänster

21

19

851

139

1 935

4 878

0

0

3 046

2 932

1 216

1 164

2 Inköp och försäljning
mellan koncernföretag

Andel av räkenskapsårets försäljningar
Andel av räkenskapsårets inköp

3 Hyresintäkter
Bostäder

Hyresintäkt brutto
Outhyrt
Rabatter
Nettohyra bostäder

Lokaler

Garage och P-platser

Hyresintäkt brutto

Outhyrt
Nettohyra garage och p-platser
Summa hyresintäkter netto

4 Reparationer och Underhåll

5 Taxebundna kostnader

Summa
6 Uppvärmning

Olja
Fjärrvärme
Eluppvärmning
Summa

7 Övriga externa kostnader
7:1 Ersättning till revisorerna
Revisionsuppdraget

7:2 Operationella leasingavtal
Framtida minimileaseavgifter som ska erläggas avseende
icke uppsägningsbara leasingavtal som
Förfaller inom ett år
Förfaller senare än ett men inom 5 år
Förfaller senare än fem år
Under perioden kostnadsförda leasingavgifter
varav maskiner och inventarier
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2019

2018

Förfaller inom ett år

35 695

36 155

Förfaller senare än ett men inom 5 år

73 562

92 167

Förfaller senare än fem år

80 554

77 191

171 693

169 766

327

732

Fastighetskatt bostäder

1 946

1 919

Summa

2 273

2 651

Antal anställda

107

104

– varav kvinnor

55

53

5

5

40 %

20 %

8

7

– varav kvinnor

38 %

43 %

Styrelse och VD

1 249

1 213

Övriga anställda

40 275

38 179

Sociala kostnader – exkl. pensionskostnader

13 767

13 011

397

371

3 047

2 808

33

26

1 519

1 673

Summa

60 287

57 281

Byggnader

26 747

25 443

Maskiner och inventarier

2 390

2 214

Markanläggningar

1 754

1 487

5

277

30 896

29 421

Framtida minimileaseavgifter som ska erhållas avseende
icke uppsägningsbara leasingavtal som:

Under perioden intäktsförda leasingavgifter
De framtida minimileasavgifter som ska erläggas avser i huvudsak lokalhyra och
maskiner.De framtida minimileasavgifter som ska erhållas avser i huvudsak hyror
för bostäder och lokaler. Storleken på de framtida leasingavgifterna baseras på
nominella värden och kvarvarande avtalstid.
Avtalstiden för bostäder är 3 mån i enlighet med hyreslagen. För lokaler varierar
avtalstiden mellan 3 mån och 25 år. Avtalstiden för maskiner och inventarier är
normalt mellan 2-4 år.
8 Fastighetsskatt

Fastighetskatt lokaler

9 Personal
9:1 Medeltalet anställda
Könsfördelning bland ledande
befattningshavare

Styrelseledamöter
– varav kvinnor
VD och andra ledande befattningshavare

9:2 Personalkostnader
Löner och andra ersättningar
Sociala kostnader

Pensionskostnader VD/Styrelse
Pensionskostnader övrig personal

Övriga personalkostnader

Kostnadsersättningar
Övriga personalkostnader

10 Avskrivningar

Förbättringsutgifter på annans fastighet
Summa

28
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11 Ränteintäkter och
liknande resultatposter

12 Räntekostnader och
liknande resultatposter

2019

2018

Övriga finansiella intäkter

79

152

Summa

79

152

15 108

13 980

0

-557

2 596

2 517

17 704

15 940

0

0

Uppskjuten skatt

-1 675

-3 612

Skatt på årets resultat

-1 675

-3 612

Redovisat resultat före skatt

-6 642

11 789

Skatt beräknad enligt gällande skattesats
(21,4 % (22 %))

1 421

-2 594

Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader

-3 807

-67

37

0

608

-1 008

65

57

-1 675

-3 612

1 204 808

1 190 686

Årets investeringar

77 961

31 502

Sålda/utrangerade byggnader

-6 298

-17 380

1 276 471

1 204 808

-349 851

-330 516

Årets avskrivningar enligt plan

-26 747

-25 443

Sålda/utrangerade byggnader

2 571

6 108

Utgående ackumulerade avskrivningar

-374 027

-349 851

Ingående ackumulerade uppskrivningar

138 500

138 500

Utgående ackumulerade uppskrivningar

138 500

138 500

Ingående ackumulerade nedskrivningar

-135 375

-137 375

0

2 000

-135 375

-135 375

905 569

858 082

Räntor till kreditinstitut
Aktiverade räntekostnader
Övriga finansiella kostnader
Summa

13 Skatt på årets resultat

Aktuell skatt

Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter
Skatteeffekt av tidigare ej redovisad
uppskjuten skatt
Skatteeffekt av ändrad skattesats från
21,4% (22 %) till 20,6 %
Redovisad skattekostnad
14 Byggnader

Ingående ackumulerat anskaffningsvärde

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde
Ingående ackumulerade avskrivningar

Såld/utrangerade byggnader
Utgående ackumulerade nedskrivningar
Bokfört värde
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15 Mark

2019

2018

23 893

23 724

Årets investeringar

0

269

Sålda/utrangerade byggnader

-2

-100

23 891

23 893

Ingående ackumulerade uppskrivningar

3 500

3 500

Utgående ackumulerade uppskrivningar

3 500

3 500

Ingående ackumulerade nedskrivningar

-3 443

-3 443

Utgående ackumulerade nedskrivningar

-3 443

-3 443

Bokfört värde

23 948

23 950

929 517

882 032

180 886

28 526

776 188

783 253

1 700 000

1 500 000

31 125

29 622

6 146

2 255

0

-752

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde

37 271

31 125

Ingående ackumulerade avskrivningar

-5 384

-4 196

Årets avskrivningar enligt plan

-1 754

-1 486

0

298

Utgående ackumulerade avskrivningar

-7 138

-5 384

Bokfört värde

30 133

25 741

Ingående ackumulerat anskaffningsvärde

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde

Bokfört värde på byggnader och mark för samtliga fastigheter
varav fastigheter utan åsatt taxeringsvärde -typ vårdbyggnader
Taxeringsvärde för byggnader och mark

Bedömt marknadsvärde på fastigheterna 2019-12-31
Fastigheterna har värderats internt. Till stöd vid värderingen har Datschas
informationoch analysverktyg för värdering av kommersiella fastigheter
använts. Fastigheternas värde har bedömts med hjälp av en
kassaflödesmodell.
16 Markanläggning

Ingående ackumulerat anskaffningsvärde
Nyanskaffning under året
Sålda/Utrangerade markanläggningar

Sålda/utrangerade markanläggningar

30

258

Org. nr 556088-2325 AB Tierpsbyggen

Årsredovisning 2019

NOT
17 Förbättringsutgifter
på annans fastighet

2019

2018

95

2 903

Nyanskaffning under året

0

0

Sålda/utrangerade tillgångar

0

-2 799

Omklassificeringar kostnadsfört

0

-9

95

95

-58

-2 581

Årets avskrivningar enligt plan

-4

-278

Sålda/Utrangerade markanläggningar

0

2 799

Omklassificering

0

2

-63

-58

33

37

Ingående ackumulerat anskaffningsvärde

72 014

23 593

Årets investeringar/avslutade projekt

-34 959

48 421

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde

37 055

72 014

Ingående ackumulerat anskaffningsvärde

45 408

44 360

3 983

2 462

Sålda/utrangerade inventarier

-10 202

-1 414

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde

39 189

45 408

-31 850

-30 862

Årets avskrivningar enligt plan

-2 390

-2 226

Sålda/utrangerade inventarier

10 202

1 238

-24 038

-31 850

15 151

13 558

Husbyggnadsvaror HBV förening

40

40

Summa

40

40

Ingående ackumulerat anskaffningsvärde

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde

Ingående ackumulerade avskrivningar

Utgående ackumulerade avskrivningar
Bokfört värde
18 Pågående ny- och
ombyggnationer

19 Inventarier, verktyg
och installationer

Årets investering

Ingående ackumulerade avskrivningar

Utgående ackumulerade avskrivningar

Bokfört värde
20 Långfristiga
värdepappersinnehav
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21 Varulager

22 Förutbetalda kostnader och
upplupna intäkter

2019

2018

Bränslelager

440

497

Vitvaror, byggmaterial, förnödenheter m m

742

660

Summa varulager

1 182

1 157

Försäkringspremier

3 831

3 799

212

212

1 307

1 242

5 350

5 253

9 305

7 630

Byggnader

21 361

14 881

Balanslåneposter

-1 154

-1 327

890

2 823

-11 792

-8 747

-1 675

-3 612

845 414

845 414

Kabel TV
Övriga interima fordringar
23 Eget kapital
Aktiekapital 53 700 aktier. Tierps kommunfastigheter AB,
556901-2171 med säte i Tierp äger samtliga aktier i bolaget.
24 Avsättningar

Uppskjuten skatteskuld

Uppskjuten skatt på pågående projekt
Skattemässigt underskott
Skatt på årets resultat avser uppskjuten skatt
25 Långfristiga skulder

Långfristiga skulder till kreditinstitut
Redovisning av förfallotider för långfristiga skulder till
kreditinstitut
Skulder som
förfaller inom 1 år
efter balansdagen

Skulder som förfaller
mellan 1 och 5 år
efter balansdagen

170 000

615 414

Skulder som förfaller
senare än 5 år efter
balansdagen
60 000

26 Skulder till koncernföretag
Skulder till koncernföretag innehåller en
checkkredit som utgör en underkredit till
Tierps kommuns checkkredit

Checkkredit

32

Checkkredit limit

60 000

60 000

Ej utnyttjad kredit

-43 393

-60 000

Utnyttjad kredit

16 607

0
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27 Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter

28 Eventualförpliktelser

2019

2018

Upplupna semester- och löneersättningar

2 971

2 784

Upplupna sociala avgifter

1 832

2 371

Upplupna kostnadsräntor

1 694

1 410

Upplupna sociala avgifter för semesterskuld

1 220

1 148

Övriga upplupna kostnader

1 495

2 695

Summa

9 212

10 408

781

715

Derivatinstrument

Belopp

Belopp

Ränteswap (betalar fast ränta)

40 000

2020

Ränteswap (betalar fast ränta)

90 000

2021

Ränteswap (betalar fast ränta)

150 000

2022

Ränteswap (betalar fast ränta)

110 000

2023

Ränteswap (betalar fast ränta)

40 000

2024

Ränteswap (betalar fast ränta)

50 000

2025

Ränteswap (betalar fast ränta)

50 000

2026

Ränteswap (betalar fast ränta)

35 000

2028

565 000

530 000

-29 794

-34 393

Ansvarsförbindelser Fastigo

29 Derivat 2019-12-31
Bolaget innehar 13 ränteswapar i syfte att räntesäkra lån med korta
räntebindningstider. Bolaget tillämpar säkringsredovisning. Bolaget betalar en fast
ränta och erhåller en rörlig ränta för samtliga swapar.
Bolaget har utöver dessa, 2 st swapar på totalt 80 Mkr som startar 2020-06-01
(ingår ej nedan).

2019-12-31 hade bolagets swapar ett värde på
(av beloppet utgör -8 197 tkr värdet 2020-01-31)
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30 Förslag till vinstdisposition
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel
Balanserat resultat

48 010 411 kr

Årets resultat

-8 316 988 kr

Styrelse föreslår att vinstmedlen disponeras så att i ny
räkning överförs

39 693 423 kr

Underskrifter

Tierp den 26 mars 2020

Catarina Deremar			Bengt-Olov Eriksson				Joakim Larsson
Ordförande

Stig Lundqvist				Viktoria Söderling				Roger Kjetselberg
											Verkställande direktör

Min revisionsberättelse har avgivits den 2020-

Maria Wigenfeldt
Auktoriserad revisor
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Lägenhetsbestånd
Område

Lgh yta (m2)

Kr/m2

Antal lgh

gar

ppl

Bygg år

Rådhusallen 15/Kyrkog 2

2 556

1074

42

4

14

1964

Rådh.a.17-19 / S.Espl. 10

2 187

1065

33

4

8

1965

TIERP

Mattiasgatan 5, 7, 10, 12
Bondegatan 1-19 A-D
Bergsg. 4-10, Kyrkog. 5-11
Torgg. 7, Rådhusallén 11

6 920

1042

101

21

1968

10 750

1097

160

33

50

1970

9 166

1092

136

50

55

1971

942

1381

20

9

1947

Centralgatan (Lejonet)
Makrillvägen, Manetv.
Bangårdsgatan 6-8

0

37

9 999

1057

132

976

1110

12

Åskarbyg., Tolftaliden 6

59

0

8

1976

12

1981

8

1994

Svängen 1-39

1 160

915

10

20

1980

Tegelbruksg 4-26, 30-44

3 235

1045

39

38

15

1982

Tegelbruksg 54-76, 80-88

2 749

1157

46

21

2

1985(-95)

Tegelbruksg 100-116

4 177

1101

53

14

Badhusgatan

5 723

1541

96

53

2014

Palmgatan 2-8

2 889

1167

49

16

86-88

Gustavsgatan 5

519

1047

13

12

94(-04)

Tegvägen 2

549

1202

12

Karlitplan 1-7

5 380

952

79

Värdshv. 1-2

2 987

966

Karlitplan 8 A-B, 9 A-C

2 411

1988

60-80

KARLHOLMSBRUK
10

40-88

42

22

1970

1041

36

19

1967

680

1020

10

Kapellvägen 1 A-C, 3 A-C

398

1056

6

Tallmovägen 15 K, L, M

174

1050

3

Tallmovägen 15 A-D, H-M

393

1061

9

2

1964

Gunnarsbovägen 2

768

1070

12

6

1972

Åsvägen 14 A-C

300

996

3

Åsvägen 16 A-J

443

1048

10

Flisvägen 3-11

19

1986

MEHEDEBY
5

2

1965
1964

MÅNKARBO

Fridhemsvägen 2 A-B

2

1959
1971

564

1048

8

6

1953

2 978

1101

40

19

1990

Backbrovägen 1

148

999

3

1955

Backbrovägen 5 A-D

828

1012

16

1960

Backbrovägen 2 A-B

531

1030

10

Backbrovägen 4 A-J

833

1104

10

Fruktvillsvägen 1-19
TIERPS KYRKBY
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Område

Lgh yta (m2)

Kr/m2

Antal lgh

gar

ppl

Bygg år

Blomstv. 4 A-J, Vendelv. 5-7

7 557

1067

117

14

30

1970

Skolv 2 A-D, Tibyv. 2 E-F

2 852

1021

48

23

Vendelvägen 9, 11 A-B

1 136

1034

24

Libbarbovägen 43, 45, 47

365

1090

5

2

1973

Murkelv. 1-69, 2-16, 20-34

4 005

1121

51

26

1990

2 410

1080

36

8

1977

Radhusvägen 2-20

816

1025

10

1964

Bruksvägen 9

255

1094

4

1957

ÖRBYHUS
1964
1964

TOBO
Bruksg 2 A-H, 4A-B, 6 A-H

LÖVSTABRUK
Fägatan 31 A-D, 33 A-D

344

1020

8

2 529

810

32

336

1035

6

399

1010

11

1960

Tamms väg 9 A-C

975

1012

18

1962

Gullvivsvägen 2-24

570

1035

12

1967

1 018

1088

13

59-66

479

963

6

3

Stora gatan / Södra gatan
Bohagen 2-4 A-C, 6-8 A-B

4
8

1960
1992

19

88-89

VÄSTLAND
Västland
SÖDERFORS

Claes Grills väg 19-37
Tamms väg 20
Ankarströms väg 1 A-B

4

1966

527

930

10

3

2 074

987

32

9

8

1980

413

1000

6

2

2

1949

743

1022

12

2

1972

1 068

1175

16

8

88-89

Nordbergavägen 1-16

859

1051

16

Centralplan 2

121

1022

2

2

1963

Torget 1

478

1230

8

5

1979

1 389

1 130

15

16

5

1979

118 676

1 090

1 796

389

484

1976

Tallbacksvägen 2,4,6,8,10,12
Tamms väg 11

1954

SKÄRPLINGE
Tvärvägen 2 A-B
Bivägen 1-21, 2-10

Hornbergsvägen 5
SUMMA

1940

Bolaget har dessutom 36 968 m2 uthyrningsbar lokalyta i vilken det ingår
grupp- och äldreboenden med 18 571 m2.
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Miljöarbetet 2019
2019 års miljöarbete har haft två målområden,
X

att minska förbrukningen av energi med 30% till 2030 (räknat från år 2007)

X

att verksamheten ska vara fossilfri senast år 2030 (avser intern användning
av el, uppvärmning och drivmedel)

Miljömål 1:
Minskad energiförbrukning
Energiförbrukning (kWh/m2)
kWh/m2
200
175
150
125
100
75
50
25
0

2015

2016

2017

2018

2019

Bland de åtgärder som genomförts hittills märks bland annat följande:
X

Installation av styrsystem som styr beroende av inomhustemperaturen, i första hand med
hjälp av husets förmåga att lagra värme och väderprognoser.

X

Fortsatt utbyggnad av fastighetsautomation ansluten till bredbandet, med möjlighet till
övervakning och reglering på distans (DUC). Denna typ av utrustning ger en snabbare
återkoppling vid driftstörningar. Den kan löpande skicka larmmeddelanden via e-post och
sms, vilket minimerar negativa konsekvenser i boendet för hyresgästerna i samband med
driftstörningar.

X

Belysning byts löpande ut till energisnål LED belysning och belysning med närvarostyrning
installeras där det är lämpligt.

X

Gammal tvättstugeutrustning byts kontinuerligt mot nya energieffektivare maskiner.

X

Vid utbyte av äldre utrustning, t ex pumpar och fläktmotorer, övervägs alltid förutsättningen
att använda utrustning som är energieffektivare och som har fler regleringsmöjligheter.

X

Ombyggnad av undercentraler, i samband med andra arbeten, för en förbättrad och mer
mångsidig funktion.

X

Förbättrad kompetens på styroch reglerområdet har medfört en aktivare reglering av
fastigheternas värmeoch ventilationssystem.
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X

Fortsatt arbete med installation av radiatortermostater i äldre lägenheter
samt injustering av värmesystemen.

X

Fortsatt arbete med installation av temperaturbegränsande termostater i
fastigheters allmänna utrymmen, t ex källargångar och trapphus.

Miljömål 2:
Att vara fossilfria 2030
I slutet på 2019 startades äntligen Bionärs pelletspanna för leverans av
värme till bolagets fastigheter i Tierps Kyrkby.
För att på något sätt kunna redovisa målet mot att bli fossilfria 2030, visas
nedan koldioxidbelastningen från uppvärmning och fordon.
CO2 utsläpp från oljeuppvärmning (ton)
m3

350

280
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0
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2016

2017
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CO2 utsläpp från fordon (ton)
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Verksamhetssystemet
AB Tierpsbyggens verksamhetssystem är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2015
och SS-EN ISO 14001:2015. Miljöarbetet inriktar sig mot de miljömål som tagits
fram inom ramen för verksamhetssystemet och baserar sig på de områden där
bolaget har störst negativ miljöpåverkan, de s k betydande miljöaspekterna.
Miljönyckeltal

Nyckeltalen i tabellen nedan beskriver utvecklingen för några övriga av
AB Tierpsbyggens betydande miljöaspekter.
Beskrivning

2007

2015

2016

2017

2018

2019

Vattenförbrukning*, m /m (lägenhetsyta har tillämpats)

1,50

1,66

1,74

1,57

1,56

1,3

Utsläpp av koldioxid från egen olja/ fossila bränslen för
uppvärmning, ton

926,1

306,9

253,4

202,7

165,5

127,6

Tjänsteresor,
Mil/årsanställd

43,5

4,5

20,3

8,2

5,7

7,5

Förbrukning, drivmedel till egna fordon och maskiner, m3

40,1

21,6

33,9

36,0

43,5

40,6

3

2

* Vakansgradskorrigerad förbrukning

Org. nr 556088-2325 AB Tierpsbyggen

267

39

268

269

270

271

www.tierpsbyggen.se
AB TIERPSBYGGEN
Box 2, 815 21 Tierp
Besöksadress
Centralgatan 17, 815 38 TIERP
Tel: 0293-130 25
E-post: info@tierpsbyggen.se

272

ÅRSREDOVISNING
2019
CERTIFIERAD
ISO 9001
ISO 14001
Ledningssystem för kvalitet
och miljö

273

© Tierps Kommunfastigheter AB, 2019
Produktion: AB Tierpsbyggen
Foto: AB Tierpsbyggen
Foto framsidan: Anne-Christine Stareborn

274

Innehåll
VD har ordet

4

Årsredovisning
och koncernredovisning

5

Förvaltningsberättelse

5

Förändring i eget kapital

13

Förslag till vinstdisposition

14

Nyckeltal

14

Koncernens resultaträkning

16

Koncernens balansräkning

17

Koncernens kassaflödesanalys 19
Moderbolagets resultaträkning 20
Moderbolagets balansräkning

21

Moderbolagets
kassaflödesanalys

23

Noter

24

Underskrifter

34

Fastighetsförteckning

35

275

Årsredovisning 2019

VD har ordet
avslutat byggnationerna på Vegavallen/Vegahallen med
bland annat nya löparbanor och en, i princip, ny ishall. Det innebär
att kommunen fått en fantastisk idrottsanläggning. Om- och
tillbyggnaden av Kulturhuset Möbeln avslutades i slutet av året och
det blev också det en vacker och funktionell byggnad som besökare
kommer att ha stor nytta av.
Vi har nu

bolaget påbörjat en större renovering av Tierps
historiska stationshus. Byggnaden kommer bland annat att få ett nytt
yttertak och en ny träfasad som kommer att målas i originalfärgerna.
Detta kommer att avslutas under våren 2020.
Under året har

kompetensförstärkt driftgruppen så att
arbetet med att energieffektivisera fastigheterna kan intensifieras
ytterligare och minska bolagets miljöpåverkan.
Tierpsbyggen har ytterligare

med Kultur & Fritid om att förändra skötseln på
kommunens fritidsanläggningar från och med årsskiftet. I korthet
kan sägas att Tierps kommunfastigheter ansvarar för byggnaderna
och dess tekniska installationer och Kultur & Fritid ansvarar för all
övrig skötsel. Detta kommer att underlätta och tydliggöra
ansvarsfördelningen för föreningar och utövare.
Bolaget är överens

med TEMAB och kommunen har fortsatt
under året, speciellt beträffande marknadsföring och yttre skötsel.
Det känns mycket bra att samverka både om kompetens och
arbetssätt.
Det goda samarbetet

Roger Kjetselberg
VD

4

276

Org. nr 556901-2171

Tierps kommunfastigheter AB

Årsredovisning 2019

Årsredovisning och koncernredovisning
Styrelsen och verkställande direktören för Tierps kommunfastigheter AB avger härmed följande årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret
2019-01-01–-2019-12-31.

Förvaltningsberättelse
Styrelse

Styrelsen har haft följande sammansättning:
Ordinarie ledamöter utsedda av Tierps kommun

Bengt-Olov Eriksson, ordförande, Månkarbo, t o m 2019-05-15
Anders Gejke, Hållnäs, t o m 2019-05-15
Kjell Hammerin, Söderfors, t o m 2019-05-15
Pia Wårdsäter, Örbyhus, t o m 2019-05-15
Catarina Deremar, ordförande, Tierp, fr o m 2019-05-16
Bengt-Olov Eriksson, Månkarbo, fr o m 2019-05-16
Joakim Larsson, Örbyhus, fr o m 2019-05-16
Stig Lundqvist, Tierp, fr o m 2019-05-16
Viktoria Söderling, Tierp, fr o m 2019-05-16
Styrelsesuppleanter utsedda av Tierps kommun

Jonas Nyberg, Tierp, t o m 2019-05-15
Anna Zmudzin-Ågren, Tierp, t o m 2019-05-15
Jan Salomonsson, Hållnäs, t o m 2019-05-15
Håkan Thomsson, Tierp, t o m 2019-05-15
Erik Kolm, Tierp, t o m 2019-05-15
Eva Berglund, Söderfors, fr o m 2019-05-16
Helen Jaktlund, Björklinge, fr o m 2019-05-16
Daniel Ringefors, Tierp, fr o m 2019-05-16
Pia Wårdsäter, Örbyhus, fr o m 2019-05-16
Jonhas Åker, Lövstabruk, fr o m 2019-05-16
Verkställande direktör

Roger Kjetselberg

Revisorer
Revisorer valda av bolagsstämman

Maria Wigenfeldt, ordinarie revisor, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Lars Kylberg, revisorssuppleant, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Lekmannarevisorer

Per Davidsson, ordinarie revisor, t o m 2019-05-15
Bo Englund, suppleant, t o m 2019-05-15
Karl Gunnar Marklund, Tobo, ordinarie revisor, fr o m 2019-05-16
Inger Klockerman, Örbyhus, suppleant, fr o m 2019-05-16
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Information om verksamheten
Verksamhet
är ett, av Tierps kommun, helägt fastighets
bolag. Bolaget äger 100 % av aktierna i AB Tierpsbyggen. Bolaget
registrerades 2012-08-20 men startade verksamheten 2013-02-01 då man tog
över all drift och administration av de flesta av Tierps kommuns fastigheter,
förutom vatten- och reningsverk.
Tierps kommunfastigheter AB

Bolaget hyr för närvarande merparten av fastigheterna från Tierps kommun
och hyr i sin tur ut dem med drift och underhåll till hyresgästerna. Alla investeringar som sker på de hyrda fastigheterna sker i Tierps kommunfastigheter
AB som förbättringsutgifter i annans fastighet. Det innebär att bolaget har ett
totalansvar för fastigheterna. Avsikten är att bolaget över tiden skall förvärva
de fastigheter som hyrs idag. Endast mindre fastighetsförvärv har hittills
skett.
Bolaget har även förvärvat några strategiska fastigheter från andra än kommunen och även uppfört en förskola och en idrottshall, i egen regi.
Bolaget har ingen egen personal utan köper skötsel, administration, teknisk
förvaltning och lokalvård från dotterbolaget Tierpsbyggen. Utöver det anlitas
entreprenörer för många andra tjänsterna, som t ex hantverkstjänster och
yttre skötsel.
Totalt förvaltar bolaget 123 214 m2 lokalyta (2019-12-31). Lokalerna består
framförallt av skolor, fritidsanläggningar, omsorgsfastigheter och brand
stationer men även av vissa affärslokaler. Merparten av lokalerna hyrs ut
inom Tierps kommunkoncern.
Fastigheterna finns på 12 av kommunens orter och huvuddelen av lokalerna
finns Tierp. Fastighetsbestånd se s. 35.

Viktiga händelser
Energiåtgärder
Under 2019 har ett antal energieffektiviseringsprojekt genomförts eller påbörjats. Bland åtgärderna kan nämnas att:

6

X

Vid de stora ombyggnationerna av Vegavallen och Möbeln har
energikrävande utrustning bytts till ny energieffektiv.

X

På PEK-hallen har taket isolerats.

X

Centralskolans hus C har fått nya fönster och dörrar med bättre energivärden.

X

Ett löpande arbete pågår med att byta ut belysning till energisnål LEDbelysning.
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Viktiga åtgärder på fastigheterna
L-Huset, Örbyhusskola:
En ny skolbyggnad med 8 klassrum, fördelade på 2 plan, samt teknikrum
i källarutrymmet byggdes vid Örbyhus skola, L-huset.
Byggnaden innehåller undervisningslokaler anpassade för årskurs
förskoleklass t o m åk 3, inkl tillhörande fritidsverksamhet samt skolgård.
Byggnaden ersätter tidigare undervisningslokaler som behövde rivas
p g a fukt- & mögelskador.
Projektet färdigställdes i augusti 2019.

Kulturhus Möbeln, Tierp:
Kulturhuset Möbeln har genomgått en om- och tillbyggnad med start 2017.
Arbetet innefattar även att energiåtgärder samt en del underhållsarbeten
genomförs i huset. Målet med projektet har varit att skapa ett kulturcentrum
och en mötesplats för alla och att få en större närhet mellan verksamheterna i
huset och allmänheten.
Ombyggnaden innefattar bland annat en gemensam entré och foajé samt en
öppen aktivitetsyta med kafé och utställningshall samt att skapa en kreativ
utomhusmiljö för lek och umgänge.
Kulturhuset färdigställdes i november 2019.

Centralgatan 3:
Projektet omfattar renovering av byggnadens inre ytskikt, invändig ombyggnation, el-översyn för hela byggnaden och ny ventilation.
Projektet färdigställdes till hösten 2019.

Centralskolan Kök:
Projektet omfattar ny- om och tillbyggnad av köket för Centralskolan samt
nytt fläktrum på taket.
Arbetena färdigställdes under våren 2019.

Crosshallen, Solgläntan, Kyrkbyn;
För närvarande inväntas beslut från Tierps kommun gällande hur crosshallen
i Tierp, som köptes 2018, skall användas och vilka åtgärder som skall vidtas
vid Solgläntans förskola i Söderfors och skolan i Kyrkbyn. De båda senare är
för närvarande avställda p g a inomhusmiljöproblem.

Miljöstugor/sophus
För att minska brandrisken med fristående sopkärl ska miljöhus upprättas vid
bolagets fastigheter. Förslag till utformning har lämnats till kommunen för
beslut.
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Vegavallen:
Vegavallen har byggts om i fyra etapper. Etapp 1 innefattade ny kylanläggning
och ispist. Etapp 2 omfattade bl a tillbyggnad av 8 stycken omklädningsrum
med tillhörande duschutrymmen. Etapp 3 omfattade tillbyggnad av kiosk,
servering, förråd och omklädningsrum. Etapp 4 omfattade ny beläggning och
utökning av löparbanor.
Arbetet påbörjades hösten 2016 och avslutades i juni 2019.

Tobo masugn:
Vid masugnen i Tobo genomförs renoverings- och rivningsarbeten efter en
brand. Utförandet har dragit ut på tiden med anledning av att byggnaden är
kulturmärkt och utförandet behöver ske i nära samråd med Länsstyrelsen.
Projektet beräknas vara klart under sommaren 2020.

Stationshuset:
Renoveringrojektet omfattar bland annat byte av fasad och byte av fönster, i
huvudsak på övre plan. Tilläggsisolering sker av vind samt ny bandtäckning
och takavvattning lika den tidigare monteras.
Arbete påbörjades i augusti 2019 och beräknas vara slutfört under våren
2020.

Björkängsskolan:
Vid Björkängsskolan genomfördes en renovering av omklädningsrum och
duschar samt wc, 4 st enheter. Det innebar bl a utbyte av duschar mot dusch
paneler med självstängande tryckventiler och utbyte av golvbrunnar.
Arbetet utfördes under sommaren och slutfördes under hösten 2019.

8
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AB Tierpsbyggen
Björkgården, Gustavsgatan
Vid Björkgården i Tierp utfördes en ombyggnation av lokaler till 20
stycken trygghetsboenden samt en renovering av 13 stycken befintliga
lägenheter.
Projektet färdigställdes i juni 2019

Hornbergsvägen 5 I-J, Skärplinge
En ombyggnad av en lokal (Kyrkans hus) till 2 stycken lägenheter har
genomförts.
Projektet färdigställdes i mars 2019.

Takbyten har genomförts på följande fastigheter:
Hornbergsvägen 5 A-P, Skärplinge
Backbrovägen 5 A-D, Kyrkbyn
Kyrkogatan 5 och 7, Tierp

Tamms väg 20:
Projektet vid Tamms väg 20 omfattade en ombyggnation av fyra lokaler till fem stycken lägenheter samt stamrenovering på fem befintliga
lägenheter.
Projektet färdigställdes i december 2019.

Karlitplan 8:
Vid Karlitplan 8 utfördes en stamrenovering. Renoveringen innefattade 18 stycken lägenheter och en lokal. I samband med det genomfördes även andra renoveringsarbeten i lägenheterna.
Arbetet färdigställdes i november 2019.

Hyror
För 2019 skedde en hyreshöjning med 1,6 % för de lokaler som
Tierps kommun hyr.
Hyrorna för de lokaler som bolaget hyr från Tierps kommun var
oförändrade och externa hyresavtal regleras som regel med index.
För bostäderna i Tierpsbyggen höjdes hyrorna med 1,62 % fr o m
2019-01-01.
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Resultatutveckling
visade ett resultat på 1,8 Mkr (2,3 Mkr). I enlighet med
de nya redovisningsreglerna K3, som infördes 2014, har 18,6 Mkr (5,4 Mkr) av under
hållskaraktär redovisats som anläggningstillgångar. Koncernens samlade resultat blev
-6,5 Mkr (10,3 Mkr).
Bolagets sjunde verksamhetsår

Koncernens negativa resultat har uppkommit pga dotterbolagets underskott. Det negativa
resultatet i AB Tierpsbyggen härrör framförallt till tre områden.
I samband med ombyggnationen av fastigheten vid Gustavsgatan i Tierp, från lokaler
till lägenheter, skedde utbyte av oavskrivna komponenter från tidigare ombyggnationer.
Dessa kostnader uppgick till 3,7 Mkr, vilket var 3,0 Mkr mer än budgeterat.
Fastighetsskötseln blev 2,1 Mkr dyrare än budgeterat i Tierpsbyggen och 2,0 Mkr i Tierps
kommunfastigheter. Framför allt översteg kostnaderna för halkbekämpning och sandupptagning budgeten.
I Tierpsbyggen återfanns det största överdraget mot budget för underhåll, 7,0 Mkr. Två
viktiga faktorer har spelat in som orsak till detta. Betydligt mer underhåll än beräknat har
tvingats läggas ned avseende lägenheter som varit i mycket dåligt skick i samband med
att hyresgäster flyttat eller avlidit och där en helrenovering krävts. Det är också svårt att
avgöra, innan projekt avslutas, huruvida underhållsåtgärder kommer att belasta resultaträkningen eller balansräkningen som komponentbyten.
Intäkterna består i huvudsak av hyresintäkter och lokalbeståndet var i princip fullt uthyrt.

Reparationer och underhåll
Reparationskostnaderna uppgick till 4,9 Mkr (4,5 Mkr) vilket var något högre än förväntat.
Underhåll motsvarande 5,0 Mkr (4,1 Mkr) har genomförts på fastigheterna. Tillsammans
med de investeringar, av underhållskaraktär, på 18,6 Mkr (5,4 Mkr) som lagts ned 2019,
har således underhåll på totalt 23,6 Mkr (9,5 Mkr) lagts på fastigheterna, vilket motsvarar
192 kr/m2. Totalt lades 14,1 MKr mer än budgeterat på underhållsåtgärder i bolaget.
Mkr
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Taxebundna- och uppvärmningskostnader
De taxebundna- och uppvärmningskostnaderna ökade med 11 % jämfört med 2018.
Ökningen beror till störst del på vattenförbrukningen som stigit på grund av större vattenläckor på två av våra bad. Även elen har ökat lite på grund av förskolemoduler som är
eluppvärmda.
Den faktiska och den klimatkorrigerade uppvärmningsförbrukningen minskade med 1,7 %
respektive 1,8 % jämfört med 2018.
Elförbrukningen ökade med 1% jämfört med 2018 och vattenförbrukningen ökade med 16%.
Förbrukning av värme 2015-2019
kWh/m2
140

130

120

110

100

2015

2016

2017

2018

Faktisk

2019

Klimatkorrigerad

Total elförbrukning 2015-2019
kWh/m2
90

87

84

81

78

75

2015

2016

2017

2018

2019

Faktisk

Vattenförbrukning 2015-2019
m3/m2
0,70
0,65
0,60
0,55
0,50
0,45
0,40

2015

2016

2017

2018

2019

Faktisk

Org. nr 556901-2171

Tierps kommunfastigheter AB

283

11

Årsredovisning 2019

Miljöredovisning
bedriver verksamheter som är tillstånds- och
anmälningspliktiga till Tierps kommun eller Länsstyrelsen i Uppsala län.
Tierps kommunfastigheter AB

Tillståndspliktiga verksamheter är:
X

Hantering av brandfarliga varor d vs förvaring och hantering av klass 1-2
vätskor, gas samt hantering av klass 3 vätskor ovan jord.

X

Spridning av bekämpningsmedel.

X

Nyinstallation av köldmedieanläggning som innehåller mer än 14 ton
koldioxidekvivalenter köldmedium.

Anmälningspliktiga verksamheter är:
X

Transport av farligt avfall som uppkommit i egen verksamhet.

X

Förvaring av klass 3 vätska i mark och ovan jord inom vattenskyddsområden.

X

Köldmedieanläggningar som innehåller mer än 14 ton koldioxidekvivalenter
köldmedium.

X

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)

X

Energideklarationer

Besiktning av cisterner (oljetankar) sker med regelbundna intervaller enligt
förordningen om brandfarliga varor samt miljölagstiftningen. Besiktningarna
säkerställer cisternernas standard för att minimera risken för utsläpp och
förorening av mark och grundvatten. Vid 2019 års utgång fanns 4 stycken
cisterner i drift i verksamheten.
Anläggningar med köldmedium förekommer av tre orsaker.
1. Vid värmeproduktion från omgivning eller tillvaratagande av värme i
frånluften med värmepump. Företaget förvaltar 5 stycken fastigheter med
dessa installationer vid 2019 års utgång.
2. I lokaler som utnyttjas av verksamheter med någon form av kylbehov. Det kan
t ex bestå av kylning/frysning av livsmedel/soprum. Denna konsumtion står
för mindre än 5 % av fastighetselen i verksamheten..
3. I anläggningar som genom sin drift skapar en bättre arbetsmiljö med
liten påverkan i form av buller. Det kan t ex avse lokaler med behov av aircondition. Även denna konsumtion är mindre än 5 % av fastighetselen

Anläggningar med mer än 5 ton koldioxidekvivalenter köldmedium genomgår periodisk läcksökning enligt de föreskrifter som finns. En kontrollrapport
skickas årligen till miljöförvaltningen avseende de köldmedieanläggningar
vilkas totala fyllnadsmängd uppgår till 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer.
I verksamheten finns för närvarande 23 stycken sådana anläggningar, fördelade på 7 fastigheter.

12

284

Org. nr 556901-2171

Tierps kommunfastigheter AB

Årsredovisning 2019

Förväntad utveckling
inte fått några beställningar från kommunen avseende
 yggnation/renovering av förskolor för att ersätta de tillfälliga lokalerna/
b
paviljongerna som 15 förskoleavdelningar håller till i idag. I slutet av året
togs ett beslut att under 2020 genomföra en utredning om skolans organisation
och lokalbehov totalt sett i kommunen. Vi är lovade besked om lokalerna
under mars månad 2020. Detta påverkar givetvis vår långsiktiga planering och
resursbehov väldigt mycket och är inte bra för bolaget. Förhoppningsvis så kan
vi påbörja produktionen av någon förskola under 2020.
Vi har fortfarande

Det finns ett ökat behov av lokaler inom skola och förskola men det viktiga
är att de byggnationer som behövs genomförs på rätt ställe långsiktigt. Det är
också viktigt att gemensamt med kommunen hitta rätt lokaler till kommunens
verksamheter.
En uppdatering av de utredningar, som gjordes 2012 angående bolagets förvärv
av kommunens fastigheter har påbörjats. Nya faktorer som kan påverka detta
beslut har tillkommit.
För att få pengar till det eftersatta underhållet så kommer vi bland annat att
ytterligare intensifiera arbetet med energieffektiviseringar.

Förändring i eget kapital i koncern
Aktiekapital
Eget kapital 2018-01-01

Övrigt tillskjutet kapital

53 750

Annat eget kapital

5 483

Årets resultat

Totalt kapital

48 608

107 841

10 305

10 305

Eget kapital 2018-12-31

53 750

5 483

58 913

118 146

Eget kapital 2019-01-01

53 750

5 483

58 913

118 146

-6 499

-6 499

52 414

111 647

Årets resultat
Eget kapital 2019-12-31

53 750

5 483

Förändring i eget kapital i moderbolaget
Eget kapital 2018-01-01

Aktiekapital

Övrigt fritt eget kapital

Summa eget kapital

53 750

8 603

62 353

2 347

2 347

Årets resultat
Eget kapital 2018-12-31

53 750

10 950

64 700

Eget kapital 2019-01-01

53 750

10 950

64 700

1 770

1 770

12 720

66 470

Årets resultat
Eget kapital 2019-12-31

Org. nr 556901-2171

Tierps kommunfastigheter AB

53 750

285

13

Årsredovisning 2019

Förslag till vinstdisposition i moderbolaget
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa

10 950 047 kr
1 770 062 kr
12 720 109 kr

Styrelsen föreslår att vinstmedlen på 12 720 109 kr balanseras i ny räkning.

Nyckeltal
Nyckeltal för moderbolaget
RESULTATR ÄKNING (TKR)

2019

2018

2017

2016

2015

167 054

155 279

142 980

136 058

129 128

Reparationer

-4 860

-4 490

-5 643

-5 045

-5 742

Underhåll

-5 040

-4 146

-4 368

-2 455

-2 126

-15 677

-12 932

-13 584

-13 791

-12 539

-9 910

-10 070

-10 445

-10 273

-9 942

-108 082

-104 580

-98 127

-98 136

-89 525

-81

-80

-76

-40

-2

-156

-116

-142

-105

-116

-17 472

-12 903

-8 545

-6 766

-4 269

-4 801

-2 677

-1 915

-1 688

-278

Obeskattade reserver

0

220

0

0

0

Skatt på årets resultat

795

-1 158

-104

-149

-1 498

1 770

2 347

30

-2 390

3 091

418 027

324 683

227 260

209 574

151 573

8 110

8 386

8 213

7 696

0

15

9

8

11

26

Räntetäckningsgrad %

120

223

107

-32

1 739

Skuldtäckningsgrad %

120

145

122

87

256

Soliditet %

10,8

12,4

15,0

20,7

25,4

Belåningsgrad %

92,4

86,5

91,9

90,4

90,0

Räntabilitet på totalt kapital %

0,9

1,1

0,5

-0,2

1,9

Räntabilitet på eget kapital %

1,5

5,1

0,2

-3,6

7,1

0,71

0,51

0,60

0,67

0,62

Nettoomsättning

Taxebundna kostnader
Uppvärmning
Övriga externa kostnader
Fastighetsskatt
Personalkostnader
Avskrivningar
Räntenetto inkl borgensavgift

Årets resultat
Bokfört värde på byggn., mark och förb. utg. på annans
fast tkr
Taxeringsvärde för byggnader och mark tkr
Likviditet %

Årets snittränta %
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Förklaring till nyckeltal
Nyckeltal

Förklaring

Likviditet

Omsättningstillgångar exkl varulager / Kortfristiga skulder

Räntetäckningsgrad

(Rörelseresultat + Finansiella intäkter) / Finansiella kostnader

Skuldtäckningsgrad

(Resultat före avskrivningar + finansiella intäkter) / (Räntekostnader +avskrivningar
för byggnader och förbättringsutgifter på annans fastighet)

Soliditet

Eget kapital / Totalt kapital

Belåningsgrad

Långfristiga skulder inkl. kortfristig del / Bokfört värde för Materiella anläggningstillgångar
exkl inventarier

Räntabilitet på totalt kapital

(Resultat efter finansiella poster + räntekostnader + övriga finansiella kostnader) / Totalt kapital

Räntabilitet på eget kapital

Resultat efter finansiella poster / Eget kapital

Snittränta

Årets räntekostnader / Genomsnittlig lånestock under året
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Koncernens resultaträkning för verksamhetsåret
2019-01-01--2019-12-31
KONCERN
tkr

NOT

2019

2018

1

Rörelsens intäkter
Hyresintäkter

2, 3

Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter

334 335

322 411

1 575

2 080

11 269

347 179

20 513

345 004

Rörelsens kostnader

Reparationer och underhåll

4

-41 160

-38 368

Taxebundna kostnader

5

-30 767

-28 744

Uppvärmning

6

-33 052

-32 784

Övriga externa kostnader

7

-114 276

-109 115

Fastighetskatt

8

-2 354

-2 731

Personalkostnader

9

-60 443

-57 398

10

-48 368

Avskrivningar

Rörelseresultat

-330 420

-42 324

16 759

-311 464

33 540

Resultat från finansiella investeringar
Ränteintäkter och liknande resultatposter

11

79

Räntekostnader och liknande resultatposter

12

-22 505

Resultat efter finansiella poster

Skatt på årets resultat

13

ÅRETS RESULTAT

16

288

152
-22 426

-18 617

-18 465

-5 667

15 075

-832

-4 770

-6 499

10 305
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Koncernens balansräkning per 2019-12-31
KONCERN
tkr

NOT

2019

2018

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader

14

1 063 361

1 019 593

Mark

15

34 232

31 566

Markanläggning

16

46 993

43 547

Förbättringsutgifter på annans fastighet

17

249 984

155 593

Pågående ny- och ombyggnationer

18

132 226

174 387

Inventarier, verktyg och installationer

19

36 684

1 563 480

28 845

1 453 531

20

40

40

40

40

Finansiella anläggningstillgångar
Långfristiga värdepappersinnehav

Summa anläggningstillgångar

1 563 520

1 453 571

Omsättningstillgångar
Varulager

21

1 358

1 358

1 350

1 350

Kortfristiga fordringar
Hyres- och kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

22

Kassa och bank

Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR
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823

537

0

0

9 859

8 008

7 221

17 903

7 054

15 599

6

6

5 851

5 851

19 267

22 800

1 582 787

1 476 371
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Koncernens balansräkning per 2019-12-31
KONCERN
tkr

NOT

2019

2018

EGET K APITAL OCH SKULDER

Eget kapital

23

Aktiekapital
Övrigt tillskjutet kapital
Annat eget kapital inklusive årets resultat

53 750

53 750

5 483

5 483

52 414

58 913

Summa eget kapital

111 647

118 146

Avsättningar
Uppskjuten skatteskuld

24

11 921

11 921

11 041

11 041

1 335 414

1 230 414

1 230 414

Skulder
Långfristiga skulder

25

Skulder till kreditinstitut

30

1 335 414

27

32 837

17 845

Leverantörsskuld

32 769

55 405

Skulder till koncernföretag

34 264

21 298

0

48

Övriga kortfristiga skulder

3 144

3 091

Förskottsbetalda hyror

9 216

8 444

Kortfristiga skulder
Checkkredit

Aktuella skatteskulder

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

28

11 575

Summa skulder

SUMMA EGET K APITAL OCH SKULDER

18

290

123 805

10 639

116 770

1 459 219

1 347 184

1 582 787

1 476 371
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Koncernens kassaflödesanalys 2019-12-31
enligt indirekt metod
KONCERN
tkr

NOT

2019

2018

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Rörelseresultat

16 759

33 540

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Avskrivningar
Reavinster
Reaförluster
Erlagd ränta
Erhållen ränta
Inkomstskatt

13

48 368

42 324

-144

-10 056

3 782

3 174

-22 505

-18 617

79

152

0

0

Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital

46 339

50 517

Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital
Ökning (-)/ minskning (+) varulager

-8

311

Ökning (-)/ minskning (+) fordringar

-2 251

-7 252

Ökning (+)/ minskning (-) leverantörsskuld

-22 636

18 826

Ökning (+)/ minskning (-) kortfristiga skulder

29 666

9 411

Kassaflöde från löpande verksamheten

51 110

71 813

Investeringsverksamheten
Investering i byggnader och mark
Investering i inventarier
Investering i markanläggning

-143 725

-178 656

-12 201

-7 701

-6 174

-15 569

Försäljning av fastigheter

54

19 765

Försäljning av inventarier

91

396

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-161 955

-181 765

Finansieringsverksamheten
Ökning/minskning långfristiga lån

105 000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut
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115 414
105 000

115 414

-5 845

5 462

5 851

389

6

5 851
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Moderbolagets resultaträkning för verksamhetsåret
2019-01-01--2019-12-31
MODERBOL AG
tkr

NOT

2019

2018

1,2

Rörelsens intäkter
Hyresintäkter

3

163 644

Övriga rörelseintäkter

3 410

153 534
167 054

1 745

155 279

Rörelsens kostnader
Reparationer och underhåll

4

-9 900

-8 636

Taxebundna kostnader

5

-15 677

-12 932

Uppvärmning

6

-9 910

-10 070

Övriga externa kostnader

7

-108 082

-104 580

Fastighetskatt

8

-81

-80

Personalkostnader

9

-156

-116

10

-17 472

Avskrivningar

Rörelseresultat

-161 278

-12 903

5 776

-149 317

5 962

Resultat från finansiella investeringar
Ränteintäkter och liknande resultatposter

11

0

Räntekostnader och liknande resultatposter

12

-4 801

Resultat efter finansiella poster

Obeskattade reserver
Skatt på årets resultat

13

ÅRETS RESULTAT

20

292

0
-4 801

-2 677

-2 677

975

3 285

0

220

795

-1 158

1 770

2 347
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Moderbolagets balansräkning per 2019-12-31
MODERBOL AG
tkr

NOT

2019

2018

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader

14

157 792

161 511

Mark

15

10 284

7 616

Markanläggning

16

16 860

17 806

Förbättringsutgifter på annans fastighet

17

249 951

155 556

Pågående ny- och ombyggnationer

18

95 171

102 373

Inventarier, verktyg och installationer

19

21 533

551 591

15 287

460 149

Finansiella anläggningstillgångar

20
53 700

53 700

53 700

53 700

Andelar i koncernföretag
Summa anläggningstillgångar

605 291

513 849

Omsättningstillgångar
Varulager

21

176

176

193

193

Kortfristiga fordringar
Hyres- och kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

22

Kassa och bank

Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR
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293

23

6

0

0

6 140

3 962

1 871

8 034

1 801

5 769

0

0

0

0

8 210

5 962

613 501

519 811
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Moderbolagets balansräkning per 2019-12-31
MODERBOL AG
tkr

NOT

2019

2018

EGET K APITAL OCH SKULDER

Eget kapital

23

Bundet eget kapital
Aktiekapital

53 750

53 750

53 750

53 750

Fritt eget kapital
Balanserat resultat

10 950

Årets resultat

1 770

Summa eget kapital
Avsättningar

8 603
12 720

2 347

66 470

10 950

64 700

24

Uppskjuten skatteskuld

2 616

2 616

3 411

3 411

490 000

490 000

385 000

385 000

Skulder
Långfristiga skulder

25

Skulder till kreditinstitut

30

Kortfristiga skulder
Leverantörsskuld
Skulder till koncernföretag

26

Övriga kortfristiga skulder
Förskottsbetalda hyror
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

28

Summa skulder

SUMMA EGET K APITAL OCH SKULDER

22

294

9 714

34 292

42 125

32 031

23

13

190

133

2 363

54 415

231

66 700

544 415

451 700

613 501

519 811
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Moderbolagets kassaflödesanalys 2019-12-31
enligt indirekt metod
MODERBOL AG
tkr

NOT

2019

2018

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Rörelseresultat

5 776

5 962

17 472

12 903

0

-166

56

3 106

-4 801

0

0

-2 677

0

0

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Avskrivningar
Reavinster
Reaförluster
Erlagd ränta
Erhållen ränta
Inkomstskatt

13

Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital

18 503

19 128

Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital
Ökning (-)/ minskning (+) varulager

17

18

Ökning (-)/ minskning (+) fordringar
Ökning (+)/ minskning (-) leverantörsskuld

-2 265
-24 578

-2 693
15 346

Ökning (+)/ minskning (-) kortfristiga skulder

12 293

14 900

Kassaflöde från löpande verksamheten

3 970

46 699

Investeringsverksamheten
Investering i byggnader och mark
Investering i inventarier
Investering i markanläggning
Försäljning mark

-100 724

-98 471

-8 218

-5 239

-28

-13 314

0

325

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-108 970

-116 699

Finansieringsverksamheten
Ökning/minskning långfristiga lån

105 000

70 000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

105 000

70 000

Årets kassaflöde

0

0

Likvida medel vid årets början

0

0

Likvida medel vid årets slut

0

0

0
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Noter
till resultaträkning 2019 samt balansräkning 2019-12-31
(Belopp redovisas i tkr)
NOT
1

REDOVISNINGSPRINCIPER

1:1

Årsredovisningen har upprättats med tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Redovisningsprinciperna är
oförändrade i jämförelse med föregående år.

1:2

Värderingsprinciper
Tillgångar och skulder har, om inget annat anges nedan, värderats till anskaffningsvärden. Varulager har
värderats till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på balansdagen.

1:3

Fordringar och skulder
Fordringar har individuellt prövats och upptagits till det belopp varmed de beräknas inflyta. Låneskulder
och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde.

1:4

Koncernredovisning
I koncernens noter till balans- och resultaträkning har ingående värden från dotterbolaget
AB Tierpsbyggen använts.
I koncernredovisningen ingår dotterföretag där moderföretaget direkt eller indirekt innehar mer än 50 %
av rösterna, eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande.
Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden, vilket innebär att dotterföretagens egna kapital
vid förvärvet, fastställt som skillnaden mellan tillgångarnas och skuldernas verkliga värden, elimineras i
sin helhet. I koncernens egna kapital ingår härigenom endast den del av dotterföretagens egna kapital
som tillkommit efter förvärvet. Internvinster inom koncernen elimineras i sin helhet. I moderföretagets
bokslut redovisas andelar i dotterföretag till anskaffningsvärde. Under året förvärvade företag
inkluderas i koncernredovisningen med belopp avseende tiden efter förvärvet.

1:5

Pågående nyanläggning
Pågående nyanläggning värderas till nedlagda kostnader. Fr o m 2019 ingår ingen ränta i
anskaffningsvärdet för kapital som lånats för att finansiera pågående projekt.

1:6

Intäkter
Hyresintäkter redovisas i den period uthyrningen avser.

1:7

Statligt stöd
Statligt stöd för anskaffning av anläggningstillgångar reducerar tillgångens anskaffningsvärde.
Nettoanskaffningsvärdet utgör grund för avskrivning. Statligt stöd som hänför sig till kostnader
intäktsförs i den period då de kostnader uppkommer som det statliga stödet är avsett att kompensera.

1:8

Leasingavtal
Samtliga leasingavtal, redovisas som hyresavtal (operationella leasingavtal)

1:9

Derivatinstrument
Koncernen utnyttjar derivatinstrument för att säkra sin exponering för ränterisker. Ränteswapar skyddar
mot ränteändringar. Eventuella ränteskillnader som skall erhållas eller erläggas på grund av en
ränteswap redovisas som intäkts-eller kostnadsränta. Bolaget tillämpar säkringsredovisning.
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1:10

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. I
anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången. När en komponent i
en anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten och
den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras. Tillkommande utgifter som avser tillgångar som
inte delas upp i komponenter läggs till anskaffningsvärdet till den del tillgångens prestanda ökar i
förhållande till tillgångens värde vid anskaffningstidpunkten.
Utgifter för löpande reparation och underhåll redovisas som kostnader.
I samband med fastighetsförvärv bedöms om fastigheten väntas ge upphov till framtida kostnader för
rivning och återställande av platsen. I sådana fall görs en avsättning och anskaffningsvärdet ökas med
samma belopp.
Realisationsvinst respektive realisationsförlust vid avyttring av en anläggningstillgång redovisas som
Övrig rörelseintäkt respektive Övrig rörelsekostnad. Materiella anläggningstillgångar skrivs av
systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp
fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde. Koncernens mark har obegränsad
nyttjandeperiod och skrivs inte av. Linjär avskrivningsmetod används för övriga typer av materiella
tillgångar.
Följande avskrivningstider tillämpas:
Förbättringsutgifter på annans fastighet (byggnad) och byggnader
Stomme

100 år

Stomkompletteringar, värme och sanitet, fasad utom trä, fönster och yttertak

50 år

El

40 år

Fasad trä, transport, yttertak papp och köksinredning

30 år

Ventilation och tekniska installationer

25 år

Styr- och övervakning och inre ytskikt och vitvaror

15 år

Förbättringsutgifter på annans fastighet (markanläggning)

2-20 år

Maskiner och inventarier

5-10 år

Markanläggning

20 år

Konst
1:11

15-100 år

skrivs inte av

Bolagsuppgifter
Tierps kommunfastigheter AB, 556901-2171 – med säte i Tierp ägs till 100 % av Tierps kommun
Tierps kommunfastigheter AB, 556901-2171 äger till 100 % AB Tierpsbyggen 556088-2325

1:12

Inga uppskattningar och bedömningar som har påverkat de finansiella rapporterna har gjorts.
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NOT

MODERBOL AG

2 Inköp och försäljning
mellan koncernföretag

NOT

Andel av räkenskapsårets försäljningar
Andel av räkenskapsårets inköp

KONCERN

2019

2018

1%

1%

23%

24%

MODERBOL AG

2019

2018

2019

2018

128 444

128 873

0

0

-2 139

-4 507

0

0

-532

-570

0

0

125 773

123 796

0

0

211 963

198 986

168 358

154 137

3 Hyresintäkter
Bostäder
Hyresintäkt brutto
Outhyrt
Rabatter
Nettohyra bostäder
Lokaler
Hyresintäkt brutto
Outhyrt
Hyresrabatt
Nettohyra lokaler

-162

-1 119

0

0

-4 868

-840

-4 751

-641

206 933

197 027

163 607

153 496

2 327

2 304

37

38

Garage och P-platser
Hyresintäkt brutto
Outhyrt

-698

-716

0

0

1 629

1 588

37

38

334 335

322 410

163 644

153 534

Reparationer

15 678

15 781

4 860

4 490

Planerat underhåll

25 482

22 587

5 040

4 146

Summa

41 160

38 368

9 900

8 636

Nettohyra garage och p-platser
Summa hyresintäkter netto
4 Reparationer och Underhåll

5 Taxebundna kostnader
Vatten
El
Sophantering
Summa

9 211

9 552

2 186

1 949

16 851

14 612

12 419

9 983

4 705

4 580

1 072

1 000

30 767

28 744

15 677

12 932

827

959

323

459

29 136

29 290

9 587

9 611

3 089

2 535

0

0

33 052

32 784

9 910

10 070

6 Uppvärmning
Olja
Fjärrvärme
Eluppvärmning
Summa
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KONCERN
2019

MODERBOL AG
2018

2019

2018

7 Övriga externa kostnader
7:1 Ersättning till revisorerna
Revisionsuppdraget

255

114

110

49

Revisionsverksamhet utöver
revisionsuppdraget

130

79

68

56

30

26

9

7

Övriga tjänster
7.2 Övriga externa kostnader
Operationella leasingavtal
Framtida minimileaseavgifter som ska
erläggas avseende
icke uppsägningsbara leasingavtal som:
Förfaller inom ett år
Förfaller senare än ett men inom 5 år

5 039

1 710

4 188

1 571

169 392

231 640

167 457

226 762

Förfaller senare än fem år

0

0

0

0

Under perioden kostnadsförda
leasingavgifter

63 165

61 502

60 119

58 570

varav maskiner och inventarier

1 717

1 320

501

156

Framtida minimileaseavgifter som ska
erhållas avseende
icke uppsägningsbara leasingavtal som:
Förfaller inom ett år

48 004

37 619

12 309

1 464

Förfaller senare än ett men inom 5 år

337 539

584 010

263 977

491 843

Förfaller senare än fem år

569 920

293 929

489 366

216 738

Under perioden intäktsförda
leasingavgifter

335 337

323 300

163 644

153 534

De framtida minimileasavgifter som skall erläggas avser i huvudsak lokalhyror.
De framtida minimileasavgifter som skall erhållas avser i huvudsak hyror för
bostäder och lokaler.
Storleken på de framtida leasingavgifterna baseras på nominella värden och
kvarvarande avtalstid.
Avtalstiden för bostäder är 3 mån, i enlighet med hyreslagen. För lokaler varierar
avtalstiden mellan 3 mån och 25 år. Avtalstiden för maskiner och inventarier är
mellan 2-4 år.
8 Fastighetsskatt
Fastighetskatt lokaler

408

802

81

70

Fastighetskatt bostäder

1 946

1929

0

10

Summa

2 354

2 731

81

80
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9 Personal
9:1 Medeltalet anställda
Antal anställda

107

104

0

0

- varav kvinnor

55

53

0

0

5

5

5

5

40%

20%

40%

20%

Könsfördelning bland ledande
befattningshavare
Styrelseledamöter
- varav kvinnor
VD och andra ledande befattningshavare

8

7

8

7

38%

43%

38%

43%

Styrelse och VD

1 367

1 299

118

86

Övriga anställda

40 275

38 179

0

0

13 800

13 036

33

25

397

371

0

0

3 047

2 808

0

0

- varav kvinnor
9:2 Personalkostnader
Löner och andra ersättningar

Sociala kostnader
Sociala kostnader - exkl. pensionskostnader
Pensionskostnader VD/Styrelse
Pensionskostnader övrig personal
Övriga personalkostnader
Kostnadsersättningar
Utbildning etc
Summa

38

31

5

5

1 519

1 674

0

0

60 443

57 398

156

116

10 Avskrivningar
Byggnader

31 465

30 427

4 718

4 984

Maskiner och inventarier

4 362

3 853

1 972

1 639

Markanläggningar

2 732

2 416

978

929

Förbättringsutgifter på annans fastighet

9 809

5 628

9 804

5 351

48 368

42 324

17 472

12 903

Övriga finansiella intäkter

79

152

0

0

Summa

79

152

0

0

Summa
11 Ränteintäkter och liknande resultatposter
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2019

2018

2019

18 433

15 781

2018

12 Räntekostnader och liknande resultatposter
Räntor till kreditinstitut
Aktiverade räntekostnader
Övriga finansiella kostnader
Summa

3 325

1 801

0

-761

0

-203

4 072

3 597

1 476

1 080

22 505

18 617

4 801

2 678

13 Skatt på årets resultat
Aktuell skatt

0

0

0

0

Uppskjuten skatt

-880

-4 770

795

-1 158

Skatt på årets resultat

-880

-4 770

795

-1 158

Redovisat resultat före skatt

-6 499

15 294

975

3 504

Skatt beräknad enligt gällande
skattesats( 21,4 % (22%))

1 391

-3 365

-209

-771

Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader

-4 841

-619

-1 034

-552

37

0

0

0

2 408

-875

1 977

134

Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter
Skatteeffekt av tidigare ej redovisad
uppskjuten skatt
Skatteeffekt av ändrad skattesats
från 21,4 %(22%) till 20,6 %

126

89

61

32

Redovisad skattekostnad

-880

-4 770

795

-1 158

1 375 611

1 270 384

170 803

79 698

78 960

122 539

999

91 037

0

100

0

100

14 Byggnader
Ingående ackumulerat anskaffningsvärde
Årets investeringar
Omklassificering
Sålda/utrangerade byggnader
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde
Ingående ackumulerade avskrivningar

-6 298

-17 412

0

-32

1 448 273

1 375 611

171 802

170 803

-359 143

-334 833

-9 292

-4 317

Årets avskrivningar enligt plan

-31 465

-30 427

-4 718

-4 984

Sålda/utrangerade byggnader

2 571

6 117

0

9

Utgående ackumulerade avskrivningar

-388 037

-359 143

-14 010

-9 292

Ingående ackumulerade uppskrivningar

138 500

138 500

0

0

Utgående ackumulerade uppskrivningar

138 500

138 500

0

0

Ingående ackumulerade nedskrivningar

-135 375

-137 375

0

0

Sålda/utrangerade byggnader
Utgående ackumulerade nedskrivningar
Bokfört värde
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0

2 000

0

0

-135 375

-135 375

0

0

1 063 361

1 019 593

157 792

161 511
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2019

2018

2019

2018

31 509

30 757

7 616

2 668

1 011

2 668

742

-2

-259

0

-159

34 175

31 509

10 284

7 616

Ingående ackumulerade uppskrivningar

3 500

3 500

0

0

Utgående ackumulerade uppskrivningar

3 500

3 500

0

0

Ingående ackumulerade nedskrivningar

-3 443

-3 443

0

0

Utgående ackumulerade nedskrivningar

-3 443

-3 443

0

0

Bokfört värde

34 232

31 566

10 284

7 616

1 097 593

1 051 159

168 076

169 127

337 542

161 063

156 656

132 537

784 298

791 639

8 110

8 386

1 936 000

1 692 000

236 000

192 000

15 Mark
Ingående ackumulerat anskaffningsvärde
Årets investeringar
Såld mark
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde

7 033

Bokfört värde på byggnader och mark
för samtliga fastigheter
varav fastigheter utan åsatt taxeringsvärde
-typ vårdbyggnader
Taxeringsvärde för byggnader och mark
Bedömt marknadsvärde på fastigheterna
Bedömt marknadsvärde på fastigheterna 2019-12-31
Fastigheterna i dotterbolaget har värderats internt. Till stöd vid värderingen har
Datschas information- och analysverktyg för värdering av kommersiella
fastigheter använts. Fastigheternas värde har bedömts med hjälp av en
kassaflödesmodell.
16 Markanläggning
Ingående ackumulerat anskaffningsvärde

50 579

35 762

19 454

6 140

6 174

15 569

28

13 314

0

-752

0

0

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde

56 753

50 579

19 482

19 454

Ingående ackumulerade avskrivningar

-7 032

-4 915

-1 648

-719

Årets avskrivningar enligt plan

-2 728

-2 415

-974

-929

Nyanskaffning under året
Sålda/utrangerade markanläggningar

Sålda/utrangerade markanläggningar

30

0

298

0

0

Utgående ackumulerade avskrivningar

-9 760

-7 032

-2 622

-1 648

Bokfört värde

46 993

43 547

16 860

17 806
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2019

2018

2019

2018

Ingående ackumulerat anskaffningsvärde

172 514

159 582

172 420

156 680

Nyanskaffning under året

104 259

19 132

104 259

19 132

-65

-6 191

-65

-3 392

17 Förbättringsutgifter på annans fastighet

Sålda/utrangerade tillgångar
Omklassificeringar

0

-9

0

0

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde

276 708

172 514

276 614

172 420

Ingående ackumulerade avskrivningar

-16 921

-14 414

-16 864

-11 834

-9 812

-5 630

-9 808

-5 352

9

3 121

9

322

Årets avskrivningar enligt plan
Sålda/utrangerade tillgångar
Omklassificering

0

2

0

0

Utgående ackumulerade avskrivningar

-26 724

-16 921

-26 663

-16 864

Bokfört värde

249 984

155 593

249 951

155 556

Ingående ackumulerat anskaffningsvärde

174 387

138 407

102 373

114 814

Årets investeringar och avslutade projekt

-42 161

35 980

-7 202

-12 441

132 226

174 387

95 171

102 373

Ingående ackumulerat anskaffningsvärde

66 451

60 214

21 043

15 854

Årets investering

12 201

7 701

8 218

5 239

Sålda/utrangerade inventarier

-10 245

-1 464

-43

-50

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde

68 407

66 451

29 218

21 043

18 Pågående ny- och ombyggnationer

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde
19 Inventarier, verktyg och installationer

Ingående ackumulerade avskrivningar

-37 607

-35 017

-5 756

-4 155

Årets avskrivningar enligt plan

-4 362

-3 865

-1 972

-1 639

Sålda/utrangerade inventarier

-10 246

1 276

43

38

Utgående ackumulerade avskrivningar

-31 723

-37 607

-7 685

-5 756

36 684

28 845

21 533

15 287

40

40

0

0

0

0

53 700

53 700

40

40

53 700

53 700

Bokfört värde
20 Finansiella anläggningstillgångar
Långfristiga värdepappersinnehav
Husbyggnadsvaror HBV förening
Andelar i koncernföretag
Aktier i dotterbolag AB Tierpsbyggen,
556088-2325
med säte i Tierp, ägd andel 100 %.
53 750 aktier á 1 000 kr.
2019-12-31 uppgick EK till 98 877 tkr och
årets resultat var -8 317 tkr.
Summa
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21 Varulager
Bränslelager
Vitvaror, byggmaterial, förnödenheter m m

616

690

176

193

742

660

0

0

1 358

1 350

176

193

Modulhyra

1 452

1 665

1 452

1 665

Försäkringar

3 831

3 799

0

0

212

212

0

0

Övriga interima fordringar

1 726

1 378

419

136

Summa

7 221

7 054

1 871

1 801

Uppskjuten skatteskuld

11 921

11 041

2 616

3 411

Byggnader och förbättringsutgifter i annans
fastighet

30 847

22 817

9 486

7 936

Skattemässigt underskott

-20 562

-14 130

-8 770

-5 383

Summa varulager
22 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kabel TV

23 Eget kapital
Aktiekapital 53 750 aktier. Tierps kommun
äger samtliga aktier i bolaget.
24 Avsättningar

Uppskjuten skatt på pågående projekt

2 790

3 681

1 900

858

Balanslåneposter

-1 154

-1 327

0

0

-880

-4 770

795

-1 158

1 335 414

1 230 000

490 000

385 000

Skulder som förfaller inom 1 år efter
balansdagen

265 000

210 000

95 000

60 000

Skulder som förfaller mellan 1 och 5 år efter
balansdagen

910 414

920 000

295 000

285 000

Skulder som förfaller senare än 5 år efter
balansdagen

160 000

100 000

100 000

40 000
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25 Långfristiga skulder
Långfristiga skulder till kreditinstitut
Redovisning av förfallotider för långfristiga
skulder till kreditinstitut
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NOT

KONCERN
2019

MODERBOL AG
2018

2019

2018

26 Skulder till koncernföretag
Skulder till koncernföretag innehåller en checkkredit som utgör en underkredit till Tierps kommuns checkkredit
Checkkredit
Checkkredit limit

60 000

60 000

Ej utnyttjad kredit

-27 162

-42 155

Utnyttjad kredit

32 838

17 845

0

0

27 Checkkredit
Checkkrediten utgör en underkredit till Tierps kommuns checkkredit
Checkkredit
Checkkredit limit

120 000

120 000

Ej utnyttjad kredit

-70 555

-102 155

Utnyttjad kredit

49 445

17 845

Upplupna semester- och löneersättningar

2 971

2 784

Upplupna sociala avgifter

1 852

2 383

20

12

Upplupna kostnadsräntor

2 188

1 494

494

84

Upplupna sociala avgifter för semesteroch löneskuld

1 220

1 148

0

0

28 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Övriga upplupna kostnader
Summa

3 344

2 830

1 849

135

11 575

10 639

2 363

231

781

715

0

0

29 Eventualförpliktelser
Ansvarsförbindelser Fastigo
30 Derivat 2019-12-31
Koncernen innehar 23 ränteswapar i syfte att räntesäkra lån med korta räntebindningstider. Koncernen tillämpar
säkringsredovisning. Koncernen betalar en fast ränta och erhåller en rörlig ränta för samtliga swapar. Dotterbolaget har
utöver dessa 2 st swapar på totalt 80 Mkr som startar 2020-06-01. (ingår ej nedan)
Derivatinstrument

Slutdag

Ränteswap (erhåller fast ränta)

2019

0

60 000

0

60 000

Ränteswap (betalar fast ränta)

2020

40 000

40 000

0

0

Ränteswap (betalar fast ränta)

2021

150 000

150 000

60 000

60 000

Ränteswap (betalar fast ränta)

2022

200 000

200 000

50 000

50 000

Ränteswap (betalar fast ränta)

2023

160 000

160 000

50 000

50 000

Ränteswap (betalar fast ränta)

2024

60 000

60 000

20 000

20 000

Ränteswap (betalar fast ränta)

2025

50 000

50 000

0

0

Ränteswap (betalar fast ränta)

2026

100 000

50 000

50 000

0

Ränteswap (betalar fast ränta)

2027

50 000

0

50 000

0

Ränteswap (betalar fast ränta)

2028

35 000

0

0

0

Ränteswap (betalar fast ränta)

2029

45 000

0

45 000

0

890 000

770 000

325 000

240 000

-32 082

-36 157

-2 288

-1 764

Ränteswaparnas värde 2019-12-31
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NOT
31 Förslag till vinstdisposition
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel
Balanserat resultat

10 950 047 kr

Årets resultat

1 770 062 kr

Summa

12 720 109 kr

Styrelse föreslår att vinstmedlen disponeras så att
i ny räkning överförs

12 720 109 kr

Underskrifter
Tierp den 26 mars 2020

Catarina Deremar				Bengt-Olov Eriksson			Joakim Larsson
Ordförande

Stig Lundqvist					Viktoria Söderling			Roger Kjetselberg
											Verkställande direktör

Min revisionsberättelse har avgivits den 2020-

Maria Wigenfeldt
Auktoriserad revisor
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Fastighetsförteckning
Benämning

Ort

Fastighetsbeteckning

Aspenskolan

Tierp

Tierp 127:1

Högbergsskolan

Tierp

Tierp 11:2, 4:68

Centralskolan

Tierp

Tierp 84:11

Humlegården

Tierp

Tierp 89:8

720,0

Industrihuset

Tierp

Tierp 58:1

10 008,0

Vegavallen

Tierp

Tierp 2:67

5 318,0

Aspenbadet

Tierp

Tierp 134:1

1 851,0

Sjukarby ridanläggning

Tierp

Vallskoga 1:120

2 535,0

Vallskoga förskola

Tierp

Tierp 2:74

779,0

Möbeln

Tierp

Tierp 75:1

6 106,0

Brandstation Tierp

Tierp

Tierp 61:1

2 687,0

Kommunhuset

Tierp

Tierp 140:1

3 308,0

Kyrkskolan/förskola

Tierps kyrkby

Tierps Kyrkby 2:1

3 228,0

Tallbacksskolan/förskola

Månkarbo

Yttrö 55:1

1 730,0

Mehede skola/förskola

Mehedeby

Mehedeby 3:43

1 406,0

Örbyhus skola/förskola

Örbyhus

Libbarbo 3:1

7 287,0

Vendels skola/förskola

Vendel

Hovgårdsberg 1:16

1 645,0

Tobo skola/förskola

Tobo

Pesarby 2:60

868,7

Fyrklövern

Örbyhus

Libbarbo 8:3

1 050,0

Örbyhus Sporthall

Örbyhus

Libbarbo 1:179

1 552,0

Vendelbadet

Örbyhus

Libbarbo 1:179

950,0

Bruksskolan/förskola

Söderfors

Jörsön 1:310

4 101,0

Solgläntan

Söderfors

Jörsön 1:32

1 373,0

B-huset Söderfors

Söderfors

Jörsön 1:310

574,4

Bruksvallen

Söderfors

Jörsön 9:2

507,0

Brandstation Söderfors

Söderfors

Jörsön 9:1

965,0

Slagghus

Söderfors

Jörsön 9:1

206,0

Björkängsskolan

Karlholm

Nöttö 50:46

3 377,0

Gullvivan

Karlholm

Nöttö 50:47

933,0

Ol-Andersskolan

Skärplinge

Skärplinge 1:77

4 440,0

Linnean 1 & 2

Skärplinge

Skärplinge 1:80

420,0

PEK-hallen

Skärplinge

Skärplinge 1:76

3 300,0

Hållnäs skola/förskola

Hållnäs

Hållnäs 1:6

2 092,0

Brandstation Hjälmunge

Hållnäs

Hjälmunge 1:41

Gula Villan

Tierp

Tierp 75:1

244,0

Stationshus

Tierp

Tierp 1:1

447,5
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Total lokalyta

Total
bostadsyta

8 057,0
19 808,0
5 210,0

75,6

98,0
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Benämning

Ort

Fastighetsbeteckning

Total lokalyta

Garage S-fors

Söderfors

Söderfors Bruk 1:67

168,0

Badet/campingen

Söderfors

Jörsön 1:200

359,0

Garage Karlholm

Karlholm

Karlholm 1:48

120,0

Friluftsgård (kollot)

Hållnäs

Göksnåret 7:228

625,0

Masugn

Tobo

Tobo 1:8

Greven

Tierp

Tierp 75:7

1 129,0

Centralgatan 3

Tierp

Tierp 33:2

674,5

Ängsvägen 17

Örbyhus

Libbarbo 8:24

511,5

Smedjan

Karlholm

Karlholm 1:48

1 199,0

Grekiska Templet

Söderfors

Jörsön 9:1

250,0

Bäggeby

Tierp

Tierp 4:402

1 449,8

Kvarnen Skärplinge

Skärplinge

Skärplinge 1:74

Centralhallen

Tierp

Tierp 84:12

1 871,0

Kvarnbackens förskola

Tierp

Tierp 4:114

1 572,5

Missionskyrkan

Månkarbo

Yttrö 5:20

520,00

Crosshallen

Tierp

Tierp 1:1

3 195,0

Brädgårdsvägen

Tierp

Tierp 100:11

251,00

10,0

127,0

123 213,9

36

308

Total
bostadsyta
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TIERPS KOMMUNFASTIGHETER AB
Box 2, 815 21 Tierp
Besöksadress
Centralgatan 17, 815 38 TIERP
Tel: 0293-130 25
E-post: info@tierpsbyggen.se
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Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande
Datum

Diarienummer

2020-06-02

KS 2020/506

Revisionsberättelse för år 2019
Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att lägga Revisionsberättelse för år 2019 till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Revisorerna har granskat den verksamhet som bedrivits i kommunstyrelse
och nämnder och genom utsedda lekmannarevisorer i de kommunala
bolagen. Revisionen har biträtts av sakkunniga från PwC, som genomfört
granskningen.
Styrelse, nämnder och fullmäktiges beredning ansvarar för att
verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de
lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för
att det finns en tillräcklig intern kontroll och återredovisning till
fullmäktige.
Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och
räkenskaper samt att pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges
uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för
verksamheten. Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god
revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens
revisionsreglemente. Granskningen har haft den omfattning och inriktning
samt givit det resultat som redovisas i bilagan "Revisorernas redogörelse
för år 2019".
Barnrättskonsekvenser

Barnrättskonsekvenser saknas så barn och unga bedöms inte påverkas av
beslutet.
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Beslutsunderlag














Handläggarens tjänsteutlåtande
Revisionsberättelse för år 2019
Revisionens redogörelse för revisionsverksamheten 2019
Revisionsrapport – Granskning av årsredovisning 2019
Revisionsrapport – Granskning av delårsrapport 2019
Revisionsrapport – Granskning av systematiskt arbetsmiljöarbete
Revisionsrapport – Granskning av kommunens anpassning till
lagstiftningsändringar
Revisionsrapport – Granskning av kommunstyrelsens
ekonomistyrning
Granskningsrapporter för år 2019 gällande bolagen
Lekmannarevision av Tierps kommuns bolag 2019
Årsredovisningar inklusive revisionsberättelser för bolagen 2019

Beslutet skickas till






Ekonomienheten
Kommundirektör
Verksamhetschefer
Kommunens revisorer

I tjänsten
Evelina Håkansson
Utskottssekreterare
Ledningsstöd
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Innehållsförteckning
Inledning

4

Iakttagelser och bedömningar

6

Bedömningar utifrån revisionsfrågor

12
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Sammanfattning
PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer granskat kommunens
årsredovisning för perioden 2019-01-01 – 2019-12-31. Uppdraget ingår som en
obligatorisk del av revisionsplanen för år 2019.
Syftet med granskningen är att ge kommunens revisorer underlag för sin skriftliga
bedömning om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god
redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat.
Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande revisionella
bedömningar:
Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens
finansiering och den ekonomiska ställningen?
Vi bedömer att årsredovisningen inte i tillräcklig omfattning innehåller upplysning om
verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.
Det saknas flera obligatoriska upplysningar i förvaltningsberättelsen som är ett krav
enligt lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR). Förvaltningsberättelsen
innehåller inte en översikt över utvecklingen av kommunens verksamhet. Det finns en
kortare beskrivning av de kommunala bolagens verksamhet under 2019, men det
saknas en översikt över den kommunala koncernen i den finansiella analysen.
Mot denna bakgrund är det ytterst angeläget att kommunen anpassar såväl struktur som
innehåll till förändringar i lag och redovisningssed.
Kommunen lever inte upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans.
Balanskravsresultatet för 2019 uppgår till -0,3 mnkr vilket ska återställas senast 2023.
Föregående års balanskravsresultat på -33,3 mkr ska återställas senast 2022.
Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat avseende
god ekonomisk hushållning?
Vi bedömer att utfallet inte är förenligt med det finansiella mål som fullmäktige fastställt i
antagna ekonomiska styrregler (Kf §15/2018). Av redovisningen framgår att endast ett av tre
finansiella mål uppnås. För det mål som uppnås framgår inte tydligt av redovisningen hur
måluppfyllelsen utvärderats.
Vi bedömer, utifrån årsredovisningens återrappportering, att verksamhetens utfall i
huvudsak är förenligt med fullmäktiges verksamhetsmässiga mål.
Utöver de fyra kommungemensamma målen så har alla verksamheter i kommunen
egna mål för respektive verksamhet, verksamhetsmål. Sammantaget bedöms för 17
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verksamhetsmål god måluppfyllelse och 12 verksamhetsmål delvis god måluppfyllelse.
Inget av verksamhetensmål bedöms ha låg måluppfyllelse.
Måluppfyllelsen för förskola, gymnasieskola, medborgarservice och kultur- och fritid
bedöms som god i årsredovisningen. Verksamheterna grundskola, äldreomsorg,
funktionshindradeomsorg och individ- och familjeomsorg bedöms ha delvis god
måluppfyllelse.
Till viss del saknas en redovisning av vilka mätetal och indikatorer som används för att
bedöma måluppfyllelsen vilket riskerar att föranleda en subjektiv bedömning av
måluppfyllelsen. I årsredovisningen anges inte någon samlad bedömning avseende
måluppfyllelsen. Detta har även påpekats tidigare år.
Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande, med reservation för
avvikelserna gällande komponentavskrivning, RKR R12 (byte av redovisningsprincip)
och R9 (avsättningar). Resultat- och balansräkning är dock inte fullt ut uppställda enligt
lag om kommunal bokföring och redovisning.
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande med reservation för följande
avvikelser mot lag och god redovisningssed som har påträffats i granskningen:
●

Kommunen har under 2019 gått över till komponentavskrivningar på materiella
anläggningstillgångar, främst byggnader. Övergången har i redovisningen hanterats som
byte av redovisningsprincip. Äldre tillgångar har delats upp i två komponenter medan nyare
tillgångar har delats upp i fyra komponenter. Det kan ifrågasättas om inte uppdelningen
borde ha gjorts på fler komponenter. Enligt RKR R12 byte av redovisningsprincip ska den
ackumulerade effekten av byte av redovisningsprincip redovisas som en korrigeringspost i
ingående eget kapital. Denna uppgift saknas i Not 17 eget kapital som i övrigt inte heller är
uppställd enligt god redovisningssed. Korrigeringsposten uppgår till 58 mkr och den har
korrekt reducerat ingående eget kapital för 2018 i balansräkningen.

●

Avsättning för återställande av deponier uppgår till 8,7 mnkr. Det är oklart vilka grunder som
avsättningen baseras på. Enligt RKR:s rekommendation R9 avsättningar och
ansvarsförbindelser framgår att en avsättning ska göras med det belopp som är den bästa
uppskattningen av det som krävs för att reglera den befintliga förpliktelsen på balansdagen.

●

Resultat- och balansräkning är inte fullt ut uppställda enligt lag om kommunal
bokföring och redovisning.
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Inledning
Bakgrund
Revisorerna har enligt 12 kap. 1 § kommunallagen bland annat till uppgift att pröva om
räkenskaperna är rättvisande. Inom ramen för denna uppgift bedöms om
årsredovisningen är upprättad i enlighet med lag om kommunal bokföring och
redovisning.
Vidare ska revisorerna enligt 12 kap. 2 § kommunallagen bedöma om resultaten i
årsredovisningen är förenliga med de mål kommunfullmäktige beslutat. Revisorernas
bedömningar ska biläggas årsbokslutet. Detta sker inom ramen för upprättandet av
revisionsberättelsen.
Revisionsobjekt är kommunstyrelsen som är ansvarig för årsredovisningens
upprättande.

Syfte och Revisionsfrågor
Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning om
årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt
om resultatet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat.
Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:
●

Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens
finansiering och den ekonomiska ställningen?

●

Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat avseende
god ekonomisk hushållning?

●

Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?

Revisionskriterier
Följande kriterier används i granskningen:
●

Kommunallag (KL)

●

Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR)

●

Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer

●

Fullmäktiges beslut avseende god ekonomisk hushållning

4
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Avgränsning och metod
Avgränsning och inriktning har skett efter en bedömning av väsentlighet och risk. Till
grund för bedömningen ligger bland annat resultatet av tidigare års granskning och
förändringar i normgivningen avseende den kommunala redovisningen.
Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att
de, om de varit kända för en välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i
kommunen, hade påverkat dennes bedömning av kommunen. Detta kan inkludera såväl
kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan kommuner och verksamheter.
Granskningen har utförts enligt god revisionssed med utgångspunkt i utkast ”Vägledning
för redovisningsrevision i kommuner och landsting” från Sveriges kommunala
yrkesrevisorer (SKYREV). Granskningen har skett genom intervjuer,
dokumentgranskning och granskning av räkenskapsmaterial.
Vår granskning omfattar inte intern kontroll i system och rutiner som genererar underlag
till den finansiella rapporteringen.
Kommunstyrelsen fastställde årsredovisningen den 24 mars 2020, därefter har viss
komplettering gjorts. Vår granskning avser den årsredovisning som erhölls den 24 april
2020 och de kompletteringar som gjorts i den versionen.
Innehållet i föreliggande revisionsrapport har sakgranskats av ekonomichef och
redovisningschef.
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Iakttagelser och bedömningar
Verksamhetens utfall, finansiering och ekonomiska ställning
Iakttagelser
Förvaltningsberättelse
Tierps kommun har valt att inte tillämpa RKRs rekommendation R15 för år 2019,
rekommendationen ska tillämpas fr.o.m. räkenskapsåret 2020 men en tidigare
tillämpning uppmuntras. En tillämpning av rekommendationen skulle enligt vår
bedömning ha underlättat att få med alla upplysningskrav enligt lag om kommunal
bokföring och redovisning (LKBR). Som framgår nedan saknas flera upplysningar som
är obligatoriska enligt LKBR.
Förvaltningsberättelsen innehåller inte en översikt över utvecklingen av kommunens
verksamhet. Det finns en kortare beskrivning av de kommunala bolagens verksamhet
under 2019 men det saknas en översikt över den kommunala koncernen i den
finansiella analysen. Detta är ett krav enligt LKBR som kommunen valt att inte följa.
Förvaltningsberättelsen innehåller upplysningar om viktiga förhållanden för resultat och
ekonomisk ställning. Det saknas dock upplysningar om den kommunala koncernen.
Förvaltningsberättelsen innehåller inte upplysningar om händelser av väsentlig
betydelse för kommunen som inträffat under räkenskapsåret eller efter dess slut. Det
finns beskrivningar över vad som hänt/utförts i verksamheterna och det görs en
framtidsbedömning men det saknas en tydlig beskrivning av väsentliga händelser som
inträffat under året och efter dess slut. Vi vill särskilt framhålla att det i
förvaltningsberättelsen inte finns någon riskanalys eller information kopplat till
corona/covid-19-epidemins effekter på verksamhet eller ekonomi. Vår bedömning är att
epidemin kan komma att få stora effekter på såväl kommunens verksamhet som
ekonomi under 2020 och framåt. Det kan bl a innebära negativa effekter i form av såväl
ökade kostnader inom vissa verksamheter som lägre skatteintäkter samt förändringar i
statsbidrag.
Förvaltningsberättelsen innehåller upplysning om kommunens förväntade utveckling,
dock inte upplysningar för den kommunala koncernen.
Förvaltningsberättelsen innehåller upplysningar om väsentliga personalförhållanden
samt sjukfrånvaron, dock saknas upplysningar för den kommunala koncernen.
Förvaltningsberättelsen innehåller upplysningar om andra förhållanden som är av
betydelse för styrningen och uppföljningen av den kommunala verksamheten.
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Förvaltningsberättelsen innehåller en utvärdering av om målen och riktlinjerna för god
ekonomisk hushållning har uppnåtts och följts. Resultatet av god ekonomisk hushållning
bedöms under avsnittet god ekonomisk hushållning i denna rapport.
Förvaltningsberättelsen innehåller en utvärdering av kommunens ekonomiska ställning,
dock saknas utvärdering för den kommunala koncernen.
Förvaltningsberättelsen innehåller upplysningar om årets resultat efter
balanskravsjusteringar.
Uppgifter om när det negativa balanskravsresultatet ska återställas framgår, men det
framgår inte på vilket sätt det ska göras.
Upplysningar lämnas inte i förvaltningsberättelsen om privata utförare som inte ingår i
den kommunala koncernen men som är av väsentlig betydelse för bedömningen av
kommunens verksamhet eller ekonomiska ställning.
Driftredovisning
Årsredovisningen innehåller en driftredovisning i eget avsnitt. Det framgår hur utfallet
förhåller sig till den budget som fastställs för den löpande verksamheten.
Investeringsredovisning
Årsredovisningen innehåller en investeringsredovisning i eget avsnitt.
Investeringsredovisningen omfattar en samlad redovisning av kommunens
investeringsverksamhet.
Bedömning
Vi bedömer att årsredovisningen inte i tillräcklig omfattning innehåller upplysning om
verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.
Det saknas flera obligatoriska upplysningar i förvaltningsberättelsen som är ett krav
enligt lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR). Förvaltningsberättelsen
innehåller inte en översikt över utvecklingen av kommunens verksamhet. Det finns en
kortare beskrivning av de kommunala bolagens verksamhet under 2019, men det
saknas en översikt över den kommunala koncernen i den finansiella analysen.
Mot denna bakgrund är det ytterst angeläget att kommunen anpassar såväl struktur som
innehåll till förändringar i lag och redovisningssed.
Kommunen lever inte upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans.
Balanskravsresultatet för 2019 uppgår till -0,3 mnkr vilket ska återställas senast 2023.
Föregående års balanskravsresultat på -33,3 mkr ska återställas senast 2022.

God ekonomisk hushållning
Iakttagelser
Kommunfullmäktige beslutade år 2015 att anta en ny vision för Tierps kommun.
Visionen började gälla från och med 2016 och utifrån den har övergripande
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inriktningsmål samt fyra kommungemensamma mål utarbetats. I dokumentet Plan för
Tierps kommuns ekonomi och verksamhet 2019-2021 anges målen.
Det övergripande inriktningsmålet är enligt följande: Tierp är en attraktiv, inkluderande
och hållbar kommun med ekonomin i balans.
För perioden 2017-2019 har kommunfullmäktige fastställt kommungemensamma mål
inom följande fyra områden;
●

●

●

●

Attraktivt:
○ Aktivt stödja livspusslet i alla livets faser.
○ Finna initiativ som ökar antalet etableringar.
○ Ta vara på och kommunicera varumärket Tierp och vår historia med stolthet.
Attraktivt och hållbart:
○ Successivt utveckla tätorterna med början i Tierp genom att verka för ökat antal
bostäder med attraktiva miljöer.
Inkluderande:
○ Öka den upplevda sociala gemenskapen genom att skapa inkluderande
arbetsplatser och arbetssätt samt stimulera till inkluderande träffpunkter.
Ekologiskt hållbart:
○ Minska kommunens negativa klimatpåverkan genom att minska kommunens utsläpp
av växthusgaser och att minska kommunens energiförbrukning.

Finansiella mål
Kommunfullmäktige har antagit ekonomiska styrregler innehållande finansiella mål 2018
(Kf §15/2018) vilka började gälla från och med 1 april 2018. Enligt styrreglerna har
kommunen tre finansiella mål.
Av redovisningen framgår att endast ett av de tre finansiella målen för 2019 uppnås.
Finansiella mål

Utfall 2019

Kommunens resultat ska under planperioden
uppgå till minst 1,0 procent av summan av
skatteintäkter och generella statsbidrag.
Detta för att konsolidera ekonomin med
beaktande av pensionsskuldens utveckling,
finansiera investeringar och ha
handlingsutrymme för framtida
verksamhetsförändringar. Målet reviderades
för 2019 (kf § 139/2018).

Målet uppnås ej, då
resultatmålet uppgår
till 0,1 procent.

Kommunen ska endast lånefinansiera stora
och långsiktiga investeringar. Det vill säga
där det är rimligt att kostnaderna för
investeringarna ska bäras även av
kommande generationer.

Målet uppnås.

Måluppfyllelse
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Kommunens soliditet ska inte vara lägre än
40 procent och inte minska fler år än två år i
rad.

Målet uppnås ej, då
soliditeten är 36
procent.

Mål för verksamheten
I årsredovisningen för 2019 framgår en bedömning av status och utveckling för
respektive kommungemensamt mål 2017-2019. I årsredovisningen beskrivs hur
kommunen har arbetet med målen. Någon tydlig förklaring eller angivelse av indikatorer
eller mätetal för bedömning av målet framgår i låg utsträckning, således blir det svårt för
revisionen att ta ställning till målbedömningen i årsredovisningen.
Kommungemensamma mål 2017-2019

Utfall 2019 (urval av
kriterier för bedömning
av målet).

Attraktivt:
- Aktivt stödja livspusslet i alla livets faser
- Finna initiativ som ökar antalet etableringar

Tierps kommun har öppnat
ett nytt distanskontor i
Gävle under året. Under
året har kommunen varit
representerad vid olika
mässor och evenemang.

Ta vara på och kommunicera varumärket Tierp
och vår historia med stolthet
Attraktivt och hållbart: Successivt utveckla
tätorterna med början i Tierp genom att verka för
ökat antal bostäder med attraktiva miljöer.

Det finns ett stort intresse
för att etablera företag och
bygga bostäder i
kommunen.

Inkluderade: Öka den upplevda sociala
gemenskapen genom att skapa inkluderande
arbetsplatser och arbetssätt samt stimulera till
inkluderande träffpunkter.

Under året har det ordnats
flera mötesplatser, t.ex.
aktiviteter i badhusen och
”konst på väg”.

Ekologiskt hållbart: Minska kommunens
negativa klimatpåverkan genom att minska
kommunens utsläpp av växthusgaser och att
minska kommunens energiförbrukning

Under 2019 sjösattes
arbetet med Agenda 2030,
FN:s globala
hållbarhetsmål, i
kommunen.

Status och
utveckling

Utöver de fyra kommungemensamma målen så har alla verksamheter i kommunen
egna mål för respektive verksamhet, verksamhetsmål. Sammantaget bedöms för 17
verksamhetsmål god måluppfyllelse och 12 verksamhetsmål delvis god måluppfyllelse.
Inget av verksamhetensmål bedöms ha låg måluppfyllelse.
Måluppfyllelsen för förskola, gymnasieskola, medborgarservice och kultur- och fritid
bedöms som god i årsredovisningen. Verksamheterna grundskola, äldreomsorg,
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funktionshindradeomsorg och individ- och familjeomsorg bedöms ha delvis god
måluppfyllelse. Intill målen finns kommentarer till bedömningen av målet.
Bedömning
Vi bedömer att utfallet inte är förenligt med det finansiella mål som fullmäktige fastställt i
antagna ekonomiska styrregler (Kf §15/2018). Av redovisningen framgår att endast ett av tre
finansiella mål uppnås. För det mål som uppnås framgår inte tydligt av redovisningen hur
måluppfyllelsen utvärderats.
Vi bedömer, utifrån årsredovisningens återrappportering, att verksamhetens utfall i
huvudsak är förenligt med fullmäktiges verksamhetsmässiga mål.
Utöver de fyra kommungemensamma målen så har alla verksamheter i kommunen
egna mål för respektive verksamhet, verksamhetsmål. Sammantaget bedöms för 17
verksamhetsmål god måluppfyllelse och 12 verksamhetsmål delvis god måluppfyllelse.
Inget av verksamhetensmål bedöms ha låg måluppfyllelse.
Till viss del saknas en redovisning av vilka mätetal och indikatorer som används för att
bedöma måluppfyllelsen vilket riskerar att föranleda en subjektiv bedömning av
måluppfyllelsen. I årsredovisningen anges inte någon samlad bedömning avseende
måluppfyllelsen. Detta har även påpekats tidigare år.

Rättvisande räkenskaper
Iakttagelser
Resultaträkning
Resultaträkningen är inte uppställd i enlighet med 5 kap. 2-3 § LKBR, men omfattar
erforderliga noter.
Balansräkning
Balansräkningen är inte uppställd i enlighet med 6 kap. 2-3 §§ LKBR, men omfattar
erforderliga noter.
Vid granskningen av balansräkningen för kommunen har följande väsentliga avvikelser
noterats:
●

Kommunen har under 2019 gått över till komponentavskrivningar på materiella
anläggningstillgångar, främst byggnader. Övergången har i redovisningen hanterats som
byte av redovisningsprincip men den benämns i årsredovisningen som rättelse av fel
eftersom övergången borde ha gjorts långt tidigare. Äldre tillgångar har delats upp i två
komponenter, stomme som skrivs av på 60 år och övrigt med avskrivningstiden 10 år. Det
kan ifrågasättas om inte uppdelning borde ha gjorts på fler komponenter. Komponenterna
som skrivs av på 10 år är i stort sett helt avskrivna. Eftersom stommen har en längre
avskrivningstid än den tidigare tillämpade avskrivningen på 33 år på byggnader blir de årliga
avskrivningarna betydligt lägre jämfört med tidigare, ca 9 mkr årligen. Nyare tillgångar har
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delats upp i fyra komponenter där avskrivningstiden varierar mellan 20 och 60 år. Även här
kan det ifrågasättas om inte uppdelning borde ha gjorts på fler komponenter. Enligt RKR
R12 byte av redovisningsprincip ska den ackumulerade effekten av byte av
redovisningsprincip redovisas som en korrigeringspost i ingående eget kapital. Denna
uppgift saknas i Not 17 eget kapital som i övrigt inte heller är uppställd enligt god
redovisningssed. Korrigeringsposten uppgår till 58 mkr och den har reducerat ingående eget
kapital för 2018 i balansräkningen.
●

Avsättning för återställande av deponier uppgår till 8,7 mnkr. Det är oklart vilka grunder som
avsättningen baseras på. Enligt RKR:s rekommendation R9 avsättningar och
ansvarsförbindelser framgår att en avsättning ska göras med det belopp som är den bästa
uppskattningen av det som krävs för att reglera den befintliga förpliktelsen på balansdagen.
Där effekt av när i tiden betalning sker är väsentlig, ska avsättningen utgöras av nuvärdet av
de utbetalningar som förväntas krävas för att reglera förpliktelsen.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen är uppställd enligt gällande rekommendation. Den omfattar
erforderliga noter. Kassaflödesanalysen överensstämmer med övriga delar av
årsredovisningen.
Sammanställda räkenskaper
De sammanställda räkenskaperna är uppställda jämte kommunens räkenskaper och
omfattar erforderliga noter. Jämförelse har gjorts med närmast föregående
räkenskapsår. Uppställningen följer god redovisningssed.
Konsolideringen innefattar samtliga de företag som enligt kraven i RKR:s R16
Sammanställd redovisning ska ingå. Eliminering av koncerninterna poster har i allt
väsentligt utförts utförts.
Redovisningsprinciper
Upplysning om tillämpade redovisningsprinciper lämnas som not i årsredovisningen.
Bedömning
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande, med reservation för
avvikelserna gällande komponentavskrivning, RKR R12 (byte av redovisningsprincip)
och R9 (avsättningar). Resultat- och balansräkning är inte heller uppställda enligt lag om
kommunal bokföring och redovisning.
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Bedömningar utifrån
revisionsfrågor
Revisionsfråga

Kommentar

Lämnar årsredovisningen
upplysning om
verksamhetens utfall,
verksamhetens
finansiering och den
ekonomiska ställningen?

Delvis uppfyllt
Vi bedömer att årsredovisningen inte i
tillräcklig omfattning innehåller
upplysning om verksamhetens utfall,
verksamhetens finansiering och den
ekonomiska ställningen.
Det saknas flera obligatoriska
upplysningar i förvaltningsberättelsen
som är ett krav enligt lag om kommunal
bokföring och redovisning (LKBR).
Förvaltningsberättelsen innehåller inte
en översikt över utvecklingen av
kommunens verksamhet. Det finns en
kortare beskrivning av de kommunala
bolagens verksamhet under 2019, men
det saknas en översikt över den
kommunala koncernen i den finansiella
analysen.
Mot denna bakgrund är det ytterst
angeläget att kommunen anpassar såväl
struktur som innehåll till den förändrade
redovisningsseden.

Är årsredovisningens
resultat förenligt med de
mål fullmäktige beslutat
avseende god ekonomisk
hushållning?

Delvis uppfyllt
Vi bedömer att utfallet inte är förenligt
med det finansiella mål som fullmäktige
fastställt i antagna ekonomiska styrregler
(Kf §15/2018).
Av redovisningen framgår att endast ett
av tre finansiella mål uppnås. För det
mål som uppnås framgår inte tydligt av
redovisningen hur måluppfyllelsen
utvärderats.
Vi bedömer, utifrån årsredovisningens
återrappportering, att verksamhetens
utfall i huvudsak är förenligt med
fullmäktiges verksamhetsmässiga mål.
Utöver de fyra kommungemensamma
målen så har alla verksamheter i
kommunen egna mål för respektive
verksamhet, verksamhetsmål.
Sammantaget bedöms för 17
verksamhetsmål god måluppfyllelse och
12 verksamhetsmål delvis god
måluppfyllelse. Inget av
verksamhetensmål bedöms ha låg
måluppfyllelse.
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Är räkenskaperna i allt
väsentligt rättvisande?

Uppfyllt
Vi bedömer att räkenskaperna i allt
väsentligt är rättvisande, med
reservation för avvikelserna gällande
komponentavskrivning, RKR R12 (byte
av redovisningsprincip) och R9
(avsättningar). Resultat- och
balansräkning är dock inte fullt ut
uppställda enligt lag om kommunal
bokföring och redovisning.

2020-05-07

Carin Hultgren
Uppdragsledare

Peter Alm
Projektledare

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag
av Tierps kommun enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av revisionsplan. PwC ansvarar inte
utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.

13

351

Granskning av
delårsrapport 2019
Tierps kommun

Peter Alm, auktoriserad revisor
Lina Jernebring, auktoriserad revisor
Fredrik Birkeland, revisionskonsult
Jacob Sennhed, revisionskonsult
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Sammanfattning
PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer översiktligt granskat kommunens
delårsrapport för perioden 2019-01-01 – 2019-08-31. Uppdraget ingår som en obligatorisk del av
revisionsplanen för år 2019.
Syftet med den översiktliga granskningen är att ge kommunens revisorer ett underlag för sin bedömning av om delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed
samt om det prognostiserade resultatet är förenligt med de mål som kommunfullmäktige fastställt.
Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande sammanfattande revisionella bedömning:
Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed?
Vi bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i enlighet med lagens krav och god
redovisningssed i övrigt, med undantag för nedan noterade avvikelser. Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet inte kommer att uppfyllas för år 2019. Avvikelse mot lag och god sed
sker avseende:



Avsättning för återställande av deponier uppgår till 7,8 mnkr. Avsättning görs utifrån de
överskott som redovisas i verksamheten och beräkningen har inte nuvärdesberäknats. Enligt RKR:s rekommendation 10.2 avsättningar och ansvarsförbindelser framgår att en avsättning ska göras med det belopp som är den bästa uppskattningen av det som krävs för
att reglera den befintliga förpliktelsen på balansdagen. Där effekt av när i tiden betalning
sker är väsentlig, ska avsättningen utgöras av nuvärdet av de utbetalningar som förväntas
krävas för att reglera förpliktelsen.



Exploateringsverksamhet, kommunen har exploaterat tomtmark och balansposten vid delårsbokslutet 2019 uppgår till 13,5 mnkr. Det finns inga dokumenterade riktlinjer eller rutiner
för redovisning och matchning av intäkter och kostnader för denna verksamhet. Vi kan utifrån granskningen inte bedöma om redovisningen är korrekt men bedömer att resultatfelet
inte bör vara materiellt. Vi har dock kunnat stämma av större projekt mot exploateringsverksamheten. Enligt uppgift pågår arbete med att dokumentera riktlinjer och rutiner för
exploateringsverksamheten.



Kommunen upprättar inga sammanställda räkenskaper, vilket inte heller är ett krav enligt
RKR R17. Däremot anger rekommendationen att ”Kommunerna bör härvid beakta om
sammanställda räkenskaper krävs för att möjliggöra en relevant och tillräcklig grund för utvärdering av god ekonomisk hushållning.” Eftersom den verksamhet som bedrivs i dotterbolagen är betydande borde enligt vår uppfattning en sammanställd redovisning ha upprättats.

Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av fullmäktige fastställda målen för god
ekonomisk hushållning, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att uppnås?
Vi bedömer att det prognostiserade resultat inte är förenligt med de finansiella mål som fullmäktige
fastställt för 2019. Målen uppnås vid tidpunkten för delårsprognosen, men endast ett av tre finansiella mål prognostiseras uppfyllas till årsbokslutet 2019. Kommunens prognostiserade resultat är
negativt uppgående till -19,4 mnkr.
För verksamhetsmålen framgår att måluppfyllelsen bedöms till två tredje delar endast vara delvis
uppfylld. Det framgår inte vilka mål som bedöms vara uppfyllda eller inte uppfyllda, vidare framgår
inte vilken bedömningsskala som används. Det saknas i stor utsträckning en redovisning av vilka
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mätetal och indikatorer som används för att bedöma måluppfyllelsen. Av redovisningen framgår
inte den prognostiserade måluppfyllelsen. Att i delårsrapporten enbart hänvisa till de olika verksamhetsuppföljningarna när det gäller kommentarer från de olika verksamheterna avseende ekonomiskt utfall samt bedömning av måluppfyllelse och verksamhet ser vi inte som tillräckligt. Vi bedömer således att redovisningen av måluppfyllelsen av verksamhetsmålen fortfarande ger kommunfullmäktige begränsade möjligheter att bedöma måluppfyllelsen då kommunstyrelsen. Vad
gäller det övergripande inriktningsmålet anges i delårsrapporten en vag formulering om att det
verkar som att alla verksamheter försöker arbeta på ett ganska strukturerat sätt för att uppfylla
inriktningsmålet, detta indikerar på att det finns brister i uppföljningen och bedömningen av inriktningsmålet.
Årets prognostiserade resultat på -19,4 mnkr innebär att balanskravet inte kommer att uppnås.
Tillsammans med 2018 års balanskravsresultat ska totalt 52,6 återställas inom tre år.
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Inledning
1.1.

Bakgrund

Fullmäktige ska behandla minst en delårsrapport per år. I samband med fullmäktiges behandling
av delårsrapporten ska även revisorerna bedöma resultatet i delårsrapporten. Denna granskning
utgör underlag för det utlåtande som revisorerna ska lämna till fullmäktige.
Delårsrapporten ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret och den ska innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av kommunens verksamhet
och resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång.
Kommunen skall formulera verksamhetsmässiga och finansiella mål för god ekonomisk hushållning i budgeten. Dessa mål ska sedan följas upp i delårsrapport och årsredovisning.
Revisionsobjekt är kommunstyrelsen som är ansvarig för delårsrapportens upprättande.

1.2.

Syfte och Revisionsfrågor

Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning vilken skall biläggas delårsrapporten i samband med fullmäktiges behandling av densamma.
Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:


Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed?



Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av fullmäktige fastställda målen för god
ekonomisk hushållning, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att uppnås?

1.3.

Revisionskriterier

Följande kriterier används i granskningen:


Kommunallag (KL)



Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR)



Rådet för kommunal redovisnings rekommendation R17, Delårsrapport



Fullmäktiges beslut avseende god ekonomisk hushållning



Fullmäktiges anvisningar avseende delårsrapport

1.4.

Avgränsning och metod

Granskningen av delårsrapporten omfattar:


översiktlig granskning av den finansiella delen av delårsrapporten per 2019-08-31,



förvaltningsberättelsens innehåll,



hur kommunen redovisar hur väl det prognostiserade resultatet är förenligt med målen för
god ekonomisk hushållning (finansiella och verksamhetsmässiga mål).

Granskningen utgår från Vägledning 4, Granskning av delårsrapport, utgiven av Sveriges kommunala yrkesrevisorer (SKYREV). Granskningen sker genom analytisk granskning och intervjuer med
nyckelpersoner som är ansvariga för delårsrapportens upprättande.
Granskningen har planerats och genomförts ur ett väsentlighets- och riskperspektiv för att i rimlig
grad kunna bedöma om delårsrapporten ger en rättvisande bild. Granskningen är översiktlig och
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omfattar därför att bedöma ett urval av underlagen till den information som ingår i delårsrapporten.
Detta utesluter inte att andra än här framförda felaktigheter kan förekomma.
En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med
den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god revisionssed i övrigt har.
Den granskade delårsrapporten behandlas av kommunstyrelsen 2019-10-22 och fullmäktige behandlar delårsrapporten 2019-11-05.
Rapportens innehåll har sakgranskats av ekonomichef och redovisningschef.

Iakttagelser och
bedömningar
2.1.
2.1.1.

Lagens krav och god redovisningssed
Iakttagelser

Den upprättade delårsrapporten omfattar perioden januari-augusti. Resultatet för perioden uppgår
till 35,4 mnkr. Styrelsen kommer enligt kommunens tidsplan för delårsbokslutet att ha överlämnat
rapporten inom lagstadgad tid till fullmäktige.
Förvaltningsberättelse
Förvaltningsberättelsen innehåller uppgift om händelser av väsentlig betydelse som inträffat under
eller efter delårsperiodens slut, men innan delårsrapporten upprättats. Upplysningar om kommunens förväntade utveckling avseende ekonomi och verksamhet utifrån god ekonomisk hushållning
beskrivs övergripande.
En redovisning av hur helårsprognosen förhåller sig till den budget som fastställts för den löpande
verksamheten görs. Det prognostiserade resultatet uppgår till -19,4 mnkr vilket är 32,8 mnkr sämre
än budgeterat.
En bedömning av balanskravsresultatet utifrån helårsprognosen lämnas. Årets prognostiserade
resultat på -19,4 mnkr innebär att balanskravet inte kommer att uppnås. Tillsammans med 2018
års balanskravsresultat ska totalt 52,6 återställas inom tre år (33,3 mnkr ska återställas senast år
2022 och 19,4 mnkr ska återställas senast år 2023).
Finansiella rapporter
Delårsrapporten innehåller resultat- och balansräkning samt de noter som krävs enligt RKR:s rekommendation R17. Räkenskaperna omfattar periodens utfall samt jämförelsetal i enlighet med
rekommendationen. Kommunen upprättar ej sammanställd redovisning.
En samlad, översiktlig beskrivning av kommunens drift- och investeringsverksamhet finns i delårsrapporten. Justeringar har gjorts av ingående balanser till följd av övergången till Lag om kommunal bokföring och redovisning.
Vid granskningen av periodens resultat- och balansräkning för kommunen har följande avvikelser
noterats:
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Avsättning för återställande av deponier uppgår till 7,8 mnkr. Avsättning görs utifrån de
överskott som redovisas i verksamheten och beräkningen har inte nuvärdesberäknats. Enligt RKR:s rekommendation 10.2 avsättningar och ansvarsförbindelser framgår att en avsättning ska göras med det belopp som är den bästa uppskattningen av det som krävs för
att reglera den befintliga förpliktelsen på balansdagen. Där effekt av när i tiden betalning
sker är väsentlig, ska avsättningen utgöras av nuvärdet av de utbetalningar som förväntas
krävas för att reglera förpliktelsen.



Exploateringsverksamhet, kommunen har exploaterat tomtmark och balansposten vid delårsbokslutet 2019 uppgår till 13,5 mnkr. Det finns inga dokumenterade riktlinjer eller rutiner
för redovisning och matchning av intäkter och kostnader för denna verksamhet. Vi kan utifrån granskningen inte bedöma om redovisningen är korrekt men bedömer att resultatfelet
inte bör vara materiellt. Vi har dock kunnat stämma av större projekt mot exploateringsverksamheten.



Kommunen upprättar inga sammanställda räkenskaper, vilket inte heller är ett krav enligt
RKR R17. Däremot anger rekommendationen att ”Kommunerna bör härvid beakta om
sammanställda räkenskaper krävs för att möjliggöra en relevant och tillräcklig grund för utvärdering av god ekonomisk hushållning.” Eftersom den verksamhet som bedrivs i dotterbolagen är betydande borde enligt vår uppfattning en sammanställd redovisning ha upprättats.

Från 1 januari år 2019 gäller lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR). Med anledning av detta tog RKR fram en ny rekommendation för intäkter, rekommendation R2, som ersatte
tidigare rekommendation, RKR 18. I juni år 2019 tog RKR beslut om att RKR 18 kan tillämpas om
så önskas gällande gatukostnadsersättningar, exploateringsbidrag och liknande ersättningar.
Noter
Redovisningsprinciper för delårsrapporten anges som ett eget avsnitt i delårsrapporten. Samma
redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i delårsrapporten som i den senaste
årsredovisningen förutom att komponentuppdelning av gamla anläggningsobjekt avseende byggnader numera tillämpas. Detta är den främsta orsaken till varför kostnaderna för avskrivningar
minskat med 6,6 mnkr.
Enligt RKR R17 Delårsrapport anges att en delårsrapport ska innehålla upplysningar i not om säsongsvariationer eller cykliska effekter som har påverkat verksamheten. Vi ser inte att detta görs.
Vid delårsbokslutet finns inga jämförelsestörande poster eller extraordinära poster. Förändring av
väsentliga ansvarsförbindelser framgår av not till balansräkningen.

2.1.2.

Bedömning

Vi bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i enlighet med lagens krav och god
redovisningssed i övrigt, med undantag för ovan nämnda avvikelser. Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet inte kommer att uppfyllas för år 2019.

2.2.

God ekonomisk hushållning

Kommunfullmäktige beslutade år 2015 att anta en ny vision för Tierps kommun. Visionen började
gälla från och med 2016 och utifrån den har övergripande inriktningsmål samt fyra kommungemensamma mål utarbetats. I dokumentet Plan för Tierps kommuns ekonomi och verksamhet 20192021 anges målen.
Det övergripande inriktningsmålet är enligt följande: Tierp är en attraktiv, inkluderande och hållbar
kommun med ekonomin i balans.
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För perioden 2017-2019 har kommunfullmäktige fastställt kommungemensamma mål inom följande fyra områden;








Attraktivt:
o Aktivt stödja livspusslet i alla livets faser.
o Finna initiativ som ökar antalet etableringar.
o Ta vara på och kommunicera varumärket Tierp och vår historia med stolthet.
Attraktivt och hållbart:
o Successivt utveckla tätorterna med början i Tierp genom att verka för ökat antal
bostäder med attraktiva miljöer.
Inkluderande:
o Öka den upplevda sociala gemenskapen genom att skapa inkluderande arbetsplatser och arbetssätt samt stimulera till inkluderande träffpunkter.
Ekologiskt hållbart:
o Minska kommunens negativa klimatpåverkan genom att minska kommunens utsläpp av växthusgaser och att minska kommunens energiförbrukning.

Enligt kommunens ekonomiska styrregler (antagna av kommunfullmäktige år 2018, Kf § 15/2018)
har kommunen tre finansiella mål som avser resultatnivå, finansiering av investeringar respektive
soliditetsnivå. Kommunfullmäktige beslutade 2018-12-18 (Kf § 139, Dnr 2017/991) att i riktlinje för
ekonomisk styrning ändra det finansiella målet för 2019 avseende resultatet storlek till att kommunens resultat under planperioden ska uppgå till minst 1,0 % (tidigare 1,5 %) av summan av skatteintäkter och generella statsbidrag.

2.2.1.

Iakttagelser

Finansiella mål
I delårsrapporten görs en avstämning mot kommunens finansiella mål. Avstämningen presenteras i
tabellen nedan:
Finansiella mål

Utfall Augusti 2019

Prognos måluppfyllelse helåret 2019

Kommunens resultat ska under
planperioden uppgå till minst 1,0
procent av summan av skatteintäkter och generella statsbidrag.

Resultatet uppgår till 35,4 mnkr vid delårsbokslutet, vilket motsvarar ca 4,2
procent av skatteintäkter och generella
stadsbidrag. För helåret 2019 är prognosen ett resultat på ca -19,4 mnkr vilket
innebär att målet inte bedöms uppfyllas
för helåret. I delårsrapporten anges endast att bedömningen är att målet inte
kommer uppfyllas för helåret, ingen motivering eller redovisning av utfall på målet
baserat på helårsprognosen redovisas.

Målet bedöms ej uppnås.

Kommunen ska endast lånefinansiera stora och långsiktiga investeringar. Det vill säga där det är
rimligt att kostnaderna för investeringarna ska bäras även av kommande generationer.

I delårsrapporten anges att målet nås för
delårsperioden samt att prognosen pekar
på att målet nås även för helåret. Däremot framgår ingen ytterligare motivering
eller förklaring än så.

Målet bedöms uppnås.

Kommunens soliditet ska inte vara
lägre än 40 procent och inte
minska fler år än två år i rad.

I delårsrapporten anges att målet för
delårsperioden nås, men inte utifrån
prognosen för helåret. Det anges inte

Målet bedöms ej uppnås.
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vad soliditeten var vid delårsbokslutet
eller vad den bedöms vara för helåret.
Våra beräkningar visar att soliditeten är
42 % vid tidpunkten för delårsbokslutet.

Av redovisningen framgår att endast ett av de tre finansiella målen för 2019 bedöms uppnås.
Mål för verksamheten
I delårsrapporten framgår att ”När det gäller kommunens övergripande inriktningsmål att Tierp är
en attraktiv, inkluderande och hållbar kommun med ekonomi i balans så verkar alla verksamheter
försöka arbeta på ett ganska strukturerat sätt för att uppfylla detta mål och de kommungemensamma målen.”
Utöver de fyra kommungemensamma målen så har alla kommunens verksamheter egna mål för
respektive verksamhet. I delårsrapporten anges att måluppfyllelsen bedöms till två tredje delar
endast vara delvis uppfylld:
”Måluppfyllelsen avseende de olika verksamheternas specifika mål pendlar något. Måluppfyllelse
bedöms dock till två tredjedelar endast vara delvis. Endast äldreomsorgen och funktionshindradeomsorgen bedömer till exempel att måluppfyllelsen är god när det gäller kundperspektivet.”
För verksamhetsmålen görs således en bedömning av måluppfyllelsen men det saknas i stor utsträckning en redovisning av vilka mätetal och indikatorer som används för att bedöma måluppfyllelsen. Av redovisningen framgår inte den prognostiserade måluppfyllelsen. När det gäller kommentarer från de olika verksamheterna avseende ekonomiskt utfall samt bedömning av måluppfyllelse och verksamhet hänvisas i delårsrapporten till de olika verksamhetsuppföljningarna.

2.2.2.

Bedömning

Vi bedömer att det prognostiserade resultat inte är förenligt med de finansiella mål som fullmäktige
fastställt för 2019. Målen uppnås vid tidpunkten för delårsprognosen, men endast ett av tre finansiella mål prognostiseras uppfyllas till årsbokslutet 2019. Kommunens prognostiserade resultat är
negativt uppgående till -19,1 mnkr.
För verksamhetsmålen framgår att måluppfyllelsen bedöms till två tredje delar endast vara delvis
uppfylld. Det framgår inte vilka mål som bedöms vara uppfyllda eller inte uppfyllda, vidare framgår
inte vilken bedömningsskala som används. Det saknas i stor utsträckning en redovisning av vilka
mätetal och indikatorer som används för att bedöma måluppfyllelsen. Av redovisningen framgår
inte den prognostiserade måluppfyllelsen. Att i delårsrapporten enbart hänvisa till de olika verksamhetsuppföljningarna när det gäller kommentarer från de olika verksamheterna avseende ekonomiskt utfall samt bedömning av måluppfyllelse och verksamhet ser vi inte som tillräckligt. Vi bedömer således att redovisningen av måluppfyllelsen av verksamhetsmålen fortfarande ger kommunfullmäktige begränsade möjligheter att bedöma måluppfyllelsen då kommunstyrelsen. Vad
gäller det övergripande inriktningsmålet anges i delårsrapporten en vag formulering om att det
verkar som att alla verksamheter försöker arbeta på ett ganska strukturerat sätt för att uppfylla
inriktningsmålet, detta indikerar på att det finns brister i uppföljningen och bedömningen av inriktningsmålet.
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Bedömningar utifrån
revisionsfrågor
Revisionsfråga

Kommentar

Har delårsrapporten upprättats
enligt lagens krav och god
redovisningssed?

Uppfyllt

Är resultaten i delårsrapporten
förenliga med de av fullmäktige fastställda målen för god
ekonomisk hushållning, d.v.s.
finns förutsättningar att målen
kommer att uppnås?

Ej Uppfyllt

Vi bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i enlighet med lagens krav
och god redovisningssed i övrigt, med undantag för avvikelserna i RKR 10.2 (avsättning
för återställande av deponier), bristerna i
exploateringsredovisningen samt RKR R17
om sammanställd redovisning. Bedömningen
i delårsrapporten är att balanskravet inte
kommer att uppfyllas för år 2019.

Vi bedömer att det prognostiserade resultat
inte är förenligt med de finansiella mål som
fullmäktige fastställt för 2019. Målen uppnås
vid tidpunkten för delårsprognosen, men
endast ett av tre finansiella mål prognostiseras uppfyllas till årsbokslutet 2019. Kommunens prognostiserade resultat är negativt
uppgående till -19,1 mnkr.
För verksamhetsmålen framgår att måluppfyllelsen bedöms till två tredje delar endast vara
delvis uppfylld. Det framgår inte vilka mål
som bedöms vara uppfyllda eller inte uppfyllda, vidare fram-går inte vilken bedömningsskala som används. Det saknas i stor
utsträckning en redovisning av vilka mätetal
och indikatorer som används för att bedöma
måluppfyllelsen. Av redovisningen framgår
inte den prognostiserade måluppfyllelsen. Att
i delårsrapporten enbart hänvisa till de olika
verksamhetsuppföljningarna när det gäller
kommentarer från de olika verksamheterna
avseende ekonomiskt utfall samt bedömning
av måluppfyllelse och verksamhet ser vi inte
som tillräckligt. Vi bedömer således att redovisningen av måluppfyllelsen av verksamhetsmålen fortfarande ger kommunfullmäktige begränsade möjligheter att bedöma
måluppfyllelsen då kommunstyrelsen.
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2019-10-14

Carin Hultgren
Uppdragsledare

Peter Alm
Projektledare

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740)
(PwC) på uppdrag av Tierp kommuns förtroendevalda revisorer enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av den obligatoriska revisionsplanen för år 2019. PwC ansvarar inte utan
särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.
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Länk till följande tre revisionsrapporter
-

Revisionsrapport – Granskning av systematiskt arbetsmiljöarbete
Revisionsrapport – Granskning av kommunens anpassning till lagstiftningsändringar
Revisionsrapport – Granskning av kommunstyrelsens ekonomistyrning

https://www.tierp.se/tierp.se/kommun-och-inflytande/kommunens-organisation/revision.html
Du hittar rapporterna under år 2019 och 2020.
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1 (2)
Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande
Datum

Diarienummer

2020-06-02

KS 2020/506

Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen 2019
Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och dess ledamöter och
ersättare för år 2019.
Sammanfattning av ärendet

Enligt kommunallagen (2017:725) 5 kap, 24 § ska fullmäktige vid ett
sammanträde före utgången av juni månad året efter det år som revisionen
avser, besluta om ansvarsfrihet ska beviljas eller vägras. Beslutet ska
motiveras om det inte är uppenbart obehövligt.
Revisionen har granskat kommunstyrelsens och nämndernas verksamhet.
Granskningen har inriktats mot att bedöma kommunstyrelsens och
nämndernas ledning, styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten.
Granskning har också genom de lekmannarevisorer som utsetts, skett av
verksamheten i kommunens företag AB Tierpsbyggen, Tierps
kommunfastigheter AB, TEMAB Fjärrvärme AB och Tierps Energi och
Miljö AB. Granskningen har även omfattat den verksamhet som under året
bedrivits av gemensam lönenämnd och gemensam IT-nämnd samt de
gemensamma nämnderna överförmyndarnämnden i Uppsala och
räddningsnämnden i Uppsala. Kommunrevisionen tillstyrker att
kommunstyrelsen och dess ledamöter och ersättare beviljas ansvarsfrihet
för verksamhetsåret 2019.
Enligt 5 kap, 48 §, andra punkten kommunallagen (2017:725),
får en ledamot eller tjänstgörande ersättare i kommunfullmäktige inte delta
i beslutet om ansvarsfrihet som avser ledamoten eller ersättaren själv.
Barnrättskonsekvenser

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





Handläggarens tjänsteutlåtande
Revisionsberättelse för år 2019
Revisionens redogörelse för revisionsverksamheten 2019
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Beslutet skickas till




Kommunstyrelsen
Revisorerna

I tjänsten
Evelina Håkansson
Utskottssekreterare
Ledningsstöd
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1 (2)
Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande
Datum

Diarienummer

2020-06-02

KS 2020/506

Ansvarsfrihet för valnämnden 2019
Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja ansvarsfrihet för valnämnden och dess ledamöter och ersättare
för år 2019.
Sammanfattning av ärendet

Enligt kommunallagen (2017:725) 5 kap, 24 § ska fullmäktige vid ett
sammanträde före utgången av juni månad året efter det år som revisionen
avser, besluta om ansvarsfrihet ska beviljas eller vägras. Beslutet ska
motiveras om det inte är uppenbart obehövligt.
Kommunrevisionen har överlämnat berättelse avseende granskning av
2019 års redovisning. Granskningen har utförts av PwC. Valnämnden har
granskats i samband med granskning av årsredovisningen.
Kommunrevisionen tillstyrker att valnämnden och dess ledamöter och
ersättare beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.
Enligt 5 kap, 48 §, andra punkten kommunallagen (2017:725),
får en ledamot eller tjänstgörande ersättare i kommunfullmäktige inte delta
i beslutet om ansvarsfrihet som avser ledamoten eller ersättaren själv.
Barnrättskonsekvenser

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





Handläggarens tjänsteutlåtande
Revisionsberättelse för år 2019
Revisionens redogörelse för revisionsverksamheten 2019

Beslutet skickas till




Valnämnden
Revisorerna
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2 (2)

I tjänsten
Evelina Håkansson
Utskottssekreterare
Ledningsstöd
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1 (2)
Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande
Datum

Diarienummer

2020-06-02

KS 2020/506

Ansvarsfrihet för jävsnämnden 2019
Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja ansvarsfrihet för jävsnämnden och dess ledamöter och ersättare
för år 2019.
Sammanfattning av ärendet

Enligt kommunallagen (2017:725) 5 kap, 24 § ska fullmäktige vid ett
sammanträde före utgången av juni månad året efter det år som revisionen
avser, besluta om ansvarsfrihet ska beviljas eller vägras. Beslutet ska
motiveras om det inte är uppenbart obehövligt.
Kommunrevisionen har överlämnat berättelse avseende granskning av
2019 års redovisning. Granskningen har utförts av PwC. Jävsnämnden har
granskats i samband med granskning av årsredovisningen.
Kommunrevisionen tillstyrker att jävsnämnden och dess ledamöter och
ersättare beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.
Enligt 5 kap, 48 §, andra punkten kommunallagen (2017:725),
får en ledamot eller tjänstgörande ersättare i kommunfullmäktige inte delta
i beslutet om ansvarsfrihet som avser ledamoten eller ersättaren själv.
Barnrättskonsekvenser

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





Handläggarens tjänsteutlåtande
Revisionsberättelse för år 2019
Revisionens redogörelse för revisionsverksamheten 2019

Beslutet skickas till




Jävsnämnden
Revisorerna

521

2 (2)

I tjänsten
Evelina Håkansson
Utskottssekreterare
Ledningsstöd
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1 (2)
Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande
Datum

Diarienummer

2020-06-02

KS 2020/506

Ansvarsfrihet för lönenämnden 2019
Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja ansvarsfrihet för lönenämnden och dess ledamöter och ersättare
från Tierps kommun för år 2019.
Sammanfattning av ärendet

Enligt kommunallagen (2017:725) 5 kap, 24 § ska fullmäktige vid ett
sammanträde före utgången av juni månad året efter det år som revisionen
avser, besluta om ansvarsfrihet ska beviljas eller vägras. Beslutet ska
motiveras om det inte är uppenbart obehövligt.
Kommunrevisionen har överlämnat berättelse avseende granskning av
2019 års redovisning. Granskningen har utförts av PwC. Lönenämnden har
granskats i samband med granskning av årsredovisningen.
Kommunrevisionen tillstyrker att lönenämnden och dess ledamöter och
ersättare från Tierps kommun beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2019.
Enligt 5 kap, 48 §, andra punkten kommunallagen (2017:725),
får en ledamot eller tjänstgörande ersättare i kommunfullmäktige inte delta
i beslutet om ansvarsfrihet som avser ledamoten eller ersättaren själv.
Barnrättskonsekvenser

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





Handläggarens tjänsteutlåtande
Revisionsberättelse för år 2019
Revisionens redogörelse för revisionsverksamheten 2019

Beslutet skickas till




Lönenämnden
Revisorerna
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I tjänsten
Evelina Håkansson
Utskottssekreterare
Ledningsstöd
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1 (2)
Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande
Datum

Diarienummer

2020-06-02

KS 2020/506

Ansvarsfrihet för IT-nämnden 2019
Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja ansvarsfrihet för IT-nämnden och dess ledamöter och ersättare
från Tierps kommun för år 2019.
Sammanfattning av ärendet

Enligt kommunallagen (2017:725) 5 kap, 24 § ska fullmäktige vid ett
sammanträde före utgången av juni månad året efter det år som revisionen
avser, besluta om ansvarsfrihet ska beviljas eller vägras. Beslutet ska
motiveras om det inte är uppenbart obehövligt.
Kommunrevisionen har överlämnat berättelse avseende granskning av
2019 års redovisning. Granskningen har utförts av PwC. IT-nämnden har
granskats i samband med granskning av årsredovisningen.
Kommunrevisionen tillstyrker att IT-nämnden och dess ledamöter och
ersättare från Tierps kommun beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2019.
Enligt 5 kap, 48 §, andra punkten kommunallagen (2017:725),
får en ledamot eller tjänstgörande ersättare i kommunfullmäktige inte delta
i beslutet om ansvarsfrihet som avser ledamoten eller ersättaren själv.
Barnrättskonsekvenser

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





Handläggarens tjänsteutlåtande
Revisionsberättelse för år 2019
Revisionens redogörelse för revisionsverksamheten 2019

Beslutet skickas till




IT-nämnden
Revisorerna
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I tjänsten
Evelina Håkansson
Utskottssekreterare
Ledningsstöd

526

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-03-24

§ 64
Dnr 2020/271

Årsredovisning 2019 Räddningsnämnden Gemensam nämnd
för Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att lägga Årsredovisning 2019 Räddningsnämnden Gemensam nämnd för
Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Årsredovisningen är den gemensamma räddningsnämndens avrapportering
till kommunstyrelserna/kommunfullmäktige i Tierp, Uppsala och
Östhammars kommuner. Det positiva resultatet är 0,9 procent av budgeten.
Främsta orsaken till det positiva resultatet är att nämnden fått utökat
kommunbidrag för ökning av deltidsorganisationen och för ökade
lokalhyreskostnader för nya brandstationer. Under året har nämnden inte
haft motsvarande kostnader på grund av att utökning av
deltidsorganisationen planeras till 2020 och att de ökade
lokalhyreskostnaderna inte varit under hela 2019 på grund av inflyttningar
under vår och sommar.
Barnrättskonsekvenser

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





Förslag till beslut
Protokollsutdrag från Räddningsnämnden sammanträde 20200212
Årsredovisning 2019 Räddningsnämnden Gemensam nämnd för
Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign

1 (1)
Dokumentnamn

Förslag till beslut
Datum

Diarienummer

2020-03-10

KS 2020/271

Årsredovisning 2019 för Räddningsnämnden Gemensam
nämnd för Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att lägga Årsredovisning 2019 Räddningsnämnden Gemensam nämnd för
Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Årsredovisningen är den gemensamma räddningsnämndens avrapportering
till kommunstyrelserna/kommunfullmäktige i Tierp, Uppsala och
Östhammars kommuner. Det positiva resultatet är 0,9 procent av budgeten.
Främsta orsaken till det positiva resultatet är att nämnden fått utökat
kommunbidrag för ökning av deltidsorganisationen och för ökade
lokalhyreskostnader för nya brandstationer. Under året har nämnden inte
haft motsvarande kostnader på grund av att utökning av
deltidsorganisationen planeras till 2020 och att de ökade
lokalhyreskostnaderna inte varit under hela 2019 på grund av inflyttningar
under vår och sommar.
Barnrättskonsekvenser

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





Förslag till beslut
Protokollsutdrag från Räddningsnämnden sammanträde 20200212
Årsredovisning 2019 Räddningsnämnden Gemensam nämnd för
Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner
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Årsredovisning 2019
Räddningsnämnden
Gemensam nämnd för Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner
fastställd av räddningsnämnden 2020-02-12
diarienummer RÄN-2020-00010
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RÄDDNINGSNÄMNDEN
Räddningsnämnden är en gemensam nämnd i vilken Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner
samarbetar, med Uppsala som värdkommun. Samarbetet startade 2012 och i nämnden sitter
ledamöter från alla tre kommuner. Räddningsnämnden ansvarar för räddningstjänstverksamhet
enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO), tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen om brandfarliga
och explosiva varor (LBE) och i tillämpliga delar kommunernas uppgifter enligt lagen om åtgärder
för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.
Under året har nämnden tagit fram ett förslag till nytt handlingsprogram för förebyggande
verksamhet och räddningstjänst. Respektive kommuns kommunfullmäktige i de tre kommunerna
har sedan fastställt handlingsprogrammet.
Nämnden har arbetat med att skapa långsiktig hållbarhet i lokalförsörjningen. Nya hyresavtal
i Uppsala kommun tecknades i slutat av året med tydliga gränsdragningslistor. Det är en stor
förbättring mot föregående hyresavtal där till och med hyresnivån i avtalen ledde till tvister med
fastighetsägare.
Nämnden har även tagit fram ett förslag till nytt avtal mellan kommunerna om den gemensamma
nämnden och förslag till nytt reglemente. Respektive kommun har sedan fastställd nytt avtal och nytt
reglemente att gälla från och med 2020. En översyn av kostnadsfördelningen mellan kommunerna
har genomförts och budgetarbetet har tydliggjorts i avtalet.
Ordförande: Patrik Kjellin
vice ordförande: Jan Ulmander

RÄDDNINGSNÄMNDENS LEDAMÖTER
Ledamot:
Patrik Kjellin (ordförande)
Jan Ulmander (vice ordförande)
Catrin Johansson
Anders Gustafsson
Raymond Hammarberg
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Margareta Widén Berggren
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Lars-Olof Färnström
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ORDFÖRANDE

| KOMMENTAR

När vi nu summerar 2019 kan jag konstatera att det känns skönt att stänga böckerna med ett
positivt ekonomiskt resultat utan att för den delen ha tummat på verksamhet eller kvalité. Även fast
Uppsala brandförsvar är en av Sveriges bästa räddningstjänster innebär det inte att vi inte saknar
utmaningar för att utvecklas och bli än bättre.
Under året fick verksamheten två nya brandstationener, en i Gimo och en i Tierp. Med dessa har
vi möjlighet att erbjuda en bättre arbetsmiljö i moderna lokaler. För att fortsätta med att skapa en
bättre arbetsmiljö har nämnden investerat i anläggningar så att delar av övningsverksamheten ska
kunna bedrivas renare ur ett miljöperspektiv.
Som ett led i utvecklingen av verksamheten och medarbetarnas kompetens så stod Uppsala
brandförsvar värd för skadeplats 2019. En möjlighet för professionen att träﬀa kollegor och se nya
arbetsmetoder och utrustning. Att delta på sådana konferenser ser nämnden som väldigt viktigt.
På samma sätt måste nämnden och politiken utvecklas. Under nämndsammanträdena har det
varit kortare utbildningsinslag, likaså har nämnden varit på en del verksamhetsbesök. Under året
återuppstod ett politiskt nätverk bestående av politiker från räddningstjänster i kommuner med
ett invånarantal på 100 000 personer eller fler. Liknande konstillationer finns för förebyggare och
chefer inom räddningstjänsterna.
Nämnden har också följt arbetet med att utveckla samarbetet med de externa aktörer som finns
utanför tätorter. Dessa aktörer bestående av eldsjälar genomgår utbildning och kan larmas via sms
om det skulle inträﬀa något i deras närhet. De kan då med hjälp av den utrustning som finns i våra
utplacerade materialdepåer göra en viktig insats i väntan på räddningstjänst.
Jag skulle vilja å nämndens vägnar tacka alla frivilliga som ställer upp och all personal som gör
Uppsala brandförsvar till vad det är. Jag skulle även vilja tacka nämnden för ett intresserat och
idogt arbete under det gångna året.

Patrik Kjellin, ordförande i räddningsnämnden
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BRANDCHEF

| KOMMENTAR

Det blev en blåsig start på året när stormen Alfrida drog fram. Särskilt i Knutby fick brandförsvaret
en viktig roll under det efterföljande strömavbrottet. Brandstationen hölls öppen för de som
behövde hjälp med dricksvatten eller att kontakta 112. Under 2019 har vi ökat vår förmåga
att hantera kriser, dels med lärdomar av Alfrida men också genom arbetet med planer och
krisövningar - inte minst kärnkraftsövningen ”Havsörn” som genomfördes under hösten.
Innan sommaren flyttade vi in i två nya brandstationer; den 5 april i Gimo och den 31 maj i Tierp.
Styrkorna i Gimo och Tierp var verkligen värda den förbättrade arbetsmiljön! I Tierp blev även det
geografiska läget mycket bättre.
I våras kom ett nytt kollektivavtal för RiB, och just nu ser bemanningsläget på RiB-stationerna
bättre ut än på många år. Stor eloge till deltidsbrandmännen för deras engagemang för att skapa
trygghet i sina närområden – de är verkligen värdefulla för verksamheten och uppskattade i
kommunerna! Varmt tack även till deras huvudarbetsgivare.
Sommaren blev inte alls lika tuff som sommaren 2018. Vår förmåga att hantera omfattande
skogsbränder har ökat genom både nationella och regionala samarbeten. Även om den här
sommaren blev lugn kommer säkert situationer framöver då vi har nytta av det förbättrade
samarbetet oavsett om det är skogsbränder eller andra större händelser.
I september välkomnade vi många kollegor från andra räddningstjänster till den nationella
konferensen ”Skadeplats”. Två konferensdagar genomfördes på Uppsala Konsert & Kongress
och en dag på vårt övningsfält Viktoria. Särskilt dagen på Viktoria blev mycket uppskattad, vi fick
mycket beröm för vårt övningsfält som rustats upp under året.
Bland tillsynerna vill jag lyfta fram alla radhustillsyner. Under året gjordes hela 192 radhustillsyner.
Det är en satsning som är otroligt viktig för att minska den stora risken för person- och
egendomsskador i radhus där brandskyddet brister.
Bland årets räddningsinsatser har antalet trafikolyckor varit ovanligt många. Tyvärr hade några
av olyckorna mycket allvarliga konsekvenser.
Utbildning och övning har bland annat genomförts inom områdena stabs- och ledningsförmåga,
kemikalieolyckor och insatser vid pågående dödligt våld (terror).
Samarbetet i regionen fortsätter att utvecklas och har nu även fått ett namn: Räddningsregion
Mitt. Från årsskiftet byter också vår räddningscentral namn till Räddningscentral Mitt (RC Mitt).
Många andra räddningstjänster i landet arbetar för att skapa motsvarande samarbeten, helt i linje
med den räddningstjänstutredning som regeringen tog emot 2018.
Flera informationsinsatser inom brandområdet genomfördes under året. Vi mötte nästan
4 000 skolelever i den planerade skolinformationen. Efter ett tillbud på Gränbyskolan gjordes en
särskild satsning och vi besökte skolans alla 19 klasser under en vecka. Sammanlagt har vi fått
möjlighet att prata om brandsäkerhet med fler än 4 300 elever. Vi har också informerat nyanlända
om brandskydd genom ett samhällsorienteringsprojekt som genomförts i Uppsala län, fortsatt
satsningen på information till boende i glesbygd och många andra aktiviteter. Vår närvaro på
Facebook verkar mycket uppskattad och antalet följare fortsätter att öka.
Efter år med tvister om våra lokalhyresavtal för brandstationerna i Uppsala kommun har vi nu
äntligen undertecknade avtal. När avtalen nu är undertecknade kan vi äntligen sätta fart med att
iordningsställa omklädningsrum för både damer och herrar på de stationer som fortfarande inte
har det.
Det var ett intensivt år, och jag är stolt och tacksam över alla engagerade och duktiga
medarbetare!
Elisabeth Samuelsson, brandchef
5
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Information och rådgivning
För att underlätta för den enskilde att kunna förebygga och själv hantera bränder och andra olyckor
är information och rådgivning ett viktigt mål för nämnden.
Brandförsvaret ger information och rådgivning till medborgare, förvaltningar, organisationer och
företag för att öka kunskapen i att förebygga och hantera olyckor och bränder. Det sker främst
genom brandförsvarets webbplats, telefonservice och vid olika publika evenemang.
Telefonservicen är öppen på vardagar mellan 09.00-11.00. Webbplats utvecklas ständigt för att
möta informationsbehovet hos medborgarna, företag och andra organisationer. Brandförsvaret
deltar i olika publika evenemang där främst de operativa styrkorna informerar och ger råd i
brandskyddsfrågor.
Riktade informationsinsatser genomförs kontinuerligt och sker främst genom annonsering i olika
media samt direktutskick till särskilda målgrupper.
En viktig grupp att nå ut med information till är boende i glesbygd. Information till dessa sker
främst i samband med sotning och brandskyddskontroll i småhus genom att informationsblad om
brandskydd i hemmet delas ut. Brandförsvaret informerar och utbildar även personer boende i
glesbygd genom att träﬀar på hembygdsgårdar och i övriga närbelägna samlingslokaler.
En annan viktig grupp är nyanlända där brandförsvaret utbildar i brandskydd genom ett
samhällsorienteringsprojekt som genomförts i Uppsala län.
Årligen under vecka 37 har brandförsvaret öppet hus på samtliga brandstationer och värn för att
visa sin verksamhet och informera de besökande om hur de kan skydda sig mot brand och andra
olyckor. På första advent informerar brandförsvaret om brandskydd på olika publika platser i
kommunerna.
Åldersanpassad information om brandskydd ges till elever i förskoleklass, årskurs 5 och 7. Både
när elever besöker brandstationer och när brandförsvaret besöker förskolor och skolor.
Brandförsvaret fick besök eller besökte under året:
• 62 förskoleklasser med sammanlagt 1 333 elever
• 39 klasser i årskurs 5 med sammanlagt 994 elever
• 76 klasser i årskurs 7 med sammanlagt 1638 elever
En riktad informationsinsats har genomförts vid Gränbyskolan i 19 klasser med sammanlagt 354
elever.
Brandförsvarets facebooksida, med tre inlägg per vecka, hade vid årets slut strax under 2 000
följare.
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Tillsyn och tillstånd
En viktig verksamhet för att förebygga bränder och andra olyckor är de tillsyns- och tillståndsbeslut
som fattas enligt lagen om skydd mot olyckor och enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor.
I byggnader innehållande brandfarlig vara utförs vanligtvis tillsyn enligt båda lagstiftningarna, så
kallad samplanerad tillsyn.
En ny tillsynsplan har implementerats under 2019 med fokus på att tillsyna de verksamheter där
tillsynerna bedöms få göra mest nytta. Exempel på sådana verksamheter är hotell, vandrarhem,
nattklubbar, studentnationer, sjukhus och vårdboenden. Tillsyner har även genomförts på höga
hus, modulbyggnader i trä, uppställningsplatser för räddningsfordon vid flerfamiljshus och på
farliga verksamheter där det finns speciella risker som kan behöva åtgärdas.
Tillsyn av brandavskiljningar på radhusvindar pågår fortlöpande och vid årets slut är 32% av
samtliga adresser tillsynade och åtgärdade och ytterligare cirka 17 procent pågår åtgärder.
Många radhusägare väljer nu att åtgärda sina vindar på eget initiativ, utan att brandförsvaret har
genomfört en tillsyn, vilket är mycket glädjande. Under året har 420 tillsyner utförts varav 192 var
tillsyn av radhus.
En digitalisering av tillståndsansökningar är genomförd och driftsatt under 2019 i syfte att
underlätta ansökan för den sökande.
Antal genomförda tillsyner enligt LSO och LBE 2019
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Planerade tillsyner: 380
Genomförda tillsyner: 228
Genomförda tillsyner radhus: 192
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Lagen om skydd mot olyckor (LSO) och lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE)
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Rengöring (sotning) och brandskyddskontroll
Rengöring (sotning) och brandskyddskontroll i Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner utförts
främst av de två entreprenörerna som räddningsnämnden har avtal med. Entreprenörerna utför
rengöring och brandskyddskontroller av fasta förbränningsanordningar och därtill hörande
rökkanaler och imkanaler i restauranger och storkök.
Lagen om skydd mot olyckor möjliggör för kommunen att medge att den enskilde själv eller
låter annan rengöra sin egen förbränningsanordning. Ett sådant medgivande kan bara ges om
rengöringen sker på ett från brandskyddssynpunkt betryggande sätt.
Medgivande för rengöring av egen anordning i den egna fastigheten lämnas efter att brandskyddskontroll utförts och en särskild ansökan upprättats och godkänts av brandförsvaret. Under
året har 71 ansökningar inkommit från fastighetsägare om att själva rengöra eller låta annan utföra
rengöringen. Sex av ansökningarna har avslagits av nämnden varav två avslag har överklagats.
Ett av dessa beslut bifölls av länsstyrelsen och det andra återförvisades för fortsatt handläggning.
Under året har det inkommit 13 återkallelser av egensotning, det vill säga där fastighetsägaren
återigen vill att nämnden genom den avtalade entreprenörerna utför sotning på deras anläggning.
Respektive skorstensfejarmästare ansvarar, via delegation från räddningsnämnden, för
att uppdatera och underhålla nämndens förteckning över objekt för rengöring och brandskyddskontroll.
För att säkerställa att förelägganden utfärdade av entreprenörerna på fasta förbränningsanordningar är rättssäkra och i övrigt av god kvalité har brandförsvaret kontinuerligt möten med
entreprenörerna som utför brandskyddskontrollen på uppdrag av nämnden.
Under året har rutiner för förelägganden och övrig protokollskrivning framtagits för att förenkla
och förbättra processen. En ny rutin för nyttjandeförbud vid soteld har också tagits fram och är
implementerad i verksamheten.
Under våren genomförde länsstyrelsen en tillsyn som var inriktad på sotnings- och
brandskyddskontrollverksamheten. Tillsynen var utan anmärkning och länsstyrelsen bedömde
att brandförsvarets arbete med sotning och brandskyddskontroller väl uppfyller lagens krav.
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Förbereda och genomföra räddningsinsatser
Räddningsinsatser genomförs vid olyckor och vid överhängande fara för olyckor för att förhindra
och begränsa skador på människor, egendom och miljö. I Tierps, Uppsalas och Östhammars
handlingsprogram för räddningstjänst enligt lagen om skydd mot olyckor anges vilken förmåga
kommunerna har för att genomföra räddningsinsatser.
Räddningsinsatser förbereds genom utbildning, övning, objektsorienteringar, insatsplanering
samt fordons- och materielunderhåll. I förberedelserna ingår också utveckling av metod och
taktik, samt fysisk träning och fysiska tester.
Under året var fokus för utbildning och övning på grundläggande övningar med fordon
och räddningsmateriel såsom övningar med stegar och uppställning av fordon. En regional
brandbefälsutbildning genomfördes också tillsammans med andra räddningstjänster i
regionen. Den gemensamma utbildningen ger förutsättningar för att bättre samarbeta över
kommungränserna.
Under året genomfördes 2 328 räddningsinsatser. Genom samarbetet Räddningsregion Mitt där 25
kommuner ingår har brandförsvaret hjälpt till vid 62 räddningsinsatser i andra kommuner och fått
hjälp vid 22 räddningsinsatser från andra kommuner. Samarbetet innebär att allmänheten får en
bättre och snabbare hjälp vid olyckor. En stor fördel med samarbetet är också att kommunernas
samlade räddningsresurser kan nyttjas på ett snabbare och eﬀektivare sätt vid en större och/eller
långvarig räddningsinsats.
Sommaren 2018 var extremt torr och varm med många bränder i skog och mark som följd. Sommaren
2019 blev mer normalt avseende vädret och antal bränder i skog och mark var tillbaka på en
normal nivå. Antal trafikolyckor ökade jämfört med föregående år, vissa av dem fick tyvärr mycket
allvarliga konsekvenser. Med färre bränder i skog och mark och en bättre personalplanering så har
sommarperioden varit betydligt bättre ur arbetsmiljösynpunkt för personalen än föregående år.
Under hösten har brandförsvaret reviderat automatlarmsplanerna till objekt som hanterar stora
mängder brandfarligvara. En översyn visade att räddningsresurserna behövde utökas vid ett larm
för att möta de risker som finns på dessa objekt.
Två nya brandstationer har tagits i drift under året och ersatt två gamla stationer, en i Gimo och en
i Tierp. Det har förbättrat förutsättningarna för personalen att bedriva en bra verksamhet i dessa
nya lokaler och en förbättrad arbetsmiljö.

Räddningsinsatser per kategori 2019
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Antal räddningsinsatser 2012 till 2019
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enligt brandförsvarets bedömning.
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Brandstationer

ƌĂŶĚƐƚĂƚŝŽŶĞƌͬďĞŵĂŶŶŝŶŐ
ƌĂŶĚƐƚĂƚŝŽŶŚĞůƚŝĚϭнϰ͕нϭ͕ϱŵŝŶ͘
ƌĂŶĚƐƚĂƚŝŽŶŚĞůƚŝĚϭнϮ͕нϭ͕ϱŵŝŶ
Hållnäs

ƌĂŶĚƐƚĂƚŝŽŶŚĞůƚŝĚĚĂŐƚŝĚϭнϮ͕нϭ͕ϱŵŝŶ
Skärplinge

ƌĂŶĚƐƚĂƚŝŽŶZ/ϭнϰ͕нϲŵŝŶ
ƌĂŶĚƐƚĂƚŝŽŶZ/ϭнϮ͕нϲŵŝŶ
ZćĚĚŶŝŶŐƐǀćƌŶďƌĂŶĚ͕нϭϱŵŝŶ

Gräsö

Söderfors
Tierp

ZćĚĚŶŝŶŐƐǀćƌŶƐũƂ͕нϭϱŵŝŶ

Öregrund

>ĞĚŶŝŶŐƐĞŶŚĞƚ͕нϭ͕ϱŵŝŶ
Östhammar

DĂƚĞƌŝĂůĚĞƉĊ

Vässarö

Österbybruk
Gimo

Skyttorp

Alunda

Björklinge

Storvreta
Knutby

Bärby

Järlåsa

Fyrislund

Rosendal

Almunge

Ekoln

Uppsala brandförsvar har brandstationer på de orter som markerats i kartbilden ovan. Alla brandstationer, tillsammans
med omkringliggande räddningstjänster i andra kommuner, utgör ett nät av räddningsresurser. Beredskapsform och
bemanning
på brandstationerna är olika för att svara mot riskbilden.
Vid respektive brandstation är bemanningens beredskapsform markerad med färg och omfattningen i siﬀror. De blå
cirklarna markerar brandstationer bemannade med heltidspersonal och de röda cirklarna markerar brandstationer
bemannade
med räddningspersonal i beredskap (RiB). I Tierp och Östhammar, markerade med röd och blå cirkel, finns både
heltids och RiB-personal. De vita cirklarna markerar räddningsvärn som bemannas av frivilliga.
Heltidsmedarbetarna arbetar på brandstationen och ska vara på väg till en insats 1,5 minut efter ett larm. RiBmedarbetarna har en annan huvudarbetsgivare och ska de veckor de har beredskap vara på väg till en insats efter 6
minuter. Bemanningen anges i formen brandbefäl+brandmän. På Fyrislund och i Östhammar finns tre brandbefäl i
jour. Dessa cirklar är gula. På Fyrislund är det ett brandbefäl i ledningsnivå 3 (vakthavande brandingenjör, VBI) och ett
brandbefäl i ledningsnivå 2 (insatsledare, IL). I Östhammar är det ett brandbefäl i ledningsnivå 2.
Det finns nio materialdepåer i skärgården, gröna cirklar på kartan. Materialdepåerna finns i Fågelsundet, Örskär,
Ormön, Stora Risten, Rävsten, Fälön, Länsö , Sundsveden och Raggarön.
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Åtgärder efter räddningsinsats
Åtgärder efter räddningsinsats omfattar dels att informera de drabbade om behovet av
restvärdesräddning, sanering, bevakning och andra åtgärder, och dels att utreda olycksorsak och
olycksförlopp. Utredning av olycksorsak och olycksförlopp görs primärt i den händelserapport
som skrivs vid varje räddningsinsats. Vid vissa händelser kan fördjupade undersökningar göras.
Utöver detta ska också en utvärdering av insatsen genomföras. Även den dokumenteras i
händelserapporten. Vid de räddningsinsatser där man kan se att det finns erfarenhet att återföra till
den egna organisationen, och i vissa fall andra organisationer, görs en utvärdering med metoden
AAR (After Action Review). Syftet med AAR är att ta tillvara på erfarenheter och göra kommande
räddningsinsatserna eﬀektivare.
Under året har en översyn och revidering av rutiner, instruktioner, samt arbetssätt gällande
olycksutredningar genomförts och dessa kommer att implementeras under 2020.

Samordning och samverkan
Nämndens arbete för att Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner ska vara säkra och trygga
kommuner sker till stora delar genom samarbete och samverkan med ett flertal förvaltningar,
organisationer och myndigheter både lokalt, regionalt och nationellt.
Brandförsvaret samarbetar på ett likvärdigt sätt med de tre kommunerna som ingår i den
gemensamma nämnden, med vissa variationer utifrån den lokala riskbilden. Samverkan sker
exempelvis genom kontinuerliga möten med andra förvaltningar, deltagande i konferenser,
informationsmöten med företag samt dialog med medborgare.
Ett gott exempel på viktig samverkan är hjärtstopps- och IVPA-larm (I Väntan På Ambulans) som
brandförsvarets utryckningsstyrkor larmas till på uppdrag av regionen. Ett annat bra exempel är
att brandförsvaret larmas för AOSP, Akut Omhändertagande av Självmordsbenägen Person.
En mycket viktig del i det förebyggande arbetet är att samverka i kommunernas olika
byggnadsprocesser. Som exempel kan nämnas framtagande av nya detaljplaner där brandförsvaret
särskilt arbetar för att risker för olyckor ska minimeras i samhället. Under året har brandförsvaret
tagit fram riktlinjer för samverkan mellan brandförsvaret och våra tre kommuners byggenheter.
Detta i syfte att säkerställa att det som byggs har ett bra brandskydd genom att underlätta att
samverkan.
Brandförsvaret är också remissinstans för andra förvaltningar, organisationer och myndigheter.
Brandförsvaret bistår polismyndigheten med utlåtanden inför publika sammankomster.
Sakkunnigutlåtanden om brand- och rökspridning lämnas till åklagare och polismyndighet.
Remissvar beträﬀande serveringstillstånd lämnas till miljöförvaltningarna, som är tillståndsgivare
inom kommunerna.
Brandförsvaret deltar tillsammans med andra myndigheter och förvaltningar samt kommunala
bostadsbolag i olika trygghetsskapande aktiviteter, exempelvis trygghetsvandringar.
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Krisberedskap
Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner har inom sina respektive geografiska områden
ansvaret för att samordning av krishanteringsfrågor sker. Räddningsnämnden är en av flera
nämnder som berörs i händelse av en krissituation. Det är därför nödvändigt att samordnade
övningar och gemensamma planeringar genomförs, både internt i kommunerna och tillsammans
i länet. Brandförsvaret samverkar med kommunerna och länsstyrelsen i krisberedskapsfrågor för
att säkerställa en god förmåga vid allvarliga samhällsstörningar.
Arbete pågår med att stärka brandförsvarets krisberedskap. Nyckelpersonal har genomgått en
halvdagsutbildning i krisberedskap och säkerhetsskydd. Samma personal har även krisövats under
våren. Under hösten deltog brandförsvaret i övningen Havsörn och övade krisorganisationen.
Inom Havsörn genomfördes även en mätnings- och indikeringsövning för radioaktivitet där
brandförsvarets indikeringsorganisation prövades. En ledningsplan inför och vid allvarliga
störningar för brandförsvaret har tagits fram och beslutats. En utredning gällande brandförsvarets
drivmedelsförsörjning är slutförd.

Civilt försvar och räddningstjänst under höjd beredskap
Förmågan till civilt försvar och räddningstjänst under höjd beredskap är idag eftersatt och
planeringen har i praktisk mening legat nere under flera år. Mot bakgrund av förändringar i
omvärlden behöver förmågan stärkas.
En strategi för förmågeuppbyggnad av räddningstjänst under höjd beredskap ska utformas.
Förmågeuppbyggnaden kommer att intensifieras när de centrala myndigheterna länsstyrelsen
och myndigheten för skydd mot olyckor kommer ut med närmare anvisningar för arbetet. De första
anvisningarna väntas komma under 2020 eller 2021.
Krigsplacering av brandförsvarets personal genomförs nu enligt rutin. Viss personal som är
placerad i annan myndighet återstår att pröva i samråd med aktuella myndigheter. Under året har
säkerhetsskyddet stärkts och en säkerhetsskyddsanalys har genomförts.
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Nettokostnad och resultat

Räddningsnämnden
varav Tierp
varav Uppsala
varav Östhammar

Nettokostnad
2019

Budget
2019

Resultat
2019

Nettokostnad
föregående år

Nettokostnadsförändring

Nettokostnadsförändring
i procent

210 585

212 456

1 871

205 234

5 351

2,6 %

24 980

25 334

354

23 994

986

4,1 %

159 710

160 859

1 149

156 387

3 323

2,1 %

25 896

26 263

367

24 854

1 042

4,2 %

belopp i tkr (tusentals kronor)

Resultatanalys
Nettokostnaden för året på 210 585 tkr är något lägre än budget vilket ger ett positivt resultat på
1 871 tkr. Det positiva resultatet beror dels på att nämnden under året vidtagit åtgärder för att få
en ekonomi i balans. Bland annat minskade lönekostnaden de sista sex månaderna med 3 000 tkr
jämfört med de första sex månaderna genom bättre personalplanering och anställningsstopp.
Dels på att nämnden fått ett utökat kommunbidrag på 2 200 kr för att förstärka deltidsorganisationen
med fler deltidsbrandmän som inte hunnit blivit genomfört under 2019. Nämnden har även fått utökat
kommunbidrag för ökade lokalhyror för nya brandstationer i Tierp och Gimo. Brandstationerna blev
klara under våren/sommaren så nämnden har inte haft den ökade lokalkostnader under hela året
vilket gett en positiv påvekan på resultatet på 1 000 tkr. Nämnden har även haft en ofinansierad
kostnad på 1 100 kr för brandpostnätet i Uppsala.
Sammantaget ger dessa tre poster en positiv påverkan på resultatet på 2 100 tkr. Resultatet är något
lägre vilket påvisar att nämnden har en lite för stor nettokostnad.
Nettokostnaden har ökat med 2,6 procent jämfört med föregående år. Förra året var dock extremt
avseende den torra och varma sommaren som innebar ökade kostnader med cirka 2 200 kr.
Korrigerar man för denna kostnadökning föregående år är nettokostnadsökningen 3,7 procent.
Ökningen på 3,7 procent beror till största del på löne- och prisökningar och ökade lokalhyreskostnader för nya brandstationer i Tierp och Gimo.
Antagligen kommer vi oftare se mer extremt väder på grund av den globala uppvärmningen och det
kommer medföra större kostnader för räddningstjänsten. Kostnadsutvecklingen styrs till största
del av hur stor beredskapen för räddningsinsatser ska vara och vilka sorters räddningsinsatser
kommunen beslutar att räddningstjänsten ska klara av. Sedan styr även befolkningsförändringar
kostnadsutvecklingen men då mer etappvis än linjärt beroende på hur och var ökning eller
minskning av befolkningen sker. Antal räddningsinsatser har ingen eller väldigt svag inverkan på
kostnaden för räddningstjänsten och därmed också på kostnadsutvecklingen.
En återuppbyggnad av det civila försvaret och räddningstjänst under höjd beredskap kommer leda
till behov av mer resurser för räddningstjänsten. Här inväntas nationella och regionala anvisningar
om hur kommunerna ska genomföra denna förmågeuppbyggnad.
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Nettokostnaden ökar mer för Tierps kommun och Östhammars kommun på grund av att Uppsala
kommun föregående år ensamt tog hela kostnadsökningen för förändrat PO-pålägg. I år fördelas
kostnadökningen för förändrat PO-pålägg på alla tre kommuner.
Kostnad för brandpostnätet i Uppsala kommun på 1 100 tkr belastar enbart Uppsala kommun och
har inte fördelats på Tierp och Östhammars kommuner.
Nettokostnadsökningen på 3,7 procent är något högre än prisindex för kommunal verksamhet
(PKV) på 2,4 procent för 2019.
Nettokostnad per invånare för räddningstjänst (2018):
Kommun

kr/invånare

medel respektive kommungrupp

1 138

857

Tierps kommun
Uppsala kommun
Östhammars kommun

702

672

1 127

1 109

För de kommande två åren 2020 till 2021 bedöms en ekonomi i balans kunna uppnås med en
godtagbar nivå på verksamheten utifrån budgetplanerna från Tierp, Uppsala och Östhammars
kommuner som återfinns i Uppsala kommuns Mål och budget 2020.

Nettokostnadsökning 2013 - 2019
2012

2013

2014

166 053

169 740

172 889

Nettokostnadsökning i procent

2,2 %

1,9 %

3,0 %

3,3 %

4,0 %

7,3 %

2,6 %

Prisindex kommunal verksamhet2

2,2 %

2,3 %

3,0 %

2,7 %

3,7 %

3,2 %

2,4 %

Nettokostnad i tkr1

2015

2016

2017

178 065 183 929

191 340

2018

2019

205 234 210 585

belopp i tkr (tusentals kronor)
1 exklusive jämförelsestörande poster.
2 prisindex för kommunal verksamhet (PKV) från Sveriges kommuner och landsting (SKL). Ett prisindex över kommunernas kostnadsutveckling som
beskriver sektorns kostnadsutveckling avseende lönekostnadsökningar och prisökningar.
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Investeringar
Under året uppgick investeringarna till 19 584 tkr. Investeringsutrymmet för året är 26 050 tkr,
skillnaden mellan utfallet och budget beror på tre investeringar som är påbörjade men inte
avslutade under året.
Fordon:
Befälsfordon 1180
Brandbil Bas 4
SWX811 släckbil Scania
FiP fordon
Brandbil Bas 4
Brandbil Bas 4
Båt Öregrund
Övrigt:
Utalarmeringsutrustning Gimo
Passersystem Gimo brandstation
Möbler Gimo brandstation
18A fibröst containersystem
Brage utbildningssal
Skyddskläder 2019
Bursystem rökdykning Fyrislund
Diskmaskin rökskydd Tierp
Barriärtvättmaskin Tierp WSB 5200H
Utalarmeringsutrustning Tierp
Styrsystem gasolövningsmodul
Värmekamera FLIR K55
Brandslang
Möbler inventarier Tierps brandstation
Väggkartor
Drönare
Passersystem RC
Möbler Storvreta stn
Möbler stn Fyrislund kontor förebyggande
Ytbärgardräkter
Lyftkudde Type MD, 521482
Verktyg sommarskötsel Viktoria
Sepura STP9000 Rakel radio
Mobilt ledningssystem
Övningsmodul Sulitec
Stängsel Viktoria
Löpband Tierp
Löpband Gimo
Fordon för klippövning
Dörrmoduler
Summa

16
544

belopp (tkr)
1 254
4 155
895
607
865
605
656

Status
Avslutad
Avslutad
Avslutad
Avslutad
Pågående
Pågående
Avslutad

35
57
126
460
15
2 206
34
78
187
328
690
54
508
829
50
66
135
40
26
42
73
189
90
44
2 403
1 599
41
41
3
96
19 584

Avslutad
Avslutad
Avslutad
Avslutad
Avslutad
Avslutad
Avslutad
Avslutad
Avslutad
Avslutad
Avslutad
Avslutad
Avslutad
Pågående
Avslutad
Avslutad
Pågående
Avslutad
Avslutad
Avslutad
Avslutad
Pågående
Avslutad
Pågående
Pågående
Pågående
Avslutad
Avslutad
Pågående
Pågående

RÄDDNINGSNÄMNDEN ÅRSREDOVISNING 2019

Uppföljning av inriktningsmålen i kommunernas
handlingsprogram för förebyggande verksamhet och
räddningstjänst
Uppföljningen av inriktningsmålen görs utifrån indikatorernas utfall och av aktiviteter kopplade till målen.

Inriktningsmål

Utfall 2019

Utveckla samarbeten med andra samhällsaktörer för att minska antalet
och eﬀekterna av bränder och andra olyckor.

Stärka förmågan till krisberedskap.

Återuppta planering för civilt försvar och räddningstjänst under höjd
beredskap.

Stärka skyddet mot bränder och olyckor på landsbygd och glesbygd
genom lokala aktörer.

Verka för att riskhänsyn tas i samhällsplaneringen.

Stärka den enskildes förmåga till riskmedvetet beteende och kunskap
att handla vid bränder och olyckor genom information, rådgivning och
utbildning.
Bryta olycksförlopp i ett så tidigt skede som möjligt genom att
tillgängligheten till och eﬀektiviteten av räddningsinsatser ska
förbättras.

Utveckla förmågan att förebygga och hantera bränder och olyckor.

1

Se sida 22
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Uppföljning av mål och uppdrag i verksamhetsplanen

Handlingsprogram för förebyggande verksamhet och
räddningstjänst 2016-2019
Bedömning

Trend

I hög grad uppfyllt
Kommentar:
Den planerade verksamheten är genomförd inom de flesta verksamhetsområden. Området civilt
försvar har inte nått så långt som planerat, främst på grund av att nationella riktlinjer ännu inte tagits
fram.

1: Utveckla samarbeten med andra samhällsaktörer för att minska
antalet och effekterna av bränder och andra olyckor
Det förebyggande arbetet står i fokus. Bränder och olyckor ska så långt möjligt förhindras från att
inträffa. Arbetet är komplext och berör många olika ansvariga aktörer och ideella aktörer i samhället.
Samarbete är en förutsättning för att nå ut och påverka. Målet syftar till att brandförsvaret ska vara
drivande i en bred ansats i hela samhället mot bränder och andra olyckor.
Bedömning

Trend

I hög grad uppfyllt
Kommentar:
Samarbetet med polis och ambulans har utvecklats och förbättrats. Samarbetet inom kommunerna
fungerar väl och fortsätter i samma omfattning som tidigare.

ÅTGÄRDER
Utbildning av och information till andra aktörer i samhället som kan påverka
brandskyddet i hemmiljön för att åstadkomma en bättre spridning av kunskap och ett
mer medvetet agerande hos utsatta grupper.
Status
Färdig
Kommentar:
För att uppnå detta mål genomför Uppsala brandförsvar bland annat
brandskyddsutbildningar främst riktad till personal inom vård och omsorg. Brandförsvaret
lämnar information och rådgivning löpande till medborgare, förvaltningar, organisationer
och företag för att öka kunskapen i att hantera olyckor och bränder. Ett uppstartsmöte
tillsammans med Östhammars kommun angående individanpassat brandskydd har
genomförts.
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Samarbeta med kommunernas grundskolor i syfte att ge skolelever kunskap om
brandrisker och brandskydd.
Status

Kommentar:
Alla elever i förskoleklass, årskurs 5 och årskurs 7 erbjuds brandutbildning.
På grund av många brandtillbud på en skola gjordes en riktad informationsinsats, och alla
klasser i årskurs 6 till 9 på den skolan fick besök av brandförsvarets medarbetare.
Samarbeta med polis och ambulans för att ytterligare utveckla verksamheternas
förmåga, exempelvis beträffande insatser vid pågående dödligt våld.
Status
Färdig
Kommentar:
Rutiner och larmplaner har fastställts för insatser med pågående dödligt våld.
Samverkansövningar för insatser med pågående dödligt våld genomfördes under våren
tillsammans med länsstyrelsen, polis och ambulans.
Samarbeta med andra nämnder och förvaltningar i kommunerna i arbetet mot anlagd
brand.
Status
Färdig
Kommentar:
Samarbetet mot anlagd brand sker bland annat genom skolutbildningar och genom den
kommungemensamma handlingsplanen i Uppsala kommun för Gottsunda/Valsätra.
Samarbeta med andra nämnder och förvaltningar i kommunerna i arbetet med att ge
äldre och personer med funktionsnedsättning ett bättre brandskydd i sina bostäder
genom tekniska hjälpmedel
Status
Påbörjad
Kommentar:
I Uppsala kommun sker arbetet löpande och uppföljningsmöten med äldreförvaltningen och
kommunledningskontoret har genomförts.
Med Östhammars kommun har ett samarbete inletts så att de ska komma igång att arbeta
med checklistor för hemvårdande personal.
Under 2020 kommer samarbete sökas med Tierps kommun.
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Delta i samverkansforum om till exempel trafiksäkerhet och evenemangssäkerhet med
andra nämnder och myndigheter
Status
Färdig
Kommentar:
Brandförsvaret deltar vid samverkansmöten inför större evenemang. Brandförsvaret svarar
regelbundet på remisser och har upprättat rutiner för det.


20
548

RÄDDNINGSNÄMNDEN ÅRSREDOVISNING 2019

2: Stärka förmågan till krisberedskap
Skogsbranden i Västmanland sommaren 2014 visade på behoven av en stärkt krisberedskap. Vid
hanteringen av många kriser kommer kommunernas organisation för räddningstjänst att vara en
naturlig aktör. Även om kommunernas ansvar för samordning av krishanteringsfrågor inte ligger inom
brandförsvarets uppdrag har organisationen kunskaper och förmåga att hantera samhällsstörningar
som är en tillgång. Samtidigt kan kunskaper om krisberedskapssystemet och civilsamhället utvecklas.
Målet syftar till att planera, öva och förbereda egen organisation och samhället för kriser.
Bedömning

Trend

I hög grad uppfyllt
Kommentar:
Brandförsvaret har antagit en ledningsplan inför och vid allvarliga störning, och organisationen har
övats. Arbete pågår med ytterligare åtgärder för att stärka förmågan vid en allvarlig störning
ÅTGÄRDER
Öva och utveckla brandförsvarets krisberedskapsorganisation.
Status
Färdig
Kommentar:
Nyckelpersonal har utbildats i krisberedskap och säkerhetsskydd. Samma personal har även
krisövats. Arbete pågår med säkerhetsskydd, planering av brandförsvarets uthållighet i kris
och andra förmågehöjande åtgärder. En ledningsplan för brandförsvaret har tagits fram. En
utredning gällande brandförsvarets drivmedelsförsörjning är slutförd. Under hösten
genomfördes övning och utbildning i samband med övningen Havsörn.
Brandförsvaret deltar regelbundet i olika forum tillsammans med kommunerna,
länsstyrelsen m. fl.
Delta vid samverkansövningar med andra samhällsaktörer, exempelvis länsstyrelsens
kärnkraftsövning Havsörn 19.
Status
Färdig
Kommentar:
Brandförsvaret har deltagit i samverkansövningar under året, bland annat höstens stora
kärnkraftsövning Havsörn 19.
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Delta i kommunernas utveckling av krisberedskap, ex i arbetet beträffande RSA, risk
och sårbarhetsanalys.
Status
Färdig
Kommentar:
Brandförsvaret har bidragit till kommunernas arbete med risk- och sårbarhetsanalys.
Brandförsvaret deltar regelbundet i olika forum tillsammans med kommunerna,
länsstyrelsen med flera.
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3: Återuppta planering för civilförsvar och räddningstjänst under höjd
beredskap
Förmågan till civilförsvar och räddningstjänst under höjd beredskap är eftersatt idag och planeringen
har i praktisk mening legat nere. Mot bakgrund av förändringar i omvärlden behöver den stärkas.
Förmågan till civilförsvar är dessutom nära förknippad med förmågan till krishantering, och ska bygga
på denna. Målet syftar till att etablera en känd och övad planering för civilförsvar och räddningstjänst
under höjd beredskap.
Bedömning

Trend

Delvis uppfyllt
Kommentar:
Personal vid brandförsvaret har krigsplacerats. Arbete för ett stärkt säkerhetsskydd pågår, en
säkerhetsskyddsanalys har gjorts och åtgärder för att förstärka skyddet planeras. Övningar och
kontinuitetsplanering för fredstida kriser stärker förmågan även i ofred. Nämnden inväntar inriktningar
för det civila försvaret från nationella och regionala myndigheter för att fortsätta planeringen.
ÅTGÄRDER
Ta fram en långsiktig strategi för förmågeuppbyggnad av räddningstjänsten under höjd
beredskap.
Status
Påbörjad
Kommentar:
Tillgång till personal vid höjd beredskap har säkerställts genom att personalen har
krigsplacerats och det genomförs nu enligt rutin. Åtgärder har vidtagits gällande
säkerhetsskydd och en säkerhetsskyddsanalys är genomförd. Vidare inväntar brandförsvaret
riktlinjer och anvisningar från centrala myndigheter såsom MSB och länsstyrelsen.
Ta fram en kontinuitetsplan för brandförsvarets personalförsörjning under höjd
beredskap.
Status
Påbörjad
Kommentar:
Internt arbete med kontinuitetsplanering har påbörjats, och en ledningsplan för
brandförsvaret har tagits fram.
Delta i kommunernas säkerhetsskyddsarbete och utveckling av civilt försvar.
Status
Färdig
Kommentar:
Brandförsvarets säkerhetsskyddsarbete är under uppstart, grundläggande åtgärder är
genomförda och en säkerhetsskyddsanalys genomfördes under hösten. Brandförsvaret
deltar i kommunens arbete gällande säkerhetsskydd och civilt försvar.
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4: Stärka skyddet mot bränder och olyckor på landsbygd och glesbygd
genom lokala aktörer
Sårbarheten är större på landsbygd och i glesbygdsområden. För att åstadkomma ett likvärdigt skydd
mot olyckor krävs mer insatser för dem som bor, verkar och vistas där. Lokal närvaro och lokala aktörer
är en viktig resurs i det arbetet. Målet syftar till att med såväl egna resurser som genom lokala nätverk
och fördjupade samarbeten åstadkomma ett stärkt skydd mot bränder och olyckor på landsbygd och
glesbygd.
Bedömning

Trend

I hög grad uppfyllt
Kommentar:
Brandskyddsutbildningar riktade mot de som bor i glesbygd har genomförts.
Antalet materialdepåer i Tierps och Östhammars skärgård har utökats till nio depåer, och
kontaktpersoner vid materialdepåerna kan nu larmas via SMS. Erfarenheterna från materialdepåerna
och SMS-larm kommer att tas med i det fortsatta arbetet med att stärka skyddet mot bränder och
olyckor på landsbygden.
ÅTGÄRDER
Riktade informationsinsatser om risker för bränder och andra olyckor och hur de kan
hanteras till de som bor i landsbygd och glesbygd.
Status
Färdig
Kommentar:
Brandförsvaret har träffar med bland annat hembygdsföreningar och har på så sätt kunnat
informera boende i landsbygden. Vid sotning och brandskyddskontroll lämnar
entreprenörerna skriftlig brandskyddsinformation.
Utveckla möjligheter att med frivilliga resurser stärka skyddet mot bränder och olyckor
i glesbygd.
Status
Färdig
Kommentar:
Kontaktpersoner vid de materialdepåer som finns i Tierps och Östhammars skärgård kan nu
larmas via SMS. Antalet depåer har utökats till nio, under 2019 etablerades en materieldepå
på Raggarön.
Materieldepåer är depåer med brandmateriel. Frivilliga på orten kan med hjälp av dessa
påbörja en räddningsinsats i väntan på att brandförsvaret kommer på plats.
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5: Verka för att riskhänsyn tas i samhällsplaneringen
Nya risker ska så långt skäligen möjligt undvikas vid utvecklingen av våra samhällen. Den mark vi
bebygger idag ställer krav på vår beredskap i morgon och om hundra år. Samhällsplanering är en
komplex, långsiktig process med många aktörer. Brandförsvarets möjlighet att påverka ligger mer i att
förmedla kunskap än att ställa krav. Målet syftar till att påverka sammanhanget så att risker hanteras så
tidigt och tydligt som möjligt i processen.
Bedömning

Trend

I hög grad uppfyllt
Kommentar:
Arbetet sker löpande i form av deltagande i olika forum tillsammans med berörda aktörer och
handläggning av ärenden gällande planprocessen. Formerna för brandförsvarets samarbete med de
tre kommunernas byggenheter har utvecklats under året.
ÅTGÄRDER
Delta i regionalt och annat lokalt arbete beträffande riskhantering i
samhällsplaneringen, exempelvis med länsstyrelsen.
Status
Färdig
Kommentar:
Samarbete sker främst med Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner i syfte att hantera
risker i planprocessen. Samarbete sker även med länsstyrelsen och andra berörda aktörer.
Samarbete inom kommunerna i syfte att hantera risker i översiktsplaner.
Status
Färdig
Kommentar:
Brandförsvaret deltar på möten i samband med framtagandet av översiktsplaner. Syftet med
deltagandet är att hantera eventuella risker och lyfta frågor om hållbart brandskydd.
Samarbete inom kommunerna i syfte att hantera risker i fördjupade översiktsplaner.
Beskriv åtgärder
Status
Färdig
Kommentar:
Brandförsvaret deltar på möten i samband med framtagandet av fördjupade översiktsplaner.
Syftet med deltagandet är att hantera eventuella risker.
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Samarbete inom kommunerna i syfte att hantera risker i detaljplaner.
Status
Färdig
Kommentar:
Brandförsvaret deltar på samråd och svarar på remisser i samband med framtagandet av nya
detaljplaner. Syftet med deltagandet är att hantera eventuella risker tidigt i
samhällsplaneringen.
Samarbete inom kommunerna i tidigt skede beträffande planering av infrastruktur.
Status
Färdig
Kommentar:
Brandförsvaret svarar på remisser från Trafikverket gällande planering av infrastruktur.
Brandförsvaret medverkar också på möten och samråd i framtagandet av ny översiktsplan
och detaljplan där frågor angående infrastruktur hanteras.
Utveckla räddningsnämndens delaktighet i byggprocessen, exempelvis genom
framtagande av strategiska dokument ihop med plan- och byggnadsnämnderna.
Status
Färdig
Kommentar:
Delaktigheten fungerar mycket bra i dagsläget och utvecklas löpande genom avstämningar
och möten. En rutin för brandförsvarets samverkan med våra tre kommuners byggenheter är
framtagen, beslutad och i stort sett implementerad.
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6: Stärka den enskildes förmåga till riskmedvetet beteende och
kunskap att handla vid bränder och olyckor genom information,
rådgivning och utbildning
Den enskilde har i många fall bäst förutsättningar att minska riskerna i sin omgivning, och är dessutom
oftast på plats där bränder och olyckor inträffat innan det offentligas resurser hunnit fram.
Informations- och kunskapsspridning har underlättats mycket, men många utsatta målgrupper är
fortfarande svåra att nå. Det är viktigt att information, råd och utbildning anpassas till målgruppen.
Målet syftar till att med stöd av befintliga och vidareutvecklade metoder rusta den enskilde med stärkt
förmåga till såväl förebyggande som skadeavhjälpande åtgärder.
Bedömning

Trend

Helt uppfyllt
Kommentar:
Brandförsvarets information till enskilda om brandskydd och riskmedvetenhet har fortsatt att
utvecklas med bättre plattformar och tydligare budskap. Planerade informationsinsatser har
genomförts.
Informationen i brandförsvarets samtliga externa informationskanaler har planerats och samordnats
för att underlätta för enskilda att kunna ta till sig informationen. Brandförsvarets Facebook-sida har
fått stort genomslag.
ÅTGÄRDER
Informationsinsatser om förebyggande brandskydd i olika forum och
kommunikationskanaler.
Status
Färdig
Kommentar:
Utbildning och information om brandskydd har genomförts på grundskolor, och
brandförsvarets rådgivningstelefon är bemannad vardagar 9-11.
Brandförsvaret har deltagit också vid olika evenemang för att sprida kunskap om
brandskydd, och särskilda insatser har gjorts med "Öppet hus" på alla brandstationer i
september och brandvarnardagen vid första advent.
Brandförsvarets facebooksida har gått mycket bra under perioden med tre inlägg i veckan.
En ny folder med brandskyddsinformation som distribueras via sotningsentreprenörerna har
tagits fram.
Två nya informationsfilmer har producerats. En om säkert julfirande och en om hur man firar
ett säkert nyår. Dessa visades i brandförsvarets egen och de tre kommunernas webb- och
sociala mediekanaler. Även nyhetstexter i ämnet togs fram och publicerades på den egna och
kommunernas webbplats.
Medarbetare har medverkat vid flera tillfällen i media och pratat brandsäkerhet.


27
555

RÄDDNINGSNÄMNDEN ÅRSREDOVISNING 2019

Genomföra utbildningsinsatser främst riktad till kommunernas omsorgspersonal.
Status
Färdig
Kommentar:
Brandförsvaret genomför kontinuerligt brandskyddsutbildningar till kommunernas
omsorgspersonal.
Utveckla arbetet med uppsökande informationsbesök efter inträffade bränder i
bostäder, skolor och andra offentliga lokaler.
Status
Färdig
Kommentar:
Arbetet har utvecklats med erfarenheter från genomförda informationsbesök, och rutiner för
att utveckla uppföljningen har skapats.
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7: Bryta olycksförlopp i ett så tidigt skede som möjligt genom att
tillgängligheten till och effektiviteten av räddningsinsatser ska
förbättras
Det är i det tidiga skedet som störst möjlighet finns att påverka förloppet, även med små medel.
Snabbhet är en central del i responsen (samhällets svar på eller åtgärder vid) till olyckor. Samtidigt
måste kvaliteten vara god, vilket ställer krav på materiel och kunskap. Övningsverksamheten är därför
viktig. Målet syftar till att under programperioden utveckla responskedjans alla delar så att snabbare och
effektivare hjälp lämnas till den nödställde.
Bedömning

Trend

I hög grad uppfyllt
Kommentar:
Tidigare vidtagna åtgärder, införande av så kallade "Första insatspersoner" och funktionen "förlarm"
har gett goda resultat och har medfört att brandförsvaret är snabbare på plats vid skadeplatsen. Nu
sker arbete löpande med att anpassa larmplaner och vidareutbilda larmoperatörer vid
räddningscentralen. Uppsala brandförsvar har tillsammans med andra brandförsvar knutna till
räddningscentralen en fortsatt dialog med andra samverkande aktörer som till exempel SOS-alarm för
att förkorta handläggningstiderna i utalarmeringsskedet.
ÅTGÄRDER
Vara snabbt på plats vid räddningsinsatser med rätt typ av räddningsresurser.
Status
Färdig
Kommentar:
Fortlöpande utbildning av personal på räddningscentralen har genomförts för att öka
förståelsen för Uppsala brandförsvars operativa organisation. Larmplaner har reviderats för
att optimera resurstillsättningen på varje händelsetyp.
Samarbetet med Gästrike räddningstjänstförbund har utvecklats då att direktalarmering av
varandras räddningsresurser kan ske när olycka inträffat.
Utreda förutsättningar för FIP-enheter vid Månkarbo, Vänge, Karlholm och Lindbacken.
Status
Färdig
Kommentar:
Efter ett nytt inriktningsbeslut ska bemanningen stärkas vid befintliga brandstationer istället
för att starta upp verksamheter på nya orter. Räddningsnämnden avser fatta närmare beslut
om förstärkningen under 2020.
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8: Utveckla förmågan att förebygga och hantera bränder och olyckor
Samhället förändras kontinuerligt, och nya risker uppkommer. Det finns ett starkt behov av att
kontinuerligt utveckla såväl det förebyggande som det skadeavhjälpande arbetet. En central del i detta
är lärande från inträffade händelser. Målet syftar till att vidareutveckla rutiner och processer så att egna
och andras erfarenheter snabbt omsätts i kunskap och arbetsmetoder.
Bedömning

Trend

I hög grad uppfyllt
Kommentar:
Arbete med utbildning, övning och utveckling av samverkan har skett under perioden. Ett särskilt fokus
har varit stabs- och ledningsförmåga vid stora händelser, till exempel skogsbränder. Andra
fokusområden har varit kemikalieolyckor och insatser vid pågående dödligt våld (terror). Förmågan att
hantera stora olyckor har utvecklats, bland annat tack vare de resurssatsningar som MSB gjort.
Samarbetet med Gästrike räddningstjänst har utvecklats under perioden, primärt vad gäller direkt
utalarmering av resurser.
Omvärldsbevakning sker löpande, och ett fokusområde är att ta tillvara på möjligheten att använda
digital teknik vid utbildning och övning.
En ny tillsynsplan har implementerats. Syftet med den nya planen är att kraftsamla på verksamheter
där tillsyn gör mest nytta.
ÅTGÄRDER
Omvärldsbevaka och ta tillvara på erfarenheter och lärdomar från andra organisationer
i syfte att tidigt fånga upp händelser/trender där det föreligger behov av förebyggande
åtgärder.
Status
Färdig
Kommentar:
Räddningsnämnden deltar årligen vid den nationella Brandkonferensen. Nämnden har också
utvecklat sitt utbyte med andra räddningstjänster i det så kallade 100 000-samarbetet, alltså
andra räddningstjänstorganisationer som har kommuner med mer än 100 000 invånare.
Nämndens arbetsutskott deltog i en nätverksträff genomfördes i Jönköping i slutet av
november.
Brandförsvaret deltar i relevanta konferenser och har ett omfattande utbyte av erfarenheter
med andra räddningstjänster i regionen. Brandförsvaret deltar också i nationella nätverk, och
bevakar media löpande.
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Utbilda och öva av ledning, taktik, metod och teknik för effektiva räddningsinsatser.
Status
Färdig
Kommentar:
Utbildning i ledning, taktik, metod och teknik sker kontinuerligt för brandförsvarets personal.
Samövningar med andra räddningstjänster i regionen samt polis och ambulans genomförs
också kontinuerligt.
Under våren låg fokus vid utbildningar och övningar på insatser vid pågående dödligt våld
och trafikolyckor med tunga fordon. Under hösten har insatser vid kemikalieolyckor vara ett
fokusområde.
Arbete för att i större omfattning kunna använda digitala hjälpmedel, till exempel VR-teknik,
vid utbildning och övning pågår.
Implementering av utvecklad tillsynsplan
Status

Kommentar:
Tillsyn sker enligt den utvecklade tillsynsplanen. Implementeringen av tillsynsplanen har
medfört ett merarbete vad gäller registervård i verksamhetsledningssystemet. Arbetet med
registervård kommer att behöva pågå löpande under en längre period.
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Uppsala kommuns inriktningsmål 1 Uppsala kommun ska ha en
jämställd och hållbar ekonomi.
Tierps kommuns övergripande inriktningsmål Tierp är en attraktiv,
inkluderande och hållbar kommun med ekonomin i balans.
Östhammars kommuns strategiska inriktningsområde Östhammar, En
hållbar kommun. • Ett effektivt resursutnyttjande, ej skadar miljön och
arbetar långsiktigt för att ta ansvar för kommande generationer
Bedömning

Trend

I hög grad uppfyllt
Kommentar:
Nämnden har en långsiktig ekonomi i balans. Nämnden arbetar kontinuerligt med att minska negativ
miljöpåverkan av nämndens verksamhet. Vid olyckor där brandförsvaret gör räddningsinsatser är
målsättningen att minimera miljöpåverkan, bland annat genom samarbete med miljökontoret.

Nämndens strategi:
En god kontroll och styrning av verksamhet och ekonomi. Kontinuerligt anpassa verksamheten utifrån
tilldelade kommunbidrag från kommunerna.
Bedömning

Trend

I hög grad uppfyllt
Kommentar:
Nämnden har en långsiktig ekonomi i balans. Nämnden arbetar kontinuerligt med att minska negativ
miljöpåverkan av nämndens verksamhet. Vid olyckor där brandförsvaret gör räddningsinsatser är
målsättningen att minimera miljöpåverkan, bland annat genom samarbete med miljökontoret.
ÅTGÄRDER
En god kontroll över vilket behov som kommunerna har inom nämndens
ansvarsområde.
Status
Färdig
Kommentar:
Handlingsprogram enligt Lagen om skydd mot olyckor tas fram vart 4:e år. Fortlöpande sker
en bedömning av till exempel behovet av brandtillsyn och hur stora riskerna är för bränder
och andra olyckor som kan föranleda räddningsinsats.
En god uppföljning av verksamheten och ekonomin.
Status
Färdig
Kommentar:
Nämnden har en god uppföljning av verksamheten och ekonomin. Månadsuppföljningar
beslutas i nämnden och rapporteras till Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner. Förutom

32
560

RÄDDNINGSNÄMNDEN ÅRSREDOVISNING 2019

månadsuppföljningarna har nämnden två delårsuppföljningar och årsredovisningen som
också rapporteras till kommunerna i den gemensamma nämnden.

Uppdrag

KVAR FRÅN 2018: 1.2 Tydliggöra hur digitaliseringens möjligheter ska användas
och dess utmaningar hanteras i verksamhetsplanering och affärsutveckling så
att utvecklingen kan drivas så samlat och effektivt som möjligt
Status
Färdig
Kommentar:
Förutsättningar finns för att fortsatt digital utveckling ska ske löpande, dels genom utveckling
av brandförsvarets webb-sida men också genom utveckling av brandförsvarets
verksamhetsledningssystem.

1.12 Genomföra en koncernövergripande kartläggning hur resurser fördelas
mellan män och kvinnor senast 2022 i syfte att uppnå en jämställd
resursfördelning.
Motsvaras i Mål och budget 2018 av 1.4 Genomföra analyser för jämställdhetsbudgetering
inom minst ett nytt utvecklingsområde årligen, samt att utifrån analys ta fram åtgärder i syfte
att minska ojämställdhet
Status
Väntar
Kommentar:
Planeras att genomföras under 2020.
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Uppsala kommuns inriktningsmål 2 Uppsala ska vara tryggt och
attraktivt att leva, verka och vistas i.
Tierps kommuns övergripande inriktningsmål Tierp är en attraktiv,
inkluderande och hållbar kommun med ekonomin i balans.
Östhammars kommuns strategiska inriktningsområde Östhammar, En
attraktiv och växande kommun.
Bedömning

Trend

I hög grad uppfyllt
Kommentar:
Nämndens kärnverksamhet bidrar till måluppfyllelse. Kärnverksamheten fortgår med oförändrad
omfattning och kvalitet.
Uppdrag

KVAR FRÅN 2018: 2.12 Ta fram ett förslag till Tierp, Uppsala och Östhammars
kommuner på ett Handlingsprogram för förebyggande verksamhet och
räddningstjänst enligt lagen om skydd mot olyckor som ska gälla från och med
2020 (RÄN)
Status
Färdig
Kommentar:
Vid nämndens möte i september kommer fastställdes förslag till nytt handlingsprogram.
Handlingsprogrammet antogs sedan av de tre kommunernas fullmäktigen under november
och december.

KVAR FRÅN 2018: 2.9 Stärka krisberedskapen i kommunens alla verksamheter
Status
Färdig
Kommentar:
Brandförsvaret har fastställt en ledningsplan för allvarliga störningar. Planen har prövats vid
övning. Fortsatt utveckling kommer att ske fortlöpande.
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2.1 Stärk arbetet med att förebygga och förhindra social oro samt öka
tryggheten.
Motsvaras i Mål och budget 2018 av 2.11 Ta fram en handlingsplan för ökad trygghet och
säkerhet (KS)
Status
Färdig
Kommentar:
Brandförsvaret bidrar bland annat genom utbildning av skolelever i årskurs 5 och 7.
Arbete enligt handlingsplan Gottsunda/Valsätra fortlöper också.
ÅTGÄRDER
Samarbete med främst polis och andra kommunala verksamheter för att förebygga
social oro.
Status
Färdig
Kommentar:
Brandförsvaret träffar polisen inför varje helg. Samordningsmöten angående handlingsplanen för
Gottsunda/Valsätra sker en gång/månad. Stora områdesgruppen för Gottsunda har möte två
gånger/termin.

2.9 Beakta näringslivsperspektivet i kommunala beslut.
Status
Färdig
Kommentar:
Personal har genomgått utbildning i "klarspråk", och blanketter har digitaliserats och
förenklas. Rutiner och resurser har setts över så att remisser handläggs inom önskad tid.
Brandförsvaret arbetar också med att underlätta för enskilda som behöver förnya tillstånd för
brandfarliga varor.
ÅTGÄRDER
Vid tillsyn och tillståndsgivning anpassa kommunikationen efter den tillsynades
förutsättningar så långt som det är möjligt.
Status
Färdig
Kommentar:
Utbildning i klarspråk har genomförts i syfte att förenkla och förtydliga kommunikationen
med de vi möter. Ansökningsblanketter i tillståndsprocessen har digitaliserats.
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Svara på remisser skyndsamt och inom önskad tid.
Status
Färdig
Kommentar:
”Sista önskat svarsdatum” efterfrågas från de som skickar remisser till nämnden, på så sätt
underlättas prioriteringsarbetet och remisserna kan hanteras inom önskad tid. Vidare har
resurserna på enheten för samhällsskydd anpassats så att remisser kan hanteras inom
önskad tid.
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Uppsala kommuns inriktningsmål 3 Uppsala stad och landsbygd ska
växa smart genom ett hållbart samhällsbyggande.
Tierps kommuns övergripande inriktningsmål Tierp, Successivt
utveckla tätorterna med början i Tierp genom att verka för ökat antal
bostäder med attraktiva miljöer. Minska kommunens negativa
klimatpåverkan genom att minska kommunens utsläpp av växthusgaser
och att minska kommunens energiförbrukning.
Östhammars kommuns strategiska inriktningsområden Östhammar,
En attraktiv och växande kommun. En hållbar kommun.
Bedömning

Trend

I hög grad uppfyllt
Kommentar:
Nämnden bidrar i viktiga kommunprocesser för att stad och landsbygd ska växa smart och hållbart.
Nämnden fokuserar särskilt på riskhänsyn i samhällsplaneringen och ett säkerhetsperspektiv i
planprocesser.
Uppdrag

3.1 Aktivt och strategiskt arbeta med digital utveckling och innovation, genom
bland annat testbäddar, för att utveckla den egna verksamheten, stärka
klimatarbetet och skapa ett smart och hållbart Uppsala.
Motsvaras i Mål och budget 2018 av 3.1 Utveckla Uppsala till en Smart stad där innovationer,
digitalisering och miljö- och klimatdrivet arbete skapar möjligheter att möta samhällets
utmaningar på ett effektivt och hållbart sätt.
Status
Färdig
Kommentar:
Digital utveckling sker bland annat genom mobila applikationer i
verksamhetsledningsverktyg. Digital teknik för utbildnings- och övningsverksamhet för
personal inom räddningstjänstområdet utvecklas.
ÅTGÄRDER
Klimatanpassa fordonsparken.
Status
Färdig
Kommentar:
Personfordon som inte är utryckningsfordon klimatanpassas.
Utryckningsfordon behöver ha en hög tillförlitlighet och fungera under alla förhållanden och
här finns för närvarande inte några miljöanpassade alternativ.
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Klimatanpassa brandförsvarets övningsverksamhet.
Status
Påbörjad
Kommentar:
Klimatanpassning sker bland annat genom att öka andelen distansutbildning med hjälp av
digital teknik. Möjlighet till att i större utsträckning använda VR-teknik och andra digitala
hjälpmedel vid utbildning och övning analyseras också.
För att minska klimatpåverkan vid brandövningar planeras för en ny övningsanläggning som
omhändertar såväl brandrök som släckvatten och minimerar utsläppen.
Ha förmåga att vid räddningsinsatser kunna minimera miljöpåverkan.
Status
Påbörjad
Kommentar:
Omvärldsbevakning för att kunna implementera nya tekniker och metoder.

3.10 Öka andelen förnybar energi och öka takten i arbetet med
energieffektivisering och energisparande
Motsvaras i Mål och budget 2018 av Öka andelen förnybar energi och fördubbla
förbättringstakten vad gäller energieffektivitet.
Tidigare 3.14
Status
Färdig
Kommentar:
Dialog med hyresvärdar pågår om att minska energiförbrukningen i brandstationerna.
ÅTGÄRDER
Energieffektivisera brandstationerna i samarbete med hyresvärd.
Status
Färdig
Kommentar:
Vid nybyggnationer tas frågan om energieffektivisering aktivt med. Så hög miljöcertifiering
som möjligt eftersträvas. Dialog med hyresvärd om energieffektiviseringar pågår avseende
befintliga lokaler.
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KVAR FRÅN 2018: 3.3 Utifrån den sociala kompassen fortsätta utveckla den
samordnade planeringsprocessen för hållbar stads- och landsbygdsutveckling
Lydelse i Mål och budget 2017: "Fortsätt utveckla den samordnade planeringsprocessen för
hållbar stads- och landsbygdsutveckling."
Status
Färdig
Kommentar:
Nämnden bidrar med kompetens till de strategiska planeringsprocesserna för hållbar stadsoch landsbygdsutveckling. Rutiner för löpande samarbete är upprättade.
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Uppsala kommuns inriktningsmål 4 Uppsala ska vara jämlikt och
inkluderande med goda förutsättningar för folkhälsa och livskvalitet
Tierps kommuns övergripande inriktningsmål Tierp är en attraktiv,
inkluderande och hållbar kommun med ekonomin i balans.
Östhammars kommuns strategiska inriktningsområde Östhammar, En
öppen kommun
Bedömning

Trend

Delvis uppfyllt
Kommentar:
Nämnden bidrar till målet bland annat genom att stärka nämndens kunskap om barnkonventionen
och hur den påverkar nämndens verksamhet.
Uppdrag

Kommunfullmäktiges uppdrag
Öka kännedomen och medvetenheten om barns rättigheter genom att genomföra ett
kompetenslyft om barnrätt inom kommunens verksamheter.
Status
Färdig
Kommentar:
Utbildningsinsatser har gjorts.
ÅTGÄRDER
Stärka kunskapen vid brandförsvaret om barnkonventionen.
Status
Färdig
Kommentar:
Nämnd och chefer vid brandförsvaret är informerade om barnkonventionen och hur den
påverkar nämndens verksamhet.
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Inriktningsmål 5 Uppsalas invånare ska ha bostad och arbete.
Tierps kommuns övergripande inriktningsmål Tierp är en attraktiv,
inkluderande och hållbar kommun med ekonomin i balans.
Östhammars kommuns strategiska inriktningsområde Östhammar, En
lärande kommun.
Bedömning

Trend

Ej uppfyllt
Kommentar:
Nämnden har inte bidragit till målet.
Uppdrag

Kommunfullmäktiges uppdrag
I större utsträckning använda kommunens egna sysselsättnings- och
arbetsmarknadsverksamheter för intern service.
Status
Färdig
Kommentar:
Inga områden har identifierats.
Åtgärder
Identifiera områden som skulle vara lämpligt för daglig verksamhet att utföra.
Status
Färdig
Kommentar:
Inga områden har identifierats ännu.
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Uppsala kommuns inriktningsmål 8 Uppsalas invånare, organisationer
och näringsliv ska vara delaktiga i att utforma samhället.
Tierps kommuns övergripande inriktningsmål Tierp är en attraktiv,
inkluderande och hållbar kommun med ekonomin i balans.
Östhammars kommuns strategiska inriktningsområde Östhammar, En
öppen kommun
Bedömning

Trend

I hög grad uppfyllt
Kommentar:
Nämnden avser bidra till målet genom att ta fram en informationshanteringsplan som ska tydliggöra
hur ärenden handläggs. Det ska också bli lättare att lämna synpunkter på brandförsvarets webb.
Vid framtagande av nytt handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst har ett
flertal medborgardialoger hållits, förslaget har även skickats på remiss till flertal organisationer. Förslag
och synpunkter från allmänheten och organisationer har tagits om hand och värderats.
Uppdrag

8.8 Ta fram en informationshanteringsplan som utifrån verksamheternas
processer stödjer en effektiv, rättssäker och digital informationshantering
Tidigare 8.7
Status
Påbörjat
Kommentar:
Arbete pågår, beräknas vara klart under 2020.
ÅTGÄRDER
Ta fram informationshanteringsplan.
Status
Påbörjat
Kommentar:
Arbetet har påbörjats och beräknas vara klart 2020.
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Inriktningsmål 9: Uppsala kommuns medarbetare ska ha bra arbetsvillkor
och kan med hög kompetens möta Uppsala, Tierp och Östhammar
Bedömning

Trend

I hög grad uppfyllt
Kommentar:
Nämndens åtgärder verkställs som planerat. Insatser för att stärka brandförsvarets chefer och utveckla
arbetsmiljöarbetet har gjorts under året. Resultat från årets medarbetarundersökning visar mycket bra
resultat.

Kommunen ska ha ett hållbart och hälsofrämjande arbetsliv. Alla medarbetare ska ges
förutsättningar för att ta eget ansvar för sin arbetsmiljö. Medledarskap är
förutsättningen för att alla ska kunna göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna
nyskapande.
Bedömning

Trend

I hög grad uppfyllt
Kommentar:
Insatser för att stärka brandförsvarets chefer och utveckla arbetsmiljöarbetet har gjorts under
perioden. Resultat från årets medarbetarundersökning visar mycket bra resultat.
ÅTGÄRDER
Säkra en god arbetsmiljö.
Status
Färdig
Kommentar:
Rutiner har fastställts, och utbildningsinsatser har gjorts för att höja chefers kompetens.
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Ett kulturbärande ledar- och medarbetarskap möjliggör verksamhetsutveckling och
medledarskap och allas del i att göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna
nyskapande
Bedömning

Trend

I hög grad uppfyllt
Kommentar:
Under året har arbete med implementering av värdegrunden gjorts. Arbete med chefs- och
ledarutveckling fortlöper.
ÅTGÄRDER
Utveckla chef - ledarskap och medarbetarskap.
Status
Påbörjat
Kommentar:
Samtliga chefer haft uppdrag att arbeta med värdegrund - med fokus på beteenden- med
sina medarbetare. Syftet är att främja dialog om beteenden som främjar en god, hållbar och
inkluderande arbetsmiljö och en god service och bemötande såväl internt som externt, mot
medborgaren. Alla planerade aktiviteter har dock inte genomförts, så arbetet kommer att
fortsätta under 2020. Arbete för att stärka det kommunikativa ledarskapet har också
genomförts.

Uppsala kommuns medarbetare ska ha bra arbetsvillkor och kan med hög kompetens
möta Tierp, Uppsala och Östhammar.
Bedömning

Trend

I hög grad uppfyllt
Kommentar:
Nämndens åtgärder har genomförts som planerat. Insatser för att stärka brandförsvarets chefer och
utveckla arbetsmiljöarbetet har gjorts under året. Resultat från årets medarbetarundersökning visar
mycket bra resultat.
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Stärka den strategiska och operativa kompetensförsörjningen för räddningsnämnden
som arbetsgivare med fokus på bristyrken.
Bedömning

Trend

I hög grad uppfyllt
Kommentar:
Arbete för att minska personalomsättningen hos deltidsbrandmän och brandingenjörer fortlöper.
Bemanningen på RiB-stationerna har under året varit god, och omsättningen av brandingenjörer har
varit obefintlig.
ÅTGÄRDER
Säkra strategisk och långsiktigt hållbar kompetensförsörjning.
Status
Färdig
Kommentar:
Det utvecklingsarbete för rekrytering av deltidsbrandmän som påbörjades under 2018
fortsatte under 2019, bland annat genom riktad information till huvudarbetsgivare för
potentiella deltidsbrandmän.
Besök hos brandingenjörsutbildningarna vid Luleås och Lunds tekniska högskolor har gjorts
för att väcka studenternas intresse för Uppsala brandförsvar. Brandförsvaret tar emot
praktikanter och sommarjobbare från utbildningarna och är måna om att de ska känna sig
välkomna och inkluderande.
Uppdrag

9.6 Intensifiera arbetet med att åtgärda strukturella skillnader på grund av kön.
Motsvaras i Mål och budget 2017 av Åtgärda strukturella löneskillnader på grund av kön.
Motsvaras i Mål och budget 2018 av 9.5 Intensifiera arbetet med att åtgärda strukturella
löneskillnader på grund av kön.
Status
Påbörjad
Kommentar:
Kommunens lönekartläggning ger, på grund av att det är så fåtal kvinnor anställda inom
brandförsvaret, inget underlag för analys av om strukturella löneskillnader på grund av kön
förekommer.
Arbete med värdegrund ses som en viktig del i arbetet för att åtgärda strukturella skillnader
på grund av kön.
Arbete återstår innan det finns acceptabla omklädnings- och duschmöjligheter för olika kön
på brandstationerna.
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ÅTGÄRDER
Utveckla jämställdhetsarbetet.
Status
Påbörjad
Kommentar:
Förvaltningsledningen har fastställt mål för jämställdhet, och implementering av värdegrund
pågår. Kvinnor inom brandförsvaret genomför nätverksträffar i syfte att stödja varandra och
peka på utvecklingsmöjligheter. Arbete kommer att fortsätta 2020.
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Uppdrag vid sidan av verksamhetsplanen

att uppdra åt samtliga nämnder och bolagsstyrelser att under 2018 arbeta
fram egna ledningsplaner inför och vid allvarliga störningar i enlighet med
rutin för detta
Beslutspunkten ingick i ärendet Ledningsplan inför och vid allvarlig störning (KSN-2017-2895), § 254 vid
kommunfullmäktiges sammanträde 2017-11-06-07. Observera att uppdraget har kopplingar till det
kommungemensamma uppdraget Stärka krisberedskapen i kommunens alla verksamheter som ligger
under inriktningsmål 2.
Status
Färdig
Kommentar:
Ledningsplanen är antagen.

Särskilda frågor om synpunktshantering
Status
Påbörjad

Titel

Status

Har nämnden/styrelsen en systematisk hantering av
synpunkter?

Färdiggrad

Påbörjad

Kommentar:
Nämnden tar emot synpunkter via personliga besök, telefon och e-post. Ärendena handläggs i vanlig
ordning, inget särskilt system finns för just synpunktshantering.
Hur många synpunkter har kommit in på den verksamhet
nämnden/styrelsen ansvarar för under 2019?

Ej
påbörjad

Kommentar:
Nämnden har ingen samlad bild över antalet synpunkter.
Vilka förbättringsområden har, utifrån dessa synpunkter,
identifierats i den verksamhet nämnden/styrelsen ansvarar för?

Påbörjad

Kommentar:
De synpunkter som kommer är oftast positiv återkoppling, till exempel tack-kort och teckningar från
barn. Önskemål om att utveckla brandförsvarets webbsida har också tagits emot.
Vilka förändringar har, utifrån dessa synpunkter, genomförts
eller planeras i den verksamhet nämnden/styrelsen ansvarar
för?
Kommentar:
Utveckling av brandförsvarets webbsida kommer att ske nästa år.
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Resultaträkning
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B I L AG A 2
Resultat per verksamhet
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Kommentar
Uppsala kommun är värdkommun för den gemensamma räddningsnämnden. Den gemensamma
nämnden ingår därmed i Uppsala kommuns organisation och nettokostnad och resultat i
resultaträkningen är här endast Uppsala kommuns.
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B I L AG A 3
Pågående investeringar
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B I L AG A 4
Analys ekonomiskt utfall Uppsala kommun
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Resultat

RÄDDNINGSNÄMNDEN
Belopp i miljoner kronor
Politisk verksamhet (1)
Infrastruktur, skydd m.m (2)
Övriga verksamheter
Nämnden totalt

Investeringar

Kommunbidrag

Bokslut

Bokslut

Helårsprognos

2019

2019

2018

201908

1

0

0

0

160

1

-3

0

0

0

0

0

161

1

-3

0

KF-budget

Bokslut

Bokslut

Helårsprognos

2019

2019

2018

201908

26

20

8

26




Resultat per verksamhet
Räddningsnämnden är en gemensam nämnd för Tierp, Uppsala och Östhammars
kommuner där Uppsala kommun är värdkommun. KF-budgeten på 160 mnkr (miljoner
kronor) är kommunbidraget från Uppsala kommun, ersättningarna (kommunbidragen)
från Tierp och Östhammars kommuner uppgick till 51 mnkr
Kostnaden för den politiska verksamheten består till största del av arvoden till nämndens
ledamöter och lön för nämndsekreterare och verksamheten hade en ekonomi i balans (0resulat).
Resultatet för verksamhet räddningstjänst, som ingår under Infrastruktur, skydd mm, är 1
mnkr. Det positiva resultatet beror dels på att nämnden under året vidtagit åtgärder för att
få en ekonomi i balans. Bland annat minskade lönekostnaden de sista sex månaderna med
3 mnkr jämfört med de första sex månaderna genom bättre personalplanering och
anställningsstopp. Dels på ökade kommunbidrag för ökning av deltidsorganisation där
kostnaden kommer 2020, för lokalhyror för nya brandstationer där kostnaden inte varit
under hela året och på en ofinansierad kostnad för brandpostnätet i Uppsala.
Sammantaget ger dessa tre poster en positiv resultateffekt på 1 mnkr.
Förra året var extremt avseende den torra och varma sommaren som innebar ökade
kostnader med cirka 2,2 mnkr med ett negativt resultat på 2,7 mnkr som följd. Antagligen
kommer vi oftare se mer extremt väder på grund av den globala uppvärmningen och det
kommer medföra större kostnader för räddningstjänsten. Kostnadsutvecklingen styrs till
största del av hur stor beredskapen för räddningsinsatser ska vara och vilka sorters
räddningsinsatser kommunen beslutar att räddningstjänsten ska klara av. Sedan styr även
befolkningsförändringar kostnadsutvecklingen men då mer etappvis än linjärt beroende
på hur och var ökning eller minskning av befolkningen sker. Antal räddningsinsatser har
ingen eller väldigt svag inverkan på kostnaden för räddningstjänsten och därmed också på
kostnadsutvecklingen.
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B I L AG A 4
Analys ekonomiskt utfall Uppsala kommun
En återuppbyggnad av det civila försvaret och räddningstjänst under höjd beredskap
kommer leda till behov av mer resurser för räddningstjänsten. Här inväntas nationella och
regionala anvisningar om hur kommunerna ska genomföra denna förmågeuppbyggnad.
För de kommande två åren 2020 till 2021 bedöms en ekonomi i balans kunna uppnås med
en godtagbar nivå på verksamheten utifrån budgetplanerna från Tierp, Uppsala och
Östhammars kommuner som återfinns i Uppsala kommuns Mål och budget 2020.

Investeringar
Under året uppgick investeringarna till 20 mnkr. Investeringsutrymmet för året är 26 mnkr,
skillnaden mellan utfallet och budget beror på tre investeringar som är påbörjade men
inte avslutade under året. Orsaken till att de inte är avslutade är försenade leveranser.
Dessa investeringar blir klara 2020 och investeringsmedel för dessa på 6 mnkr förs även
över till 2020.

52 580

RÄDDNINGSNÄMNDEN ÅRSREDOVISNING 2019

B I L AG A 5
Sammanställd analys inför Uppsala kommuns årsredovisning

Räddningsnämndens sammanställda analys inför
årsredovisningen
Viktiga händelser under året
I årets början drog stormen Alfrida fram. Särskilt i Knutby fick räddningsnämnden en viktig
roll under det efterföljande strömavbrottet då brandstationen hölls öppen för de som
behövde hjälp med dricksvatten eller att kontakta 112. Under 2019 har förmågan att
hantera kriser ökat, dels med lärdomar efter stormen Alfrida men också genom arbete
med planer och krisövningar. Kärnkraftsövningen ”Havsörn” genomfördes under hösten.
Sommaren 2019 blev ur räddningstjänstens perspektiv betydligt lugnare än 2018. Inför
sommaren hade förmågan att hantera omfattande skogsbränder har ökat genom
utbildning, övning och utökade regionala och nationella samarbeten.
Ansökning av tillstånd för brandfarliga och explosiva varor har underlättats genom digitala
tjänster på brandförsvarets webbisda. Annan verksamhet, till exempel planering av
räddningsinsatser och deltidsbrandmännens tidsredovisning har också effektiviserats med
hjälp av digitala verktyg.
Räddningsnämndens arbete för att minska klimatpåverkan har bland annat resulterat i
förändrade brandsläckningsövningar, till exempel genom investeringar i
övningsanläggningar som minimerar miljöpåverkan. Efter omfattande utredningar har
räddningsnämnden också säkerställt att rening av PFAS från övningsfältet Viktoria sker.

Måluppfyllelse
RÄDDNINGSNÄMNDEN

Belopp i miljoner kronor
Politisk verksamhet
Infrastruktur, stadsbyggnad m.m
Nämnden totalt

Investeringar

Kommunbidrag
2019
1
160
161

Bokslut
2019
0
1
1

Resultat
Bokslut
2018
0
-3
-3

Helårsprognos
201908
0
0
0

KF-budget
2019
26

Bokslut
2019
20

Bokslut
2018
8

Helårsprognos
201908
26

Räddningsnämnden är en gemensam nämnd för Tierp, Uppsala och Östhammars
kommuner där Uppsala kommun är värdkommun. Kommunbidraget från Uppsala
kommun är 160 miljoner kronor.
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Sammanställd analys inför Uppsala kommuns årsredovisning
Kostnaden för den politiska verksamheten består till största del av arvoden till nämndens
ledamöter och lön för nämndsekreterare. Verksamheten hade en ekonomi i balans.
Resultatet för verksamhet räddningstjänst, som ingår under Infrastruktur, skydd mm, är 1
miljoner kronor.
I stort har nämnden bidragit till att uppfylla kommunfullmäktiges mål och uppdrag.
Förutsättningar för att uppfylla målet att återuppta planeringen av det civila försvaret har
dock inte funnits då planeringsdirektiv från centrala myndigheter har saknats.
Planeringsdirektiven förväntades komma under året.
Räddningsnämnden har arbetat mycket mot målet att kommunen ska vara en trygg
kommun för alla. Bland annat har personal inom vård och skola utbildats i brandskydd,
samarbetet med polisen och socialförvaltningens ungdomsjour har förbättrats
brandförsvaret har medverkat i arbetet med att förbättra tryggheten i särskilt utsatta
områden.
För verksamhetsåret 2019 fick räddningsnämnden uppdraget att förstärka den operativa
organisationen och kommunbidraget ökades med 2,2 miljoner kronor. Under året har en
ny inriktning för förstärkningen utretts och fastställts, men inte hunnit verkställas.
Räddningsnämnden har haft en ŽĨŝŶĂŶƐŝĞƌĂĚŬŽƐƚŶĂĚƉĊϭ͕ϭŵŝůũŽŶĞƌŬƌŽŶŽƌĨƂƌ
ďƌĂŶĚƉŽƐƚŶćƚĞƚ, en kostnad som tidigare hanterades av Uppsala Vatten AB.
Räddningsnämndens avsikt är att ansöka om utökat kommunbidrag för att täcka dessa
kostnader framöver.

Utvecklingen inom de verksamheter nämnden ansvarar för
Förändringar i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor väntas under 2020. De förslag som
lämnades i utredningen En effektivare kommunal räddningstjänst (SOU 2018:54) stämmer
väl överens med hur räddningsnämnden redan arbetar, framför allt gällande regionala
samarbeten av den typ som räddningsnämnden redan har avtal om. Det visar att
Räddningsnämnden legat i framkant. Ledningsförmågan måste dock fortsätta att utvecklas,
bland annat för att effektivt kunna ta emot internationellt stöd och hjälp från frivilliga.
Räddningsnämndens tillsynsverksamhet utmärker sig för en hög rättssäkerhet.
Tydligheten har ökat med förelägganden och utvecklad kommunikation med
verksamhetsutövare. Räddningsnämnden kommer att fortsätta utveckla bemötande,
kompetens, tillgänglighet, information och rättssäkerhet i hela verksamhetsområdet.

Räddningsnämnden kommer fortsätta arbetet för att öka andelen kvinnor inom
brandförsvaret. I dag är 8 procent av medarbetarna vid brandförsvaret kvinnor. Vid en
nationell jämförelse är andelen deltidsanställda kvinnor i nivå med de andra R9kommunerna, men andelen heltidsanställda kvinnor är lägre.
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Sammanställd analys inför Uppsala kommuns årsredovisning
Framtida utmaningar
På grund av klimatutvecklingen finns det en risk att extrema varma och torra somrar som
2018 blir mer frekventa. Räddningsnämnden behöver fortsätta se över vilka åtgärder som
behöver vidtas för att kunna hantera de risker som ett förändrat klimat medför.

Den planerade utökningen av de södra stadsdelarna i Uppsala tätort med en stor
befolkningsökning kommer ställa krav på en utökad räddningstjänst.

Fortsatt är personalomsättningen av deltidsbrandmän (räddningspersonal i beredskap) en
utmaning. Räddningsnämnden ser mycket positivt på kommunfullmäktiges inriktning att
fler kommunanställda ska kunna kombinera sin anställning med att vara
deltidsbrandman.

Att allt fler byggnader uppförs med brännbara material innebär utmaningar vad gäller
brandsäkerheten. Bränder i dessa konstruktioner blir mer komplexa och möjligheten att
göra snabba och effektiva släckinsatser försvåras. Insatser i miljöer där det förekommer
hot och våld, till exempel stenkastning mot brandmän, är också mer resurskrävande än
normalt.

Kostnadsutvecklingen styrs till största del av hur stor beredskapen för räddningsinsatser
ska vara och vilka sorters räddningsinsatser kommunen beslutar att räddningstjänsten ska
klara av. Även befolkningsförändringar styr kostnadsutvecklingen men då mer etappvis än
linjärt beroende på hur och var ökning eller minskning av befolkningen sker. En
återuppbyggnad av det civila försvaret och räddningstjänst under höjd beredskap kommer
leda till behov av mer resurser för räddningstjänsten. Här inväntas nationella och
regionala anvisningar om hur kommunerna ska genomföra denna förmågeuppbyggnad.
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Sida6(11)

Räddningsnämnden
Protokollsutdrag

Datum:
2020-02-12

§5
Årsredovisning 2019
RÄN-2020-00010
Beslut
Räddningsnämnden
beslutar
1. att fastställaårsredovisning2019.

Beslutsgång
Ordförandeställerarbetsutskottsförslagmot avslagoch finner att nämndenbifaller
densamma.

Sammanfattning
Årsredovisningen
är den gemensammaräddningsnämndens
avrapporteringtill
kommunstyrelserna/kommunfullmäktige
i Tierp,Uppsalaoch Östhammars
kommuner.
Nettokostnadoch resultat2019i tkr:
Räddningsnämnden
varavTierp
varavUppsala
varavÖsthammar

Nettokostnad
210585
24980
159710
25896

Budget
212456
25334
160859
26263

Resultat
1 871
354
1 149
367

Detpositivaresultatetär 0,9procentav budgeten.Främstaorsakentill det positiva
resultatetär att nämndenfått utökat kommunbidragför ökningav deltidsorganisationenoch för ökadelokalhyreskostnaderför nyabrandstationer.Underåret
har nämndeninte haft motsvarandekostnaderpå grundav att utökningav

Justerandessignatur

Utdragsbestyrkande
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Sida7(11)

Räddningsnämnden
Protokollsutdrag

Datum:
2020-02-12

deltidsorganisationenplanerastill 2020och att de ökadelokalhyreskostnaderna
inte
varit underhela2019på grund av inflyttningarundervår och sommar.

Beslutsunderlag
Förvaltningenstjänsteskrivelse2020-02-05
Årsredovisning2019
Räddningsnämndensarbetsutskott tillstyrker förslaget.

Justerandessignatur

Utdragsbestyrkande
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1 (2)
Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande
Datum

Diarienummer

2020-06-03

KS 2020/271

Ansvarsfrihet för räddningsnämnden 2019
Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja ansvarsfrihet för Tierps kommuns ledamöter och ersättare i
räddningsnämnden för år 2019.
Sammanfattning av ärendet

Enligt kommunallagen (2017:725) 5 kap, 24 § ska fullmäktige vid ett
sammanträde före utgången av juni månad året efter det år som revisionen
avser, besluta om ansvarsfrihet ska beviljas eller vägras. Beslutet ska
motiveras om det inte är uppenbart obehövligt.
Kommunrevisionen har överlämnat berättelse avseende granskning av
2019 års redovisning. Granskningen har utförts av PwC.
Räddningsnämnden har granskats i samband med granskning av
årsredovisningen. Kommunrevisionen tillstyrker att Tierps kommuns
ledamöter och ersättare i räddningsnämnden beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2019.
Enligt 5 kap, 48 §, andra punkten kommunallagen (2017:725),
får en ledamot eller tjänstgörande ersättare i kommunfullmäktige inte delta
i beslutet om ansvarsfrihet som avser ledamoten eller ersättaren själv.
Barnrättskonsekvenser

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






Handläggarens tjänsteutlåtande
Revisionsberättelse för år 2019
Revisionens redogörelse för revisionsverksamheten 2019
Revisionsrapport avseende 2019- Uppsala kommun Granskning av
bokslut för Räddningsnämnden

Beslutet skickas till
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I tjänsten
Evelina Håkansson
Utskottssekreterare
Ledningsstöd

588

Granskning av bokslut
per 2019-12-31
Granskningsrapport
Uppsala kommun, Räddningsnämnden

KPMG AB
2020-03-03
Antal sidor 4
Antal bilagor 1; Räddningsnämndens årsredovisning 2019
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1

Inledning
Vi har av Uppsala kommuns revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska Räddningsnämndens bokslut för räkenskapsåret 2019. Uppdraget ingår i revisionsplanen för Uppsala kommun år 2019.
Kommunens revisorer ska enligt kommunallagen bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat. Revisorerna ska pröva om räkenskaperna är rättvisande. Revisorernas uttalande avges i revisionsberättelsen.
Vårt uppdrag har varit att översiktligt granska nämndens bokslut i syfte att ge revisorerna
ett tillräckligt underlag för revisionsberättelsen.
Granskningen har genomförts under ledning av Bo Ädel, auktoriserad revisor.

2

Om nämnden
Räddningsnämnden är en gemensam nämnd för Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner, med Uppsala som värdkommun. Samarbetet startade 2012 och i nämnden sitter
ledamöter från alla tre kommunerna.
Räddningsnämnden ansvarar för räddningstjänstverksamhet enligt lagen om skydd mot
olyckor (LSO), tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen om brandfarliga och explosiva
varor (LBE) och i tillämpliga delar kommunernas uppgifter enligt lagen om åtgärder för
att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

3

Granskningsresultat

3.1

Räkenskaperna
Vi bedömer att bokslutet i allt väsentligt ger en rättvisande bild av nämndens resultat och
ställning. Bokslutet har i allt väsentligt upprättats i enlighet med lag om kommunal bokföring och redovisning och god redovisningssed.
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3.2

Resultaträkning
Belopp mnkr

Utfall
2019

Budget
2019

Utfall
2018

Verksamhetens intäkter, externt

64,0

65,9

64,5

Verksamhetens intäkter, internt

160,9

160,9

153,6

Verksamhetens intäkter, totalt

224,9

226,8

218,1

-135,7

-140,6

-134,6

Övriga kostnader

-87,1

-84,8

-85,1

Summa kostnader

-222,8

-225,4

-219,7

-0,9

-1,2

-1,2

1,1

0,0

-2,7

Personalkostnader

Finansnetto

Resultat

Tabellen redovisar Uppsala kommuns ekonomiska andel av den totala verksamheten.
Budgeten för Uppsala kommun var 2019 ett kommunbidrag på 160,9 mnkr. Då året slutade i ett överskott med 1,1 mnkr blev den slutliga nettokostnaden för Uppsala kommun
159,7 mnkr.
Fördelningen mellan kommunerna av bidrag och nettoresultat 2018 och 2019:
Belopp mnkr
Räddningsnämnden
Varav Tierp
Varav Uppsala
Varav Östhammar

3.3

Nettokostnad
2019
210,6
25,0
159,7
25,9

Budget
2019
212,5
25,3
160,9
26,3

Resultat
2019
1,9
0,3
1,1
0,4

Nettokostnad
2018
205,2
24,0
156,4
24,9

Underlag för revisorernas bedömning utifrån fullmäktiges mål
Enligt bestämmelser i kommunallagen (KL) ska fullmäktige i budgeten ange finansiella
mål och verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisorerna
ska bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen för den ekonomiska förvaltningen.
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3

3.3.1

Finansiella mål
Nämnden har inget finansiellt mål fastställt utöver budgeten. Resultatet är ett överskott
på 1,1 mkr i förhållande till budget.
Vi bedömer resultatet som förenligt med nämndens finansiella mål.

3.3.2

Verksamhetsmål

3.3.2.1

Inriktningsmål kommunernas förebyggande arbete
Uppföljning av inriktningsmålen i kommunernas handlingsprogram för förebyggande
verksamhet och räddningstjänst visar:
Helt uppnått

Delvis uppnått

Totalt

7

1

8

Vi bedömer utfallet som förenligt med fastställda mål.
3.3.2.2

Inriktningsmål i verksamhetsplanen
Redovisningen av inriktningsmål fastställda av ägarkommunerna visar:
Helt uppnått

I hög grad uppnått

Delvis uppnått

Ej uppnått

Totalt

0

5

1

1

7

Vi bedömer utfallet som förenligt med de fastställda målen.
3.3.2.3

Uppdrag fastställda av ägarkommunerna
Nämnden har getts ett antal uppdrag av ägarkommunerna. Redovisningen visar följande utfall:
Färdigt

Påbörjat

Ej påbörjat

Totalt

10

2

1

13

Vi bedömer resultatet som förenligt med fastställda uppdrag.

3.4

Intern kontroll
Nämnden har under året i enlighet med fastställd plan följt upp den interna kontrollen
inom fem områden:
•

Verksamhet: drivmedelsreserver. Resultat: utan anmärkning.

•

Efterlevande av regler: delegationsordning. Resultat: utan anmärkningar.

•

Verksamhet: elreservkraft. Resultat: samtliga elverk fungerar men behov finns
av kompletteringar och moderniseringar.
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•

Verksamhet: utryckningsfordon. Deadalos mobil, används som digitalt ledningsstöd. Resultat: vissa inkörningsproblem, åtgärdade.

•

Verksamhet: handläggning av remisser. Granskningen omfattade 66 förfrågningar utifrån ordningslagen. Resultat: samtliga remisser hanterades i tid utom
ett som kom in så sent att det inte hann hanteras.

KPMG, dag som ovan
Bo Ädel
Auktoriserad revisor
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1 (2)
Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande
Datum

Diarienummer

2020-06-03

KS 2020/516

Ansvarsfrihet för överförmyndarnämnden 2019
Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja ansvarsfrihet för Tierps kommuns ledamöter och ersättare i
överförmyndarnämnden för år 2019.
Sammanfattning av ärendet

Enligt kommunallagen (2017:725) 5 kap, 24 § ska fullmäktige vid ett
sammanträde före utgången av juni månad året efter det år som revisionen
avser, besluta om ansvarsfrihet ska beviljas eller vägras. Beslutet ska
motiveras om det inte är uppenbart obehövligt.
Kommunrevisionen har överlämnat berättelse avseende granskning av
2019 års redovisning. Granskningen har utförts av PwC.
Överförmyndarnämnden har granskats i samband med granskning av
årsredovisningen. Kommunrevisionen tillstyrker att Tierps kommuns
ledamöter och ersättare i överförmyndarnämnden beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2019.
Enligt 5 kap, 48 §, andra punkten kommunallagen (2017:725),
får en ledamot eller tjänstgörande ersättare i kommunfullmäktige inte delta
i beslutet om ansvarsfrihet som avser ledamoten eller ersättaren själv.
Barnrättskonsekvenser

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






Handläggarens tjänsteutlåtande
Revisionsberättelse för år 2019
Revisionens redogörelse för revisionsverksamheten 2019
Uppsala kommun Granskning av bokslut för ÖFN 2019

Beslutet skickas till
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Revisorerna

594

2 (2)

I tjänsten
Evelina Håkansson
Utskottssekreterare
Ledningsstöd
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Granskning av bokslut
per 2019-12-31
Granskningsrapport
Uppsala kommun, Överförmyndarnämnden

KPMG AB
2020-03-03
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1

Inledning
Vi har av Uppsala kommuns revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska Överförmyndarnämndens bokslut för räkenskapsåret 2019. Uppdraget ingår i revisionsplanen för
Uppsala kommun år 2019.
Kommunens revisorer ska enligt kommunallagen bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat. Revisorerna ska pröva om räkenskaperna är rättvisande. Revisorernas uttalande avges i revisionsberättelsen.
Vårt uppdrag har varit att översiktligt granska nämndens bokslut i syfte att ge revisorerna
ett tillräckligt underlag för revisionsberättelsen.
Granskningen har genomförts under ledning av Bo Ädel, auktoriserad revisor.

2

Om nämnden
Överförmyndarnämnden i Uppsala län är en gemensam överförmyndare för samtliga
kommuner i Uppsala län; Uppsala, Enköping, Håbo, Knivsta, Heby, Tierps, Älvkarleby
och Östhammars kommuner. Nämnden har Uppsala kommun som värdkommun och bildades 2011.
Överförmyndarnämnden är en kommunal tillsynsmyndighet. Tillsynen ska se till att den
kommuninvånare som har en ställföreträdare i form av god man, förvaltare eller förmyndare ska få det hen har rätt till, både ekonomiskt och rättsligt. Tillsynen utgår från föräldrabalken, förmynderskapsförordningen och lagen om god man för ensamkommande
barn.
Verksamhetsstatistik 2019:
-

Uppsala kommun står för ca 60% av finansieringen av den totala budgeten.

-

Antalet gode män och förvaltare uppgår till ca 2 600.

-

Antalet ensamkommande barn uppgick till ca 80.

-

Knappt 1% av länets befolkning har god man eller förvaltare.

-

Kansliet har ca 25 anställda.

3

Granskningsresultat

3.1

Räkenskaperna
Vi bedömer att bokslutet i allt väsentligt ger en rättvisande bild av nämndens resultat och
ställning. Bokslutet har i allt väsentligt upprättats i enlighet med lag om kommunal bokföring och redovisning och god redovisningssed.

Uppsala kommun Granskning av bokslut för ÖFN 2019.docx
© 2020 KPMG AB. All rights reserved.
Document classification: KPMG Public

597

2

3.2

Resultaträkning
Belopp mnkr

Utfall
2019

Budget
2019

Utfall
2018

Kommunbidrag

23,2

23,2

24,5

Övriga intäkter 1)

16,1

16,0

16,4

Verksamhetens intäkter, totalt

39,3

39,3

40,9

-29,3

-31,5

-30,3

Övriga kostnader

-7,3

-7,7

-5,8

Summa kostnader

-36,6

-39,2

-36,1

2,7

0,0

4,8

Personalkostnader 2)

Resultat

1) Övriga intäkter består av intäkter från övriga kommuner samt statsbidrag från Migrationsverket.
2) I personalkostnader ingår arvoden till uppdragstagare.

Budgeten för ensamkommande barn byggde på 250 ärenden. Vid årets början uppgick
antalet till 212, vid årets slut till 84. Förklaringar till nedgången är att ungdomar flyttat till
andra kommuner och att ungdomar fyllt 18 år.
Det ekonomiska överskottet är rimligt i förhållande till de ärendevolymer som budgeterades för året.

3.3

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

3.3.1

Finansiella mål
Nämnden har inget finansiellt mål fastställt utöver budgeten. Resultatet är ett överskott
på +2,7 mnkr i förhållande till budget för Uppsala kommun. Sett till nämndens hela verksamhet är utfallet ett överskott på +2,8 mnkr i förhållande till budget.
Vi bedömer resultatet som förenligt med nämndens finansiella mål.

3.3.2

Verksamhetsmål och uppdrag
Nämnden är som gemensam nämnd inte bunden av de mål och uppdrag som fastställts
av Uppsala kommunfullmäktige. För de mål och uppdrag som är tillämpliga följer nämnden fullmäktiges beslut. För 2019 har nämnden arbetat med tre av inriktningsmålen för
kommunen. Två av målen har uppfyllts och ett delvis uppfyllts.

Uppsala kommun Granskning av bokslut för ÖFN 2019.docx
© 2020 KPMG AB. All rights reserved.
Document classification: KPMG Public

598

3

Ett nämndmål var att rekrytera 80 nya ställföreträdare. Utfallet blev 69 nya utomstående
personer, dvs personer som inte rekryterats enbart för att ta ett uppdrag för en anhörig
eller vän.

3.4

Intern kontroll
Nämnden har kvartalsvis genomfört stickprovsvisa uppföljningar enligt plan av intern
kontroll inom följande områden:
1. Bevakningar: ärenden äldre än 90 dagar
2. Rutinefterlevnad klagomålshantering
3. Rutinefterlevnad bytesärenden
4. Rutinefterlevnad tillståndsärenden
Antal anmärkningar:
Kvartal

Område=>

1

2

3

4

Totalt

Kv 1

2

1

1

4

Kv 2

3

1

2

6

Kv 3

1

3

4

2

2

Kv 4
Totalt

6

7

3

16

Inom område 1 har genomgångar gjorts av de ärenden som varit äldre än 90 dagar. Vid
utgången av kvartal 4 fanns 75 ärenden som var äldre än 90 dagar. Vid de genomgångar
som gjorts under året har rimliga förklaringar till förseningar identifierats och inga anmärkningar har gjorts.
Inom vartdera området 2 – 4 har varje kvartal fem ärenden granskats. Anmärkningsfrekvensen är därmed relativt hög. Nämnden har agerat genom ett förtydligande av gällande rutin för byten och i övrigt genom feedback till berörda handläggare.
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Inspektion av länsstyrelsen i Stockholms län
Länsstyrelsen i Stockholms län har under 2019 genomfört inspektion av nämndens rutiner. Skriftlig rapport lämnades 2019-12-19 med kritik rörande iakttagna brister. Länsstyrelsen kritiserar:
-

Bristfälliga rutiner rörande arvodesbeslut (kritik)

-

Bristfällig bevakning av årsräkningar i förmynderskap (kritik)

-

Långsam handläggning av ansökan om byte av god man (viss kritik)

Länsstyrelsen använder i sina inspektionsrapporter tre nivåer av kritik; viss kritik, kritik
eller allvarlig kritik. När allvarlig kritik framförs ska Länsstyrelsen ”normalt sett följa upp
frågan, antingen genom att begära återrapportering eller genom ett särskilt uppföljande
möte/samtal” 1. Vi har inte uppfattat någon i rapporten framförd kritik som allvarlig, dock
att åtgärder ska vidtas av nämnden.
KPMG, dag som ovan

Bo Ädel
Auktoriserad revisor

1

Följebrev till inspektionsrapporten
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Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande
Datum

Diarienummer

2020-06-03

KS 2020/337

Ansvarsfrihet för styrelsen i samordningsförbundet i Uppsala
län 2019
Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja ansvarsfrihet för Tierps kommuns ledamöter och ersättare i
styrelsen för Samordningsförbundet Uppsala län.
Sammanfattning av ärendet

Samordningsförbundets revisorer har granskat förbundets verksamhet och
årsredovisning för 2019 och tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter
beviljas ansvarsfrihet. Samordningsförbundets medlemmar ska ta ställning
till om förbundets styrelse beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.
Från Tierps kommun är Åsa Sikberg (M) ledamot och Viktoria
Söderling (S) ersättare.
Barnrättskonsekvenser

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




Handläggarens tjänsteutlåtande
Revisionsberättelse avseende 2019 Samordningsförbundet

Beslutet skickas till



Samordningsförbundet Uppsala län

I tjänsten
Evelina Håkansson
Utskottssekreterare
Ledningsstöd
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From:
Sent:
To:
Subject:
[2020KC13012]
Attachments:

Medborgarservice
Thu, 26 Mar 2020 08:06:33 +0100
ks_reg_drift@tierp.se
VB: Ansvarsfrihet för styrelsen i Samordningsförbundet Uppsala län
image001.png, Samlingsdokument.pdf

Från: Kristina Ulfsdotter <kristina.ulfsdotter@finsamuppsala.se>
Skickat: den 25 mars 2020 15:40
Till: information@heby.se <information@heby.se>; registrator Älvkarleby kommun
(kommun@alvkarleby.se) <kommun@alvkarleby.se>; 'anette.ramstrom@forsakringskassan.se'
<anette.ramstrom@forsakringskassan.se>; Registrator Regionsstyrelsen
(region.uppsala@regionuppsala.se) <region.uppsala@regionuppsala.se>; registrator
Östhammars kommun (kommunen@osthammar.se) <kommunen@osthammar.se>; Uppsala
kommun <kommunledningskontoret@uppsala.se>; Tierps kommun registrator
(kommunen@tierp.se) <kommunen@tierp.se>; AMN <arbetsmarknadsnamnden@uppsala.se>;
registrator Enköpings kommun <kommunstyrelsekontor@enkoping.se>; registrator Knivsta
kommun (knivsta@knivsta.se) <knivsta@knivsta.se>; Marknadsområde-norra-mälardalen
(marknadsomrade-norra-malardalen@arbetsformedlingen.se) <marknadsomrade-norramalardalen@arbetsformedlingen.se>; registrator Håbo kommun (kommun@habo.se)
<kommun@habo.se>
Ämne: Ansvarsfrihet för styrelsen i Samordningsförbundet Uppsala län
Ansvarsfrihet för styrelsen i Samordningsförbundet Uppsala län
Samordningsförbundets revisorer har granskat förbundets verksamhet och årsredovisning för 2019 och
tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet.
Samordningsförbundets medlemmar ska ta ställning till om förbundets styrelse beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2019.
Förbundet emotser protokollsutdrag från ert fullmäktige/motsvarande så snart ärendet har behandlats
hos er.
Protokollsutdrag skickas till:
Samordningsförbundet Uppsala län
Storgatan 27
751 85 Uppsala
alternativt via e-post till
info@finsamuppsala.se

604

Vänliga hälsningar
Kristina Ulfsdotter, administratör

Adress:Samordningsförbundet Uppsala län
Storgatan 27
751 85 Uppsala
Telefon: 070-277 77 60
Telefon växel: 018-18 58 42
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Bästa resultat får du om du öppnar den här PDF-portföljen i
Acrobat X eller Adobe Reader X eller senare.
Hämta Adobe Reader nu!
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Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande
Datum

Diarienummer

2020-06-03

KS 2020/503

Revisionsberättelse och ansvarsfrihet för år 2019 för stiftelsen
Tierps sockens magasinfond och Gustav Gilljams i Yvre
donationsfond
Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa resultat- och balansräkning för fonderna, samt
att bevilja styrelsens ledamöter och ersättare ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2019.
Sammanfattning av ärendet

Tierp sockens magasinfond och Gustav Gilljam i Yvre donationsfonds
revisorer har överlämnat revisions- och årsberättelse för år 2019.
Revisorerna tillstyrker att resultat- och balansräkningen fastställs och att
styrelsens ledamöter beviljasansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Barnrättskonsekvenser

Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unge inte bedöms påverkas av
beslutet.
Beslutsunderlag





Handläggarens tjänsteutlåtande
Revisionsberättelse för år 2019 för stiftelsen Tierps sockens
magasinfond och Gustav Gilljams i Yvre donationsfond
Årsberättelse för år 2019 för stiftelsen Tierps sockens magasinfond
och Gustav Gilljams i Yvre donationsfond

Beslutet skickas till




Stiftelsen Tierps sockens magasinfond och Gustav Gilljams i Yvre
donationsfond
Tierp sockens magasinfond och Gustav Gilljam i Yvre
donationsfonds revisorer

I tjänsten
Evelina Håkansson
Utskottssekreterare
Ledningsstöd
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Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande
Datum

Diarienummer

2020-05-29

KS 2020/122

Redovisning av inkomna beslut och skrivelser
Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Inkomna beslut och skrivelser finns tillgängliga för kommunfullmäktiges
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
kommunfullmäktiges senast sammanträde

I tjänsten
Maria Wirström
Administrativ assistent
Ledningsstöd
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