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  KALLELSE 
 
  Till ledamöter och ersättare 
 
 
Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 
 
Tid: Onsdag 8 juni 2022 kl. 16:00 
Plats: Kulturhuset Möbeln, Humlesalen 
 
 
FÖREDRAGNINGSLISTA 
 

 
 
1 Upprop   
 
2 Val av två justerare samt 

tillkännagivande av tid och plats för 
justering av protokollet - Den 14 juni kl. 
15:00 i rådrummet, kommunhuset 

  

 
3 Allmänhetetens frågestund KS/2022:30  
 
4 Godkännande av föredragningslistan   
 
5 Redovisning av kommuninvånarnas 

postlåda 
KS/2022:155, 
KS/2022:345, 
KS/2022:397, 
KS/2022:523 

 

 
6 Aktuellt från revisionen KS/2022:156  
 
7 Allmänpolitisk debatt - Visionens 

strategiska utvecklingsområden 
KS/2022:537  

 
8 Anmälan av motioner KS/2022:157  
 
9 Anmälan av interpellationer KS/2022:158  
 
10 Svar på interpellationer KS/2022:158, 

KS/2022:319 
 

 
11 Anmälan av frågor KS/2022:454, 

KS/2022:159 
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12 Svar på frågor KS/2022:159  
 
13 Ekonomiska åtgärder baserade på 

prognosen i januari- mars 
KS/2022:504, 
KS/2022:460 

 

 
14 Redovisning av ej verkställda beslut 

kvartal 1 2022, BoU 
KS/2022:315  

 
15 Redovisning av ej verkställda beslut 

kvartal 1 2022, AoO 
KS/2022:315  

 
16 Lokal överenskommelse mellan Tierps 

kommun och civilsamhället 
KS/2022:362  

 
17 Reglemente för kommunalt föreningsråd KS/2022:396  
 
18 Revidering av taxor för 

korttidsuthyrning av lokaler 
KS/2022:352  

 
19 Strategi för nationella minoriteter och 

finskt förvaltningsområde i Tierps 
kommun 

KS/2022:394  

 
20 Avtal fibernät - Tierp Fiber Network KS/2022:363  
 
21 Nybyggnation av förskola i Örbyhus KS/2022:417  
 
22 Försäljning av Solgläntan – Tierp Jörsön 

1:32 – till Tierps Kommunfastigheter 
AB för uppförande av ny förskola 

EDP 2022-561  

 
23 Tilläggsfinansiering gata/park KS/2022:424  
 
24 Reviderad policy för upphandling KS/2022:430, 

KS/2011:107 
 

 
25 Godkännande av samrådshandling för 

ny översiktsplan för Tierps kommun 
KS/2018:1048  

 
26 Fastighetsutredningen och ägandet av 

kommunens fastigheter 
KS/2021:391, 
KS/2012:47 
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27 Tilläggsbudgetering investeringar inom 
utbildningsverksamheten 

KS/2022:349  

 
28 Revidering av befintlig utskottsstruktur 

under kommunstyrelsen samt den 
befintliga politiska organisationen i 
övrigt 

KS/2021:631  

 
29 Ansvarsfrihet för styrelsen i 

Samordningsförbundet i Uppsala län 
2021 

KS/2022:398  

 
30 Revisionsberättelse och ansvarsfrihet för 

år 2021 för stiftelsen Tierps sockens 
magasinfond med C.G. Gilljams 
donationsfond 

KS/2022:338  

 
31 Val av vice ordförande i IT-nämnden KS/2022:114  
 
32 Val av vice ordförande i lönenämnden KS/2022:114  
 
33 Inkomna beslut och skrivelser KS/2022:73  

 
 
 

 
Inlämnande av eventuella frågor och interpellationer ska enligt 
kommunfullmäktiges arbetsordning skickas till sekretariatet@tierp.se 
senast två arbetsdagar före den dag sammanträdet äger rum. 
 
På Tierp.se kan du ta del av kommunstyrelsens, utskottens och övriga 
nämnders protokoll samt alla besvarade revisionsrapporter.   
 
Vid eventuella förhinder att delta på mötet, vänligen kontakta din 
gruppledare. 
 
 
Anna Ahlin    Evelina Håkansson 
Ordförande    Sekreterare 
 
 

mailto:sekretariatet@tierp.se
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2022-05-23 KS/2022:30
  

  
   
  
    

 

Allmänhetens frågestund  
 
Vid varje kommunfullmäktigesammanträde har allmänheten möjlighet att 
ställa frågor direkt till politikerna. Frågestunden pågår i 30 minuter och alla 
som vill är välkomna att ställa frågor om kommunens verksamheter.  
 
Syftet med allmänhetens frågestund är att skapa en dialog mellan 
allmänheten och de folkvalda politikerna. Genom detta ges 
kommunmedborgarna möjlighet att påverka och väcka opinion. 
Allmänhetens frågestund ger även kommunmedborgarna möjligheten att 
bättre ta tillvara sina demokratiska rättigheter.  
 
Du kan lyssna på allmänhetens frågestund på Tierps kommuns hemsida, 
www.tierp.se. 
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2022-04-06 KS/2022:155
  

  
   
  
    

 
 
Redovisning av kommuninvånarnas postlåda  
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna informationen. 
  
Sammanfattning av ärendet 
Förslag inkomna till den digitala postlådan på kommunens hemsida och 
förslag som 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 2022:345 – Postlådan - Cykelbana Tobo - Tierp 
Förslag: En cykelbana mellan Tobo-Tierp för pendlare som vill cykla.  
Svar: Infrastrukturplaneringen pågår löpande inom Tierps kommun och det 
är alltid värdefullt att få till sig medborgaråsikter som vi kan ta med oss i 
det fortsatta arbetet med att främja för kommunens hållbara resor. 
 
Dnr KS 2022:397 – Postlådan – Förslag skyddsrum i Ersta, Tierp 
Förslag: Civilförsvarsanläggning tillika skyddsrum "10:an" 
belägen i Ersta, Tierp. Tierps Kommun ser till att "10":an återköps 
och kan användas till sitt ursprungliga ändamål.  
Svar: Kommunen ansvarar inte för skyddsrum och kommer därför inte att 
se över möjligheten att köpa tillbaka skyddsrummet i Ersta. 
 
Dnr KS 2022:523 – Postlådan – Cykelbana och sänkt hastigheten genom 
Tolfta 
Förslag: Fortsätt med gång och cykelbanan genom Tolfta och sänk 
hastigheten. 
Svar: Vägen som går genom Tolfta (länsväg 740) är en statlig väg och 
likaså är det inte kommunen som äger marken genom Tolfta vilket innebär 
att vi inte har rådighet för att göra åtgärder såsom en förlängning av gång- 
och cykelvägen. Det som finns planerat däremot är att hållplatserna i Tolfta 
ska byggas om av Trafikverket. Om utformningen blir som planerat 
kommer hållplatserna tillgänglighets anpassas, vägrenen breddas till 
förmån för oskyddade trafikanter och förses med räffling samt att det blir 
en passage i anslutning som möjliggör för att passera vägen mer säkert. 
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Förhoppningsvis kan passagen även påverka att hastighetsefterlevnaden för 
biltrafiken förbättras. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 

 
 
 
 
I tjänsten  
 
Maria Wirström 
GS Ledningsstöd och Kvalitet och strategisk utveckling 
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2022-04-22 KS/2022:156
  

  
   
  
    

 

Aktuellt från revisionen  
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna informationen.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Företrädare för revisionen redogör för aktuell information från revisionen. 
 
Kommunen har fem revisorer varav tre representerar oppositionen. Enligt 
12 kap. 1 § kommunallag (KL 2017:725) är revisonens uppgift att årligen 
granska all verksamhet som bedrivs inom nämndernas eller 
fullmäktigeberedningarnas verksamhetsområden. Revisorerna prövar om 
verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna 
kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig. Revisorerna ska också 
bedöma om resultaten i den delårsrapport som enligt 11 kap. 16 § (KL) ska 
behandlas av fullmäktige och årsredovisningen är förenliga med de mål 
fullmäktige beslutat. I sin granskning biträds revisorerna av sakkunniga 
som ska ha den insikt och erfarenhet av kommunal verksamhet som behövs 
för att kunna fullgöra uppdraget.
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Dokumentnamn 

Allmänpolitisk debatt    Datum Diarienummer 

2022-05-27 KS/2022:537
  

  
   
  

    

Allmänpolitisk debatt - Visionens strategiska 
utvecklingsområden 
 
Den allmänpolitiska debatten inleds av kommunalrådet Sara Sjödal (C), 
därefter gruppledarna för Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna, 
Moderaterna, Vänsterpartiet, Kristdemokraterna, Miljöpartiet, samt 
Liberalerna. Efter inledningen är debatten fri. 
 
Talartiden för gruppledare i inledningsanförande vid allmänpolitisk debatt 
begränsas till 10 minuter. Efter gruppledarnas inledningsanföranden startar 
debatten. Talartiden vid debattinlägg är 5 minuter och replik 2 minuter. 
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Dokumentnamn 

Förslag till beslut    Datum Diarienummer 

2022-05-31 KS/2022:159
  

  
   
  

    

Anmälan av frågor 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att den inlämnade frågan får ställas. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Följande fråga har lämnats in: 
 

- Fråga om SFI-undervisning för ukrainska flyktingar, Börje 
Wennberg (S), dnr KS/2022:454 

 
Beslutsunderlag 

 Inlämnad fråga 
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Dokumentnamn 

Förslag till beslut    Datum Diarienummer 

2022-05-31 KS/2022:159
  

  
   
  

    

Svar på frågor 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att frågedebatten anses avslutad. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Följande fråga har lämnats in och besvarats: 
 

- Fråga om SFI-undervisning för ukrainska flyktingar, Börje 
Wennberg (S), dnr KS/2022:454 

 
Beslutsunderlag 

 Inlämnad fråga 
 
 
 
 



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Kommunstyrelsen 

 
2022-05-24  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 119 
Dnr KS/2022:504, KS/2022:460 

(KF) Ekonomiska åtgärder baserade på prognosen i januari- 
mars 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att verksamheterna Medborgarservice, Gymnasiet och Individ- och 
Familjeomsorg ska fortsatt arbeta intensivt med åtgärder som ger 
besparingar under 2022. Ekonomisk effekt och rapport om vidtagna åtgärder 
görs till respektive utskott som bereder eventuella förslag som kräver 
politiska beslut för att hålla en budget i balans, 
 
att Utbildningsverksamheten ses som en helhet och att överskott från 
förskola och grundskola ianspråktas för att täcka delar av underskottet på 
gymnasiet, Utbildningsverksamheten ska fortsatt arbeta med 
effektiviseringsåtgärder som får långsiktig effekt. Ekonomisk effekt och 
rapport om vidtagna åtgärder görs till utskottet barn och ungdom som 
bereder eventuella förslag som kräver politiska beslut,  
 
att Individ- och familjeomsorgen fortlöpande arbetar intensivt med kort- och 
långsiktiga åtgärder för att få ner kostnadsmassan inför 2023 och framåt. 
Ekonomisk effekt och rapport om vidtagna åtgärder görs till utskottet barn 
och ungdom respektive arbete och omsorg som bereder eventuella förslag 
som kräver politiska beslut  
 
att uppdra till kommundirektören att senast i oktober 2022 återkomma till 
kommunstyrelsen med konkreta förslag på åtgärder som blir bestående 
kostnadseffektiviseringar. Återrapportering ska ske i god tid inför beslut så 
att helårseffekt per 2023 i största mån kan nås. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att Medborgarservice under 2022 får nyttja exploateringsintäkterna för att 
täcka ett underskott efter att möjliga effektiviseringsåtgärder är genomförda, 
 
att under 2022 täcka underskottet för Individ- och familjeomsorg med 6 500 
tkr avseende minskade statsbidrag, 2 500 tkr för ökade kostnader för 
försörjningsstöd samt 2 000 tkr för kraftiga kostnadsökningar avseende 
placering av barn genom tilläggsbudgetering om totalt 11 000 tkr till 



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Kommunstyrelsen 

 
2022-05-24  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

Individ- och familjeomsorgen från kommunens prognostiserade överskott 
utöver resultatmål, samt 
 
att under 2022 täcka underskottet för Utbildning i sin helhet med 3 500 tkr 
genom tilläggsbudgetering till gymnasieskolan från kommunens 
prognostiserade överskott utöver resultatmål. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt fastställd rutin i Riktlinjen för ekonomisk styrning ska varje 
verksamhet som redovisar en negativ prognos analysera verksamheten och 
ta fram förslag på åtgärder. Detta ska sedan beredas i respektive utskott och 
sedan ska kommunstyrelsen fatta beslut om eventuella åtgärder eller annan 
finansiering av underskottet. Utskotten barn och ungdom, samhällsbyggnad 
samt arbete och omsorg har samtliga haft frågan uppe för diskussion. 
 
Viss del av de prognostiserade underskotten föreslås tillfälligt under 2022 
täckas med delar av det prognostiserade överskottet utöver resultatmålet för 
2022. Förslagen till beslut pekar tydligt på att respektive verksamhet ska 
fortsätta arbetet med åtgärder för att nå budget i balans, exempelvis 
redovisar Individ- och familjeomsorgen att en tjänst nu fortsatt vakanshålles 
(+ 500 tkr).  
 
Per Angemo, utbildningschef, Lars Ingeberg, verksamhetschef 
Medborgarservice och Mikael Sjöberg, verksamhetschef Individ- och 
familjeomsorg informerar muntligt om ärendet på kommunstyrelsens 
sammanträde den 24 maj 2022.   
 
Beslutsmotivering 
Med anledning av att en ny process med tillhörande rutiner varit under 
framtagande för att följa Riktlinje för ekonomisk styrning och att det blev en 
mycket kort beredningstid så ges tilläggsuppdrag till kommundirektören. 
 
Kommer det fram åtgärder som ger besparingar både 2022 och/eller 2023 så 
ska de genomföras omgående om de inte kräver politiska beslut. 
Den enda konkreta åtgärden i dagsläget som framkommit är att Individ- och 
familjeomsorgen fortsatt kan hålla en tjänst vakant. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Skulle kommunen göra drastiska åtgärder för att komma till rätta med 
underskotten inom Gymnasiet och Individ - och familjeomsorgen så är 
risken överhängande att barn med behov av extra stöd drabbas. 
 
Mål och uppdrag 
Beslutet bidrar till arbetet med delmål enligt nedan.  

- 16.2 Kommunens verksamheter ska vara effektiva, transparanta och 
rättssäkra.  



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Kommunstyrelsen 

 
2022-05-24  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

- 16.3 Kommunkoncernens ekonomi ska vara långsiktigt hållbar. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Förslaget är att ianspråkta obudgeterade intäkter. Då kommunen fått ökad 
finansiering via skatteintäkter kommer de finansiella målen ändå att uppnås. 
Prognostiserat resultat i Tertialrapporten januari-april för 2022 är 55,2 mnkr 
jämfört med budget som är 28,4 mnkr. Resultatet är alltså 26,9 mnkr bättre 
än budget och i linje med föregående prognos. 
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Information avseende ekonomiskt resultat januari-mars, Godkänd av 

kommunstyrelsen 2022-04-26 § 87/2022  
 
Beslutet skickas till 

 Kommundirektör 
 Ekonomichef 
 Verksamhetschef Utbildning 
 Verksamhetschef Individ- och familjeomsorg 
 Verksamhetschef Medborgarservice 
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2022-05-16 2022:504  
  
   
  
    

 

Ekonomiska åtgärder baserade på prognosen i januari- mars 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att verksamheterna Medborgarservice, Gymnasiet och Individ- och 
Familjeomsorg ska fortsatt arbeta intensivt med åtgärder som ger 
besparingar under 2022. Ekonomisk effekt och rapport om vidtagna 
åtgärder görs till respektive utskott som bereder eventuella förslag som 
kräver politiska beslut för att hålla en budget i balans, 
 
att Utbildningsverksamheten ses som en helhet och att överskott från 
förskola och grundskola ianspråktas för att täcka delar av underskottet på 
gymnasiet, Utbildningsverksamheten ska fortsatt arbeta med 
effektiviseringsåtgärder som får långsiktig effekt. Ekonomisk effekt och 
rapport om vidtagna åtgärder görs till utskottet barn och ungdom som 
bereder eventuella förslag som kräver politiska beslut,  
 
att Individ- och familjeomsorgen fortlöpande arbetar intensivt med kort- 
och långsiktiga åtgärder för att få ner kostnadsmassan inför 2023 och 
framåt. Ekonomisk effekt och rapport om vidtagna åtgärder görs till 
utskottet barn och ungdom respektive arbete och omsorg som bereder 
eventuella förslag som kräver politiska beslut  
 
att uppdra till kommundirektören att inför 2023 återkomma till 
kommunstyrelsen med konkreta förslag på åtgärder som blir bestående 
kostnadseffektiviseringar. Återrapportering ska ske i god tid inför beslut så 
att helårseffekt per 2023 i största mån kan nås. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att Medborgarservice under 2022 får nyttja exploateringsintäkterna för att 
täcka ett underskott efter att möjliga effektiviseringsåtgärder är 
genomförda, 
 
att under 2022 täcka underskottet för Individ- och familjeomsorg med 6 
500 tkr avseende minskade statsbidrag, 2 500 tkr för ökade kostnader för 
försörjningsstöd samt 2 000 tkr för kraftiga kostnadsökningar avseende 
placering av barn genom tilläggsbudgetering om totalt 11 000 tkr till 
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Individ- och familjeomsorgen från kommunens prognostiserade överskott 
utöver resultatmål, samt 
 
att under 2022 täcka underskottet för Utbildning i sin helhet med 3 500 tkr 
genom tilläggsbudgetering till gymnasieskolan från kommunens 
prognostiserade överskott utöver resultatmål. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt fastställd rutin i Riktlinjen för ekonomisk styrning ska varje 
verksamhet som redovisar en negativ prognos analysera verksamheten och 
ta fram förslag på åtgärder. Detta ska sedan beredas i respektive utskott 
och sedan ska kommunstyrelsen fatta beslut om eventuella åtgärder eller 
annan finansiering av underskottet. Utskotten barn och ungdom, 
samhällsbyggnad samt arbete och omsorg har samtliga haft frågan uppe för 
diskussion. 
 
Viss del av de prognostiserade underskotten föreslås tillfälligt under 2022 
täckas med delar av det prognostiserade överskottet utöver resultatmålet 
för 2022. Förslagen till beslut pekar tydligt på att respektive verksamhet 
ska fortsätta arbetet med åtgärder för att nå budget i balans, exempelvis 
redovisar Individ- och familjeomsorgen att en tjänst nu fortsatt 
vakanshålles (+ 500 tkr).  
 
Beslutsmotivering 
Med anledning av att en ny process med tillhörande rutiner varit under 
framtagande för att följa Riktlinje för ekonomisk styrning och att det blev 
en mycket kort beredningstid så ges tilläggsuppdrag till 
kommundirektören. 
 
Kommer det fram åtgärder som ger besparingar både 2022 och/eller 2023 
så ska de genomföras omgående om de inte kräver politiska beslut. 
Den enda konkreta åtgärden i dagsläget som framkommit är att Individ- 
och familjeomsorgen fortsatt kan hålla en tjänst vakant. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Skulle kommunen göra drastiska åtgärder för att komma till rätta med 
underskotten inom Gymnasiet och Individ - och familjeomsorgen så är 
risken överhängande att barn med behov av extra stöd drabbas. 
 
Mål och uppdrag 
Beslutet bidrar till arbetet med delmål enligt nedan.  

- 16.2 Kommunens verksamheter ska vara effektiva, transparanta och 
rättssäkra.  

- 16.3 Kommunkoncernens ekonomi ska vara långsiktigt hållbar. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Förslaget är att ianspråkta obudgeterade intäkter. Då kommunen fått ökad 
finansiering via skatteintäkter kommer de finansiella målen ändå att 
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uppnås. Prognostiserat resultat i Tertialrapporten januari-april för 2022 är 
55,2 mnkr jämfört med budget som är 28,4 mnkr. Resultatet är alltså 
26,9 mnkr bättre än budget och i linje med föregående prognos. 
 
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Information avseende ekonomiskt resultat januari-mars, Godkänd 

av kommunstyrelsen 2022-04-26 § 87/2022  
 
Beslutet skickas till 

 Kommundirektör 
 Ekonomichef 
 Verksamhetschef Utbildning 
 Verksamhetschef Individ- och familjeomsorg 
 Verksamhetschef Medborgarservice 

 
I tjänsten  
 
Veikko Niemi 
Ekonomichef 
 
 
 



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Kommunstyrelsen 

 
2022-05-24  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 119 
Dnr KS/2022:504, KS/2022:460 

(KF) Ekonomiska åtgärder baserade på prognosen i januari- 
mars 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att verksamheterna Medborgarservice, Gymnasiet och Individ- och 
Familjeomsorg ska fortsatt arbeta intensivt med åtgärder som ger 
besparingar under 2022. Ekonomisk effekt och rapport om vidtagna åtgärder 
görs till respektive utskott som bereder eventuella förslag som kräver 
politiska beslut för att hålla en budget i balans, 
 
att Utbildningsverksamheten ses som en helhet och att överskott från 
förskola och grundskola ianspråktas för att täcka delar av underskottet på 
gymnasiet, Utbildningsverksamheten ska fortsatt arbeta med 
effektiviseringsåtgärder som får långsiktig effekt. Ekonomisk effekt och 
rapport om vidtagna åtgärder görs till utskottet barn och ungdom som 
bereder eventuella förslag som kräver politiska beslut,  
 
att Individ- och familjeomsorgen fortlöpande arbetar intensivt med kort- och 
långsiktiga åtgärder för att få ner kostnadsmassan inför 2023 och framåt. 
Ekonomisk effekt och rapport om vidtagna åtgärder görs till utskottet barn 
och ungdom respektive arbete och omsorg som bereder eventuella förslag 
som kräver politiska beslut  
 
att uppdra till kommundirektören att senast i oktober 2022 återkomma till 
kommunstyrelsen med konkreta förslag på åtgärder som blir bestående 
kostnadseffektiviseringar. Återrapportering ska ske i god tid inför beslut så 
att helårseffekt per 2023 i största mån kan nås. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att Medborgarservice under 2022 får nyttja exploateringsintäkterna för att 
täcka ett underskott efter att möjliga effektiviseringsåtgärder är genomförda, 
 
att under 2022 täcka underskottet för Individ- och familjeomsorg med 6 500 
tkr avseende minskade statsbidrag, 2 500 tkr för ökade kostnader för 
försörjningsstöd samt 2 000 tkr för kraftiga kostnadsökningar avseende 
placering av barn genom tilläggsbudgetering om totalt 11 000 tkr till 
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Individ- och familjeomsorgen från kommunens prognostiserade överskott 
utöver resultatmål, samt 
 
att under 2022 täcka underskottet för Utbildning i sin helhet med 3 500 tkr 
genom tilläggsbudgetering till gymnasieskolan från kommunens 
prognostiserade överskott utöver resultatmål. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt fastställd rutin i Riktlinjen för ekonomisk styrning ska varje 
verksamhet som redovisar en negativ prognos analysera verksamheten och 
ta fram förslag på åtgärder. Detta ska sedan beredas i respektive utskott och 
sedan ska kommunstyrelsen fatta beslut om eventuella åtgärder eller annan 
finansiering av underskottet. Utskotten barn och ungdom, samhällsbyggnad 
samt arbete och omsorg har samtliga haft frågan uppe för diskussion. 
 
Viss del av de prognostiserade underskotten föreslås tillfälligt under 2022 
täckas med delar av det prognostiserade överskottet utöver resultatmålet för 
2022. Förslagen till beslut pekar tydligt på att respektive verksamhet ska 
fortsätta arbetet med åtgärder för att nå budget i balans, exempelvis 
redovisar Individ- och familjeomsorgen att en tjänst nu fortsatt vakanshålles 
(+ 500 tkr).  
 
Per Angemo, utbildningschef, Lars Ingeberg, verksamhetschef 
Medborgarservice och Mikael Sjöberg, verksamhetschef Individ- och 
familjeomsorg informerar muntligt om ärendet på kommunstyrelsens 
sammanträde den 24 maj 2022.   
 
Beslutsmotivering 
Med anledning av att en ny process med tillhörande rutiner varit under 
framtagande för att följa Riktlinje för ekonomisk styrning och att det blev en 
mycket kort beredningstid så ges tilläggsuppdrag till kommundirektören. 
 
Kommer det fram åtgärder som ger besparingar både 2022 och/eller 2023 så 
ska de genomföras omgående om de inte kräver politiska beslut. 
Den enda konkreta åtgärden i dagsläget som framkommit är att Individ- och 
familjeomsorgen fortsatt kan hålla en tjänst vakant. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Skulle kommunen göra drastiska åtgärder för att komma till rätta med 
underskotten inom Gymnasiet och Individ - och familjeomsorgen så är 
risken överhängande att barn med behov av extra stöd drabbas. 
 
Mål och uppdrag 
Beslutet bidrar till arbetet med delmål enligt nedan.  

- 16.2 Kommunens verksamheter ska vara effektiva, transparanta och 
rättssäkra.  
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- 16.3 Kommunkoncernens ekonomi ska vara långsiktigt hållbar. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Förslaget är att ianspråkta obudgeterade intäkter. Då kommunen fått ökad 
finansiering via skatteintäkter kommer de finansiella målen ändå att uppnås. 
Prognostiserat resultat i Tertialrapporten januari-april för 2022 är 55,2 mnkr 
jämfört med budget som är 28,4 mnkr. Resultatet är alltså 26,9 mnkr bättre 
än budget och i linje med föregående prognos. 
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Information avseende ekonomiskt resultat januari-mars, Godkänd av 

kommunstyrelsen 2022-04-26 § 87/2022  
 
Beslutet skickas till 

 Kommundirektör 
 Ekonomichef 
 Verksamhetschef Utbildning 
 Verksamhetschef Individ- och familjeomsorg 
 Verksamhetschef Medborgarservice 
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Tierps kommun 

Sammanfattning 
I helårsprognosen per den sista mars visar kommunen ett resultat som är + 54,3 mnkr, vilket 
är 26 mnkr bättre än budget. Det är framför allt skatter och generella statsbidrag som avviker 
positivt, 20 resp 10 mnkr. Men även övriga intäkter avviker positivt med 25 mnkr, där den 
stora avvikelsen är inkomna driftbidrag inom Vård och Omsorg med 17 mnkr. 
På kostnadssidan är det två kostnadsområden som avviker och det är personal, -10 mnkr och 
tjänsteköp - 21 mnkr. 
När det gäller verksamheterna är det tre verksamheter som avviker negativt, nämligen 
Individ- och familjeomsorgen, -13 mnkr, Gymnasium, -3,8 mnkr och Medborgarservice -3,8 
mnkr. Övriga verksamheter redovisar en positiv avvikelse eller en ekonomi i balans. 
Enligt vår nyligen fastställda riktlinje för ekonomisk styrning så ska nu de verksamheter med 
negativ avvikelse upprätta en åtgärdsplan med en ingående analys. Åtgärdsplanen ska först 
redovisas för resp. verksamhetsutskott och sedan för kommunstyrelsen för beslut om 
eventuella budgetjusteringar. 
  

Resultatrapport 
(tkr) Periodutfa

ll 
Periodutfa

ll fg år 
Årsbudget Årsprogn

os 
Årsavvikel

se 
Årsutfall fg 

år 

Taxor & avgifter 16 880 11 674 44 183 43 273 -911 42 664 

Övriga intäkter 99 014 91 268 360 475 385 441 24 966 421 162 

Summa intäkter 115 894 102 942 404 659 428 714 24 055 463 827 

       

Personalkostnader -276 620 -269 069 -1 029 848 -1 039 773 -9 925 -967 594 

Material -12 060 -9 816 -50 997 -51 584 -588 -59 322 

Tjänster -140 555 -141 126 -605 527 -626 176 -20 649 -652 010 

Övriga kostnader -28 008 -14 754 -66 344 -67 341 -997 -68 911 

Avskrivningar -9 576 -9 612 -46 582 -44 469 2 113 -51 846 

Summa kostnader -466 818 -444 377 -1 799 298 -1 829 344 -30 046 -1 799 682 

Verksamhetens 
nettokostnader 

-350 924 -341 435 -1 394 639 -1 400 630 -5 990 -1 335 856 

       

Skatteintäkter 236 148 229 464 939 233 959 288 20 055 929 623 

Generella statsbidrag 
och utjämning 

120 455 113 125 479 869 490 157 10 288 465 497 

Verksamhetens 
resultat 

5 679 1 154 24 463 48 815 24 353 59 264 

       

Finansiella intäkter 2 594 3 129 16 060 16 525 465 20 801 

Finansiella kostnader -2 100 -1 618 -12 138 -11 025 1 113 -5 135 

Resultat efter 
finansiella poster 

6 173 2 665 28 385 54 315 25 930 74 930 
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Extra ordinära poster       

Resultat 6 173 2 665 28 385 54 315 25 930 74 930 

Driftrapport 
Verksamhet Periodutfa

ll 
Periodutfa

ll fg år 
Årsbudget Årsprogn

os 
Årsavvikel

se 
Årsutfall fg 

år 

Revision -309 -44 -1 810 -1 810 0 -1 556 

Valnämnd 606 0 -530 -530 0 -19 

Jävsnämnd -8 -9 -45 -32 13 -30 

Lönenämnd -1 138 0 0 0 0 0 

IT-nämnd 3 425 -1 568 0 0 0 0 

********************       

Kommunstyrelsen -312 739 -313 253 -1 354 194 -1 361 885 -7 691 -1 291 677 

varav Gemensam 
service 

-20 137 -17 468 -77 557 -76 893 664 -75 974 

varav Medborgaservice -15 303 -11 322 -68 210 -72 007 -3 797 -42 422 

varav Exploatering 2 0 0 5 897 5 897 0 

*************************       

varav Kultur och Fritid -18 126 -16 860 -78 418 -78 418 0 -75 364 

varav Förskola -31 562 -32 102 -143 749 -143 152 597 -135 499 

varav Grundskola -66 720 -67 800 -307 368 -306 055 1 313 -284 240 

varav Gymnasium -40 660 -35 007 -122 651 -126 492 -3 841 -131 945 

varav Äldreomsorg -52 224 -67 579 -282 071 -280 595 1 476 -276 503 

varav 
Funktionshindradeomso
rg 

-28 935 -27 192 -121 512 -121 512 0 -109 736 

varav Individ- och 
Familjeomsorg 

-39 074 -37 923 -152 658 -165 658 -13 000 -159 994 

Verksamheternas 
resultat 

-310 163 -314 873 -1 356 579 -1 367 257 -10 678 -1 293 283 

Finansiering 316 335 317 537 1 384 964 1 421 573 36 609 1 368 213 

Resultat 6 173 2 665 28 385 54 315 25 930 74 930 

Investeringsrapport 
Verksamhet Periodutfa

ll 
Periodutfa

ll fg år 
Årsbudget Årsprogn

os 
Årsavvikel

se 
Årsutfall 

fg år 

IT-nämnd 0 -438 -1 300 -1 300 0 -7 542 

********************       

Gemensam service 0 0 -750 0 750 0 

Medborgarservice -540 -3 654 -28 460 -31 960 -3 500 -32 352 

Exploatering -14 0 -5 570 -2 070 3 500 0 

*************************       

Kultur och Fritid 0 0 -1 061 -1 061 0 -516 

Förskola 0 2 -750 -750 0 0 
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Grundskola 0 -23 -1 100 -1 100 0 -570 

Gymnasieskola 0 0 -1 500 -1 500 0 -1 209 

Äldreomsorg -82 0 -3 000 -3 000 0 -2 664 

Funktionshindradeomsor
g 

0 0 -800 -800 0 -271 

Individ- och 
familjeomsorg 

-63 -184 -400 0 400 -532 

Summa investeringar -699 -4 297 -44 691 -43 541 1 150 -45 656 
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Kommundirektör 

Resultatrapport 

Verksamhetens resultatrapport 

(tkr) Periodutfa
ll 

Periodutfa
ll fg år 

Årsbudget Årsprogn
os 

Årsavvikel
se 

Årsutfall fg 
år 

Taxor & avgifter 0 0 0 0 0 1 

Övriga intäkter 304 508 830 852 22 2 333 

Summa intäkter 304 508 830 852 22 2 334 

       

Personalkostnader -6 033 -3 752 -24 612 -24 675 -63 -16 084 

Material -223 -47 -366 -516 -150 -1 003 

Tjänster -3 748 -993 -13 049 -13 051 -2 -14 467 

Övriga kostnader -1 634 -1 097 -4 101 -4 079 22 -5 919 

Kapitalkostnader       

Avskrivningar -16 -36 -65 -65 0 -144 

Summa kostnader -11 654 -5 925 -42 193 -42 386 -193 -37 617 

Verksamhetens 
nettokostnader 

-11 350 -5 417 -41 363 -41 534 -171 -35 283 

       

Skatteintäkter       

Generella statsbidrag 
och utjämning 

      

Verksamhetens 
resultat 

-11 350 -5 417 -41 363 -41 534 -171 -35 283 

       

Finansiella intäkter 25 0 120 120 0 0 

Finansiella kostnader -8 0 -24 -24 0 -1 

Resultat efter 
finansiella poster 

-11 333 -5 417 -41 267 -41 438 -171 -35 284 

Extraordinära poster       

Resultat -11 333 -5 417 -41 267 -41 438 -171 -35 284 

Kommentar till resultat 

Årsprognosen för Kommundirektör visar en negativ avvikelse mot budget med 171 tkr. 
Främsta orsaken är att Kommunfullmäktiges arvoden samt kostnaden för nya Ipads till 
förtroendevalda ser ut att bli högre än budgeterat. 

Investeringsrapport 

Investeringstabell verksamheter 

Enhet Periodutfa
ll 

Periodutfa
ll fg år 

Årsbudget Årsprogn
os 

Årsavvikel
se 

Årsutfall 
fg år 
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Enhet Periodutfa
ll 

Periodutfa
ll fg år 

Årsbudget Årsprogn
os 

Årsavvikel
se 

Årsutfall 
fg år 

       

       

       

       

Summa verksamheten 0 0 0 0 0 0 

Kommentar till investeringar 

Kommundirektör har inga investeringar. 
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Gemensam service 

Resultatrapport 

Verksamhetens resultatrapport 

(tkr) Periodutfa
ll 

Periodutfa
ll fg år 

Årsbudget Årsprogn
os 

Årsavvikel
se 

Årsutfall fg 
år 

Taxor & avgifter 4 419 0 0 910 910 0 

Övriga intäkter 381 3 002 3 995 3 995 0 15 307 

Summa intäkter 4 800 3 002 3 995 4 905 910 15 307 

       

Personalkostnader -7 469 -10 944 -27 252 -27 179 73 -39 733 

Material -192 -57 -328 -328 0 -356 

Tjänster -5 352 -4 015 -10 591 -10 749 -158 -15 580 

Övriga kostnader -572 -45 -1 990 -1 980 10 -356 

Kapitalkostnader       

Avskrivningar -13 -6 -89 -89 0 -24 

Summa kostnader -13 598 -15 067 -40 250 -40 325 -75 -56 049 

Verksamhetens 
nettokostnader 

-8 798 -12 065 -36 255 -35 420 835 -40 742 

       

Skatteintäkter       

Generella statsbidrag 
och utjämning 

      

Verksamhetens 
resultat 

-8 798 -12 065 -36 255 -35 420 835 -40 742 

       

Finansiella intäkter 0 31 0 0 0 133 

Finansiella kostnader -5 -17 -35 -35 0 -83 

Resultat efter 
finansiella poster 

-8 803 -12 051 -36 290 -35 455 835 -40 692 

Extraordinära poster       

Resultat -8 803 -12 051 -36 290 -35 455 835 -40 692 

Kommentar till resultat 

Årsprognosen för Gemensam service visar en positiv avvikelse mot budget med 835 tkr. Det 
beror främst på att Tierp beräknas få tillbaka 910 tkr från IT-centrum. 
Prognosen läggs för tillfället hos Gemensam service men kommer att fördelas ut på övriga 
verksamheter. 

Investeringsrapport 

Investeringstabell verksamheter 

Enhet Periodutfa
ll 

Periodutfa
ll fg år 

Årsbudget Årsprogn
os 

Årsavvikel
se 

Årsutfall 
fg år 
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Enhet Periodutfa
ll 

Periodutfa
ll fg år 

Årsbudget Årsprogn
os 

Årsavvikel
se 

Årsutfall 
fg år 

Gemensam service   -750 0 750 0 

       

       

       

Summa verksamheten 0 0 -750 0 750 0 

Kommentar till investeringar 

Inga investeringar bedöms genomföras inom Gemensam service. 
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Medborgarservice 

Resultatrapport 

Verksamhetens resultatrapport 

(tkr) Periodutfa
ll 

Periodutfa
ll fg år 

Årsbudget Årsprogn
os 

Årsavvikel
se 

Årsutfall fg 
år 

Taxor & avgifter 3 621 3 458 12 030 10 228 -1 802 9 441 

Övriga intäkter 26 849 28 569 107 470 112 756 5 286 136 863 

Summa intäkter 30 470 32 027 119 500 122 984 3 484 146 304 

       

Personalkostnader -15 259 -15 382 -67 628 -64 247 3 381 -59 219 

Material -3 242 -3 641 -16 001 -17 061 -1 059 -14 591 

Tjänster -16 635 -14 110 -69 278 -76 668 -7 390 -75 599 

Övriga kostnader -2 958 -3 490 -2 153 -4 433 -2 279 -5 572 

Kapitalkostnader       

Avskrivningar -6 430 -6 573 -27 655 -27 588 66 -35 111 

Summa kostnader -44 524 -43 196 -182 715 -189 997 -7 281 -190 092 

Verksamhetens 
nettokostnader 

-14 054 -11 169 -63 215 -67 013 -3 797 -43 788 

       

Skatteintäkter 0 0 0 0 0 0 

Generella statsbidrag 
och utjämning 

0 0 0 0 0 0 

Verksamhetens 
resultat 

-14 054 -11 169 -63 215 -67 013 -3 797 -43 788 

       

Finansiella intäkter      1 374 

Finansiella kostnader -1 249 -153 -4 995 -4 995 0 -8 

Resultat efter 
finansiella poster 

-15 303 -11 322 -68 210 -72 008 -3 797 -42 422 

Extraordinära poster       

Resultat -15 303 -11 322 -68 210 -72 008 -3 797 -42 422 

Kommentar till resultat 

Förklaring till årsavvikelse MEDBORGARSERVICE 
Medborgarservice prognos mars visar en årsavvikelse på -3 797tkr (före avdrag för resultatet 
för kostenheten samt deponin). 
Efter avdrag för prognostiserad årsavvikelse för kostenheten (+43tkr) och deponin (+5 010tkr) 
landar Medborgarservice på en negativ årsavvikelse på -8 850 tkr.  
”Lilla” Medborgarservice: 
Årsavvikelsen förväntas bli -182tkr mot budget för lilla Medborgarservice. Avvikelsen beror 
främst på intern ersättning it. Kundcenter och service bidrar med en oväntad intäkt på 75 tkr 
för värdskap IT-centrum , 65 tkr lägre personalkostnader (fackligt uppdrag). 
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Kostenheten: 
Kostenheten visar en årsavvikelsen per mars med +43tkr mot budget som planeras att 
återbetalas till kunderna under två tillfällen, inför delårsrapport samt årsbokslut. 
Kostenheten planerar att ha fortsatt gemensam personalplanering med förskolan samt arbetar 
internt med personalrotering och beräknar därmed per marsprognos att få ett överskott av 
personalbudgeten på +1460tkr. Osäkerheten kring behov samt storlek på personalbemanning 
av Kyrkskolan gör att beräkning av detta fortfarande är oklar. 
Livsmedelspriserna fortsätter att stiga och i nuläget beräknas en årsavvikelse på ca -1 000tkr 
över budget. Efter sommaren kommer ett nytt livsmedelsavtal vara på plats, vilket baseras på 
omvärldens priser just nu. Då kan prognosen behöva justeras ytterligare. 
Kostenheten har lagt budget avseende transporter enligt tidigare budgetanslag (år 2020) och 
kommer likväl som år 2021 att redovisa en negativ årsavvikelse per marsprognos som 
beräknas bli ca -418tkr. 
  
Samhällsbyggnadsenheten: 
Årsavvikelsen för Samhällsbyggnadsenheten förväntas bli totalt – 3 657tkr* mot budget. 
* Inklusive överskott för året på + 5 010tkr från sluttäckningsprojekt deponier. 
 
Årsavvikelsen för Chef tillväxt och samhällsbyggnad förväntas bli totalt -336 tkr mot budget. 
Avvikelsen beror framförallt på intern ersättning it, utredning av bilpool samt översiktsplan. 
Årsavvikelsen för Chef planering och myndighet förväntas bli totalt -517tkr mot budget. Detta 
beror framförallt på att intäkterna för bygglovsavgifter förväntas att inte nå samma nivåer som 
föregående år, vilket kan bero på världsläget. 
Årsavvikelsen för Chef förvaltning och genomförande förväntas bli +5 340tkr mot budget. 
Verksamheten för deponi förväntas i nuläget bidra med ett överskott på +5 010tkr. Vakanser 
inom främst projektledning ger en positiv årsavvikelse. 
Årsavvikelsen för Chef Teknik och utveckling förväntas få ett utfall med -2 833tkr mot 
budget. Årsavvikelsen beror främst på vinterväghållning – 1 000tkr samt rasering av 
belysning och ökade elkostnader -1745tkr. 
Årsavvikelsen för Chef Miljö och Hälsoskydd prognostiseras till -607tkr. Årsavvikelsen beror 
till största delen på förväntade lägre avgifter än budgeterat, vilket delvis är beroende av 
personaltäthet. 
Årsavvikelsen för Chef fastighetssamordnare förväntas bli -4 705 tkr mot budget. 
Avvikelsen beror främst på Solgläntan -1 368tkr som avser nettot av försäljningsintäkt, 
utrangering, rivning, TKABs bokförda värde samt övriga rivningskostnader. 
Crosshallen ger ett underskott på -126tkr på grund av klottersanering samt tillkommande 
försäkringskostnader och internränta på grund av överlåtelsen vid årsskiftet. 
Vattenläcka i Högbergsskolan ger ett underskott på -225tkr 
Förhandlingsöverenskommelsen av lokalhyror den 2021-11-09 (-1 400tkr) och övriga intäkter 
ger ett underskott på -2 700 tkr. 
Utökade försäkringskostnader ger ett underskott på -180tkr. 
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Investeringsrapport 

Investeringstabell verksamheter 

Enhet Periodutfa
ll 

Periodutfa
ll fg år 

Årsbudget Årsprogn
os 

Årsavvikel
se 

Årsutfall 
fg år 

Lilla Medborgarservice 0 0 -200 -200 0 0 

Kostenheten -129 0 -860 -828 32 -48 

Samhällsbyggnadsenhet
en 

-412 -3 654 -27 400 -30 932 -3 532 -32 304 

       

Summa verksamheten -540 -3 654 -28 460 -31 960 -3 500 -32 352 

Kommentar till investeringar 

Medborgarservice: 
Prognosen för Medborgarservice investeringar är totalt -3 500 tkr för helåret. 
Exploateringsverksamheten beräknas ge en årsavvikelse med + 3 500tkr. En ombudgetering 
planeras mellan verksamheterna. 
Lilla Medborgarservice beräknar en årsavvikelse med +-0 
Kostenheten har investerat i nya värmevagnar under början av 2022, vilket gav +31 tkr mot 
budget. Behovet av investeringar vid Wesslandia är fortfarande osäker. Behovet av uppstart 
av nya utencilier/inventarier vid Kyrkskolan beräknas i nuläget hålla budget. 
Samhällsbyggnadsenheten beräknar en årsavvikelse på -3 532tkr enligt specifikation nedan på 
verksamhetsnivå. 
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Exploateringsverksamhet 

Resultatrapport 

Verksamhetens resultatrapport 

(tkr) Periodutfa
ll 

Periodutfa
ll fg år 

Årsbudget Årsprogn
os 

Årsavvikel
se 

Årsutfall fg 
år 

Taxor & avgifter 2   6 490 6 490  

Övriga intäkter       

Summa intäkter 2   6 490 6 490  

       

Personalkostnader       

Material       

Tjänster       

Övriga kostnader    -593 -593  

Kapitalkostnader       

Avskrivningar       

Summa kostnader    -593 -593  

Verksamhetens 
nettokostnader 

2   5 897 5 897  

       

Skatteintäkter       

Generella statsbidrag 
och utjämning 

      

Verksamhetens 
resultat 

2   5 897 5 897  

       

Finansiella intäkter       

Finansiella kostnader       

Resultat efter 
finansiella poster 

2   5 897 5 897  

Extraordinära poster       

Resultat 2   5 897 5 897  

Kommentar till resultat 

Kommunal exploateringsverksamhet 2104 
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Prognostiserade intäkter per mars för exploateringsmark beräknas bli ca +6 489tkr. 
Kostnaden för tomterna beräknas vara ca -594 tkr. 
Detta ger ett överskott hos exploateringsverksamheten 2104: +5 895tkr 
Admin Kommunal exploateringsverksamhet 2105 
Kostnaden för administrationen kring försäljning av kommunal explaoteringsverksamhet är 
svår i nuläget att avgöra. Det är framförallt Siggo Trädgårdsstad som kan bli en stor 
utgiftspost till en början med juridisk kompetens/marknadsföring samt en tjänst inom 
kommunen som tar ett helhetsgrepp om detta. 
Exploateringsavtal verksamhet 2106 
Inget utfall eller prognos i nuläget. 
Utfallet av detaljplanen i Karlholm Strand kan påverka verksamheten i framtiden då 
anläggningarna ska överföras till Tierps kommun, liksom övriga framtida detaljplaner där det 
är en extern exploatör. 
Admin Exploateringsavtal verksamhet 2107 
Efter antagen detaljplan kan kommunen behöva hantera vissa delar som inte omfattas av ett 
exploateringsavtal. I nuläget ser vi inget utfall eller prognos. 
  

Investeringsrapport 

Investeringstabell verksamheter 

Enhet Periodutfa
ll 

Periodutfa
ll fg år 

Årsbudget Årsprogn
os 

Årsavvikel
se 

Årsutfall 
fg år 

Exploatering -14 0 -5 570 -2 070 3 500 -1 317 

       

       

       

Summa verksamheten -14 0 -5 570 -2 070 3 500 -1 317 
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Kommentar till investeringar 

Verksamheten för investering beräknar att få en årsavvikelse på +3 500tkr under 2022. 
3 000tkr av exploateringsverksamhetens investeringsbudget kommer att ombudgeteras till 
projektet för G/C Upplanda inom Medborgarservice. Ytterligare 500tkr behövs inom 
Samhällsbyggnads löpande investeringsbudget. Se uppföljning per mars Medborgarservice. 
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Kultur- och fritid 

Resultatrapport 

Verksamhetens resultatrapport 

(tkr) Periodutfa
ll 

Periodutfa
ll fg år 

Årsbudget Årsprogn
os 

Årsavvikel
se 

Årsutfall fg 
år 

Taxor & avgifter 544 158,2 2 332,2 2 332,2 0 1 886,2 

Övriga intäkter 2 624,1 3 324 8 595 8 595 0 10 220,6 

Summa intäkter 3 168,1 3 482,2 10 927,2 10 927,2 0 12 106,8 

       

Personalkostnader -8 044,3 -7 996,7 -33 263,3 -33 263,3 0 -30 043,9 

Material -1 196,3 -550,3 -3 191,7 -3 191,7 0 -4 307 

Tjänster -10 916,3 -10 766,9 -45 725,7 -45 725,7 0 -46 514,8 

Övriga kostnader -657,1 -630,7 -5 829,5 -5 829,5 0 -5 087,3 

Kapitalkostnader -111,3 -176,8 -415 -415 0 -620 

Avskrivningar -226,6 -218,3 -910 -910 0 -882,2 

Summa kostnader -21 151,9 -20 339,7 -89 335,2 -89 335,2 0 -87 455,2 

Verksamhetens 
nettokostnader 

-17 983,8 -16 857,5 -78 408,0 -78 408,0 0 -75 348,4 

       

Skatteintäkter       

Generella statsbidrag 
och utjämning 

      

Verksamhetens 
resultat 

-17 983,8 -16 857,5 -78 408,0 -78 408,0 0 -75 348,4 

       

Finansiella intäkter       

Finansiella kostnader -4,9 -2,3 -10 -10 0 -15 

Resultat efter 
finansiella poster 

-17 988,7 -16 859,8 -78 418,0 -78 418,0 0 -75 363,4 

Extraordinära poster       

Resultat -17 988,7 -16 859,8 -78 418,0 -78 418,0 0 -75 363,4 

Kommentar till resultat 

Verksamheten följer hittills budget och bedöms fortsätta så under 2022 på helheten. Intäkterna 
för Möbeln under årets första 3  månader visar att den budgeterade intäkten på helår kan bli 
svår att nå. Arbetet med att skapa attraktivitet för hyrestagare och arrangörer att hyra 
lokalerna pågår men, återstarten av kulturhuset efter pandemin visar tendenser till att gå i 
långsam takt. 
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Investeringsrapport 

Investeringstabell verksamheter 

Enhet Periodutfa
ll 

Periodutfa
ll fg år 

Årsbudget Årsprogn
os 

Årsavvikel
se 

Årsutfall 
fg år 

Fritid, bad & friluftsliv 0 0 1 060,7 1 060,7 0 -516,2 

       

       

       

       

       

Summa verksamheten 0 0 1 060,7 1 060,7 0 -516,2 

Kommentar till investeringar 

Investeringar för 2022 består av 

 500 tkr för utveckling av utemiljön i Söderfors. Arbetet pågår och bedöms 
färdigställas under 2022. 

 560,7 tkr för vattenledning på Vegavallen. Investeringen är starkt sammankopplad 
med samhällsbyggnadskontorets arbete på området vilket medför att kultur och fritid 
inte kan påverka utförandet eller bedöma tidplan.  
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Förskola 

Resultatrapport 

Verksamhetens resultatrapport 

(tkr) Periodutfa
ll 

Periodutfa
ll fg år 

Årsbudget Årsprogn
os 

Årsavvikel
se 

Årsutfall fg 
år 

Taxor & avgifter 3 555 3 261 11 021 11 500 479 11 834 

Övriga intäkter 4 885 4 438 9 052 10 306 1 254 9 212 

Summa intäkter 8 440 7 699 20 073 21 806 1 733 21 046 

       

Personalkostnader -27 760 -27 505 -111 974 -111 789 185 -102 959 

Material -243 -221 -1 079 -1 395 -316 -3 130 

Tjänster -11 822 -11 880 -49 815 -50 731 -916 -49 322 

Övriga kostnader -30 -40 -365 -453 -88 -513 

Kapitalkostnader     0  

Avskrivningar -147 -155 -589 -589 0 -620 

Summa kostnader -40 002 -39 801 -163 822 -164 957 -1 135 -156 544 

Verksamhetens 
nettokostnader 

-31 562 -32 102 -143 749 -143 151 598 -135 498 

       

Skatteintäkter       

Generella statsbidrag 
och utjämning 

      

Verksamhetens 
resultat 

-31 562 -32 102 -143 749 -143 151 598 -135 498 

       

Finansiella intäkter       

Finansiella kostnader 0 0 -1 -1 0 -1 

Resultat efter 
finansiella poster 

-31 562 -32 102 -143 750 -143 152 598 -135 499 

Extraordinära poster       

Resultat -31 562 -32 102 -143 750 -143 152 598 -135 499 

Kommentar till resultat 

Förskolan prognostiserar ett överskott på 597,3 tkr 
Förklaring till årsavvikelse 
Förskoleområde 1 prognostiserar ett överskott på  228 tkr. 
Överskottet beror på ej budgeterade sjuklönebidrag till följd av Covid-19 på 460 tkr. 
På kostnadssidan finns avvikelse i form högre personalkostnader om -120 tkr samt kostnader 
för friskvård  utbildning m m på -93 tkr. 
Förskoleområde 2 prognostiserar ett överskott på 967 tkr. 
Överskottet beror på ej budgeterade sjuklönebidrag till följd av Covid-19 på 420 tkr. 
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Rekrytering pågår för att öka bemanning och behörighet vilket under hösten kommer att få 
genomslag men leder till ändå till en positiv prognostiserad årsavvikelse avseende 
personalkostnader på 599 tkr . 
Förskoleområde 3 prognostiserar ett överskott på 386 tkr. 
Överskottet beror på ej budgeterade sjuklönebidrag till följd av Covid-19 på 382 tkr. 
  
Centrala medel prognostiserar ett underskott på - 985 tkr. 
Intäkterna prognostiseras 471  tkr högre än budgeterat främst till följd av högre prognos 
avseende  barnomsorgsavgifter. 
Kostnaderna prognostiseras samtidigt -1 456 tkr högre främst till följd av högre IKE (-945 
tkr) för barn Tierp som valt förskola i annan kommun eller fristående huvudman samt behov 
av utökad bemanning av förskolledning till följd långtidsfrånvaro (-292 tkr). 

Investeringsrapport 

Investeringstabell verksamheter 

Enhet Periodutfa
ll 

Periodutfa
ll fg år 

Årsbudget Årsprogn
os 

Årsavvikel
se 

Årsutfall 
fg år 

Förskoleområde 1    -250 -250   

Förskoleomårde 2  2 -250 -250   

Förskoleområde 3   -250 -250   

       

Summa verksamheten  2 -750 -750   

Kommentar till investeringar 
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Grundskola 

Resultatrapport 

Verksamhetens resultatrapport 

(tkr) Periodutfa
ll 

Periodutfa
ll fg år 

Årsbudget Årsprogn
os 

Årsavvikel
se 

Årsutfall fg 
år 

Taxor & avgifter 2 446 2 340 6 641 6 236 -405 6 424 

Övriga intäkter 13 342 10 729 33 163 37 315 4 152 41 081 

Summa intäkter 15 788 13 069 39 804 43 551 3 747 47 505 

       

Personalkostnader -55 877 -53 429 -213 121 -215 639 -2 518 -195 019 

Material -934 -714 -5 173 -6 084 -911 -10 978 

Tjänster -25 361 -26 402 -127 095 -126 037 1 058 -123 857 

Övriga kostnader -73 -39 -698 -758 -61 -775 

Kapitalkostnader       

Avskrivningar -260 -283 -1 081 -1 081 0 -1 105 

Summa kostnader -82 505 -80 867 -347 168 -349 599 -2 432 -331 734 

Verksamhetens 
nettokostnader 

-66 717 -67 798 -307 364 -306 048 1 315 -284 229 

       

Skatteintäkter       

Generella statsbidrag 
och utjämning 

      

Verksamhetens 
resultat 

-66 717 -67 798 -307 364 -306 048 1 315 -284 229 

       

Finansiella intäkter       

Finansiella kostnader -3 -3 -4 -7 -3 -10 

Resultat efter 
finansiella poster 

-66 720 -67 801 -307 368 -306 055 1 312 -284 239 

Extraordinära poster       

Resultat -66 720 -67 801 -307 368 -306 055 1 312 -284 239 

Kommentar till resultat 

Grundskolan prognostiserar ett överskott 1312,8 tkr 
Förklaring till årsavvikelse 
SO 1 Aspen  och Kyrk  prognostiserar ett underskott på -491 tkr. 
Underskottet beror främst på ökade personalkostnader till följd av ej budgeterad bemanning 
på - 1295 tkr. Kostnader för leasing av datorer är 390 tkr lägre än budgeterat. 
På intäktssidan finns ej budgeterade sjuklönebidrag till följd av Covid-19 på 311 tkr samt 
ombudgetering från skolmiljarden för elevstödjande  insatser om 130 tkr 
SO 1 Mehede och Bruks prognostiserar budget i balans. 
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SO 2 Örbyhus 7-9 prognostiserar budget i balans. 
  
SO 2 Örbyhus F-6 och Vendel prognostiserar ett underskott på - 624 tkr 
Underskottet beror på främst på ökade personalkostnader om941 tkr till följd av behov att öka 
personaltäthet samt  behov av att starta ytterligare förskoleklass. 
På intäktssidan finns ej budgeterade sjuklönebidrag till följd av Covid-19 på 391 tkr. 
  
SO3 Centralskolan och Tallbacksskolan prognostiserar budget i balans 
  
Grundsärskolan prognostiserar ett underskott på -240 tkr 
Underskottet beror på ökade personalkostnader om -336 tkr till följd av behov av höjd 
personaltäthet. 
På intäktssidan finns ej budgeterade sjuklönebidrag till följd av Covid-19 på 113 tkr. 
SO 4 Ol Anderskolan prognostiserar budget i balans 
  
SO4 Björkäng och Hållnäs prognostiserar ett underskott på -442 tkr 
  
Centrala kostnader 669 prognostiserar ett överskott på 1 701,2 tkr 
Överskottet beror framför allt på att statsbidrag avseende skolmiljarden om 2 376 tkr inte var 
känt vid budgetering. Dessa medel är riktade för och beräknas behövas ta i anspråk för 
elevstödjande insatser till följd av Covid under året. 
Det finns i centrala medel en stor osäkerhet kring utfall av andra budgeterade statsbidrag och 
en rimlig prognos är att Grundskolan som helhet bör landa i budget i balans. 
  
  

Investeringsrapport 

Investeringstabell verksamheter 

Enhet Periodutfa
ll 

Periodutfa
ll fg år 

Årsbudget Årsprogn
os 

Årsavvikel
se 

Årsutfall 
fg år 

So 1 Aspen och Kyrk  -4 -200 -200   

So 1 Mehede och Bruks   -100 -100   

So2 Örbyhus 7-9, Sirius  -19 125 -125  -138 

So2 Örbyhus F-6, Vendel   -125 -125  -89 

So3    -250 -250  -173 

Grundsärs   -50 -50   

So4 Björkängsskolan, 
Hållnäs 

  -100 -100  -81 

So4 Ol Anders   -150 -150  -89 

Summa verksamheten  -23 -1 100 -1 100  -570 
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Kommentar till investeringar 
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Gymnasium 

Resultatrapport 

Verksamhetens resultatrapport 

(tkr) Periodutfa
ll 

Periodutfa
ll fg år 

Årsbudget Årsprogn
os 

Årsavvikel
se 

Årsutfall fg 
år 

Taxor & avgifter 105 461 525 525 0 993 

Övriga intäkter -2 320 5 679 36 351 33 919 -2 432 31 196 

Summa intäkter -2 215 6 140 36 876 34 444 -2 432 32 189 

       

Personalkostnader -20 882 -22 674 -81 178 -81 178 0 -80 746 

Material -543 -261 -2 399 -2 399 0 -2 560 

Tjänster -16 269 -17 444 -72 649 -74 058 -1 409 -77 687 

Övriga kostnader -308 -347 -1 509 -1 509 0 -1 371 

Kapitalkostnader       

Avskrivningar -442 -421 -1 791 -1 791 0 -1 766 

Summa kostnader -38 444 -41 147 -159 526 -160 935 -1 409 -164 130 

Verksamhetens 
nettokostnader 

-40 659 -35 007 -122 650 -126 491 -3 841 -131 941 

 -40 659 -35 006 -122 651 -126 492 -3 841 -131 942 

Skatteintäkter       

Generella statsbidrag 
och utjämning 

0 0 0 0 0 -4 

Verksamhetens 
resultat 

-40 659 -35 007 -122 650 -126 491 -3 841 -131 945 

       

Finansiella intäkter       

Finansiella kostnader 0 0 0 0 0 -4 

Resultat efter 
finansiella poster 

-40 659 -35 007 -122 650 -126 491 -3 841 -131 949 

Extraordinära poster       

Resultat -40 659 -35 007 -122 650 -126 491 -3 841 -131 949 

Kommentar till resultat 

Gymnasium och vuxenutbildning prognostiserar ett underskott på -3 841 tkr 
Förklaring till årsavvikelse 
Gymnasieskolan och vuxenutbildningen arbetat aktivt med åtgärder för att hantera 
personalkostnaderna och prognostiserar nu dessa i balans. 
Nettot för interkommunala ersättningar och bidrag för elever som läser hos annan huvudman, 
tillsammans med osäkerhet kring statsbidrag ger det prognostiserade underskottet. Utfallet av 
höstens slutgiltiga gymnasieantagning riskerar att driva underskottet ytterligare. 
I prognosen har inte ännu hänsyn tagits till kraftigt ökade kostnader för läromedel. Flera av 
våra utbildningar är kraftigt beroende av t ex, diesel, gas, virke m m för vilka priserna i 
dagsläget är långt högre än vid budgettillfället. med detta finns en stor risk för fortsatt ökande 
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underskott 
Merparten av den prognostiserade årsavvikelsen rör alltså intäkter och kostnader som inte går 
att påverka för verksamheten. En osäkerhet finns kring möjlighet till utökade statsbidrag och 
verksamheten arbetar hela tiden aktivt för att maximera dessa intäkter. 
  

Investeringsrapport 

Investeringstabell verksamheter 

Enhet Periodutfa
ll 

Periodutfa
ll fg år 

Årsbudget Årsprogn
os 

Årsavvikel
se 

Årsutfall 
fg år 

Gymnasieskola 0 0 -1 500 -1 500 0 -1 209 

       

       

       

Summa verksamheten 0 0 -1 500 -1 500 0 -1 209 

Kommentar till investeringar 
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Äldreomsorg 

Resultatrapport 

Verksamhetens resultatrapport 

(tkr) Periodutfa
ll 

Periodutfa
ll fg år 

Årsbudget Årsprogn
os 

Årsavvikel
se 

Årsutfall fg 
år 

Taxor & avgifter 1 947 1 862 11 076 10 976 -100 11 130 

Övriga intäkter 21 382 10 176 25 691 42 998 17 307 53 959 

Summa intäkter 23 329 12 038 36 767 53 974 17 207 65 089 

       

Personalkostnader -50 787 -53 238 -206 242 -217 826 -11 584 -215 440 

Material -3 063 -2 852 -11 510 -11 690 -180 -14 758 

Tjänster -20 786 -22 894 -96 567 -100 534 -3 967 -107 450 

Övriga kostnader -509 -322 -3 137 -3 137 0 -2 712 

Kapitalkostnader       

Avskrivningar -406 -310 -1 383 -1 383 0 -1 230 

Summa kostnader -75 551 -79 616 -318 839 -334 570 -15 731 -341 590 

Verksamhetens 
nettokostnader 

-52 222 -67 578 -282 072 -280 596 1 476 -276 501 

       

Skatteintäkter       

Generella statsbidrag 
och utjämning 

      

Verksamhetens 
resultat 

-52 222 -67 578 -282 072 -280 596 1 476 -276 501 

       

Finansiella intäkter       

Finansiella kostnader 0 -1 -1 -1 0 -2 

Resultat efter 
finansiella poster 

-52 222 -67 579 -282 073 -280 597 1 476 -276 503 

Extraordinära poster       

Resultat -52 222 -67 579 -282 073 -280 597 1 476 -276 503 

Kommentar till resultat 

Bistånd 
Prognostiserad avvikelse om +1476tkr beror på att köpt plats kommer att verkställs i befintlig 
verksamhet samt att kunderna inte utnyttjar färdtjänst i normal omfattning ännu. Vidare är en 
administrativ tjänst under rekrytering. 
  
Äldreomsorgen 
Äldreomsorgen prognostiserar ett nollresultat. 
Statsbidrag har per mars mottagits om 14mnkr. Vi vet med oss att vi kommer få ytterligare 
statsbidrag om ca 2,4mnkr, vilket är medräknat i prognosen. Vidare har vi ansökt om 
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prestationsbaserade statsbidrag, dessa bidrag vet vi inte i nuläget om vi kommer att beviljas 
och tar därför inte hänsyn till dessa i prognos per mars. 
Avvikelsen inom vård och omsorgsboende och hemtjänst beror främst på personalkostnader 
och inhyrd legitimerad personal. Heltidsresan kommer generera en kostnad utöver budget om 
7000tkr, kostnader för heltidsresan kommer att täckas av statsbidraget Säkerställa en god vård 
och omsorg av äldre personer. 

Investeringsrapport 

Investeringstabell verksamheter 

Enhet Periodutfa
ll 

Periodutfa
ll fg år 

Årsbudget Årsprogn
os 

Årsavvikel
se 

Årsutfall 
fg år 

Äldreomsorg -82 0 -3 000 -3 000 0 -2 664 

       

       

       

Summa verksamheten -82 0 -3 000 -3 000 0 -2 664 

Kommentar till investeringar 
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Funktionshindradeomsorg 

Resultatrapport 

Verksamhetens resultatrapport 

(tkr) Periodutfa
ll 

Periodutfa
ll fg år 

Årsbudget Årsprogn
os 

Årsavvikel
se 

Årsutfall fg 
år 

Taxor & avgifter 109 56 252 252 0 496 

Övriga intäkter 3 907 424 20 599 21 961 1 362 25 768 

Summa intäkter 4 016 480 20 851 22 213 1 362 26 264 

       

Personalkostnader -25 140 -20 854 -104 150 -103 809 341 -96 002 

Material -1 797 -1 091 -4 546 -5 346 -800 -5 354 

Tjänster -5 771 -4 904 -24 445 -25 298 -853 -23 885 

Övriga kostnader -191 -740 -9 070 -9 120 -50 -10 506 

Kapitalkostnader       

Avskrivningar -38 -67 -152 -152 0 -211 

Summa kostnader -32 937 -27 656 -142 363 -143 725 -1 362 -135 958 

Verksamhetens 
nettokostnader 

-28 921 -27 176 -121 512 -121 512 0 -109 694 

       

Skatteintäkter       

Generella statsbidrag 
och utjämning 

      

Verksamhetens 
resultat 

-28 921 -27 176 -121 512 -121 512 0 -109 694 

       

Finansiella intäkter       

Finansiella kostnader -15 -17 0 0 0 -43 

Resultat efter 
finansiella poster 

-28 936 -27 193 -121 512 -121 512 0 -109 737 

Extraordinära poster       

Resultat -28 936 -27 193 -121 512 -121 512 0 -109 737 

Kommentar till resultat 

Funktionshindradeomsorgen 
Funktionshindradeomsorgen prognostiserar ett noll resultat. 
Vi bedömer att intäkterna kommer avvika positivt tack vare intern försäljning till övriga 
verksamheter. Heltidsresan påverkar personalkostnaderna inom gruppbostäderna, bedömning 
helår -3300tkr. Kostnaden för material är högre i år än fg år vid samma tidpunkt, det beror på 
att vi gjort större inköp av skydds-/förbrukningsmaterial, material som vi säljer vidare till 
övriga verksamheter. Inom personlig assistans har vi haft en kostnad avseende en tillfällig 
utökning, en kostnad vi bedömde att vi kunde få åter av försäkringskassan/privata utföraren. 
Kostnaden för den tillfälliga utökade tiden från kommunen kan inte eftersökas vilket gör att 
personlig assistans går in i 2022 med ett underskott om dryga -500tkr. 
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Vi bedömer dock att nå ett noll resultat då vi erhåller del av statsbidrag Äldreomsorgslyftet. 

Investeringsrapport 

Investeringstabell verksamheter 

Enhet Periodutfa
ll 

Periodutfa
ll fg år 

Årsbudget Årsprogn
os 

Årsavvikel
se 

Årsutfall 
fg år 

Funktionshindradeomsor
g 

0 0 -800 -800 0 -271 

       

       

       

Summa verksamheten 0 0 -800 -800 0 -271 

Kommentar till investeringar 
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Individ- och familjeomsorg 

Resultatrapport 

Verksamhetens resultatrapport 

(tkr) Periodutfa
ll 

Periodutfa
ll fg år 

Årsbudget Årsprogn
os 

Årsavvikel
se 

Årsutfall fg 
år 

Taxor & avgifter 134,5 68,7 306 306 0 451,2 

Övriga intäkter 5 655,5 4 695,9 22 992,4 16 992 -6 000 26 979,5 

Summa intäkter 5 790,0 4 764,6 23 298,4 17 298 -6 000 27 430,7 

       

Personalkostnader -21 505,9 -20 920,2 -89 972,6 -89 973 0 -80 785,8 

Material -357,6 -165,4 -1 685 -1 685 0 -1 351,9 

Tjänster -14 374,5 -13 587,1 -51 998 -58 755 -6 757 -71 521,5 

Övriga kostnader -8 473,8 -7 878,8 -31 750,5 -31 993 -243 -33 196,6 

Kapitalkostnader -69,6 -69,2 -260 0 0 -277,8 

Avskrivningar -87 -59,2 -261 -521  -277 

Summa kostnader -44 868,4 -42 679,9 -175 927,1 -182 927 -7 000 -187 410,6 

Verksamhetens 
nettokostnader 

-39 078,4 -37 915,3 -152 628,7 -165 629 -13 000 -159 979,9 

       

Skatteintäkter       

Generella statsbidrag 
och utjämning 

      

Verksamhetens 
resultat 

-39 078,4 -37 915,3 -152 628,7 -165 629 -13 000 -159 979,9 

       

Finansiella intäkter       

Finansiella kostnader -7,2 -8,3 -29,3 -29  -14,9 

Resultat efter 
finansiella poster 

-39 085,6 -37 923,6 -152 658,0 -165 658 -13 000 -159 994,8 

Extraordinära poster       

Resultat -39 085,6 -37 923,6 -152 658,0 -165 658 -13 000 -159 994,8 

Kommentar till resultat 

Intäkterna från migrationsverket beräknas bli 6 000 tkr lägre än beräknat. Administration IFO 
där kostnader för bland annat löner, lokaler och övergripande kostnader är underbudgeterat 
med 7 000 tkr för att möjliggöra för övriga enheter att nå budget i balans. 
Det totala underskottet för verksamheten beräknas bli 13 000 tkr för året. Viss oro finns för 
kostnadsökningar gällande barn och unga då anmälningarna fortsätter att öka. För kvartal ett 
var siffran 663 anmälningar där mars ensamt stod för 305 stycken. För helåret 2021 var 
siffran 2 126 anmälningar, vilket var rekordhögt. Öppenvården används i allt högre 
utsträckning vilket förhoppningsvis kan bromsa kostnadsutvecklingen på barn och unga. 
Andra orosmoln är kriget i Ukraina och den ökande inflationen som är kostnadsdrivande. 
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Investeringsrapport 

Investeringstabell verksamheter 

Enhet Periodutfa
ll 

Periodutfa
ll fg år 

Årsbudget Årsprogn
os 

Årsavvikel
se 

Årsutfall 
fg år 

Verksamhetschef IFO -62,7 -183,5 -400 -400 0 -309,4 

       

       

       

Summa verksamheten -62,7 -183,5 -400 -400 0 -309,4 

Kommentar till investeringar 

Investeringsbudgeten beräknas att användas fullt ut. Det finns tillgänglighetsanpassningar 
som behöver göras i vissa lokaler. Dessutom behöver åtgärder göras i en del rum då det är 
lyhört vilket inte lämpar sig vid den typ av samtal som sker i lokalerna. 
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Finansieringsverksamhet 

Resultatrapport 

Verksamhetens resultatrapport 

(tkr) Periodutfa
ll 

Periodutfa
ll fg år 

Årsbudget Årsprogn
os 

Årsavvikel
se 

Årsutfall fg 
år 

Taxor & avgifter 0 8 0 8 8 8 

Övriga intäkter 0 0 0 0 0 -10 640 

Summa intäkter 0 8 0 8 8 -10 632 

       

Personalkostnader -28 743 -25 493 -30 258 -30 011 247 -25 075 

Material 0 0 0 0 0 -530 

Tjänster 0 -8 2 640 2 624 -16 6 750 

Övriga kostnader -12 419 -111 -5 450 -3 050 2 400 -2 775 

Kapitalkostnader       

Avskrivningar -869 -1 131 -9 970 -7 924 2 046 -8 988 

Summa kostnader -42 031 -26 743 -43 038 -38 361 4 677 -30 618 

Verksamhetens 
nettokostnader 

-42 031 -26 735 -43 038 -38 353 4 685 -41 250 

       

Skatteintäkter 236 148 229 464 939 233 959 288 20 055 929 623 

Generella statsbidrag 
och utjämning 

120 455 113 125 479 869 490 157 10 288 465 497 

Verksamhetens 
resultat 

314 572 315 854 1 376 064 1 411 092 35 028 1 353 870 

       

Finansiella intäkter 2 569 3 098 15 940 16 405 465 19 294 

Finansiella kostnader -807 -1 416 -7 040 -5 924 1 116 -4 951 

Resultat efter 
finansiella poster 

316 334 317 536 1 384 964 1 421 573 36 609 1 368 213 

Extraordinära poster       

Resultat 316 334 317 536 1 384 964 1 421 573 36 609 1 368 213 

Kommentar till resultat 

Årsprognosen för Finansieringsverksamheten är 1 421,6 mnkr vilket är 36,6 mnkr bättre än 
budgeterat. 
Huvudsakliga anledningen till det är att prognosen för skatteintäkter, generella statsbidrag och 
utjämning är 30,3 mnkr högre än i budgeten. Skatteintäkterna blir högre baserat på att statistik 
visar att löneutveckling och sysselsättning är högre enligt skatteunderlagsprognosen i cirkulär 
22:06 från SKR, jämfört med den prognos som var tillgänglig när budgeten gjordes. de 
Den positiva avvikelsen för övriga kostnader beror på att kostnaden för preliminära 
leverantörsfakturor i samband med kommande årsskifte beräknas bli 2,5 mnkr lägre än 
budgeterat, baserat på utfallet i senaste bokslut. 
Den positiva avvikelsen för avskrivningar beror på att nedskrivningar/utrangeringar av 



Månadsrapport mars 33(43)

anläggningstillgångar har gjorts efter den beräkning som budgeten baseras på. Eftersom 
anläggningstillgångarna vars kostnad för avskrivningar kommer på finansieringen har blivit 
färre blir också kostnaderna för avskrivningar lägre hos finansieringen, 
Den positiva avvikelsen för finansiella kostnader beror på att ett lån på 30 mnkr har betalats, 
vilket leder till lägre kostnader för låneräntor. 
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IT-nämnd 

Resultatrapport 

Verksamhetens resultatrapport 

(tkr) Periodutfa
ll 

Periodutfa
ll fg år 

Årsbudget Årsprogn
os 

Årsavvikel
se 

Årsutfall fg 
år 

Taxor & avgifter       

Övriga intäkter 20 102 16 962 80 145 77 601 -2 544 67 840 

Summa intäkter 20 102 16 962 80 145 77 601 -2 544 67 840 

       

Personalkostnader -7 066 -6 830 -31 321 -31 321 0 -26 172 

Material -262 -217 -4 650 -1 821 2 829 -403 

Tjänster -8 726 -11 362 -42 007 -42 177 -170 -40 553 

Övriga kostnader -163 -13 -206 -321 -115 -117 

Kapitalkostnader       

Avskrivningar -460 -107 -1 961 -1 961 0 -591 

Summa kostnader -16 677 -18 529 -80 145 -77 601 2 544 -67 836 

Verksamhetens 
nettokostnader 

3 425 -1 567 0 0 0 4 

       

Skatteintäkter       

Generella statsbidrag 
och utjämning 

      

Verksamhetens 
resultat 

3 425 -1 567 0 0 0 4 

       

Finansiella intäkter       

Finansiella kostnader 0 -1 0 0 0 -4 

Resultat efter 
finansiella poster 

3 425 -1 568 0 0 0 0 

Extraordinära poster       

Resultat 3 425 -1 568 0 0 0 0 

Kommentar till resultat 

Periodutfallet visar ett överskott på 3425 tkr. Överskottet beror på att anställning av personal i 
samband med hemtagning inte har påbörjats samt att debiteringen för Datacenter, både byggd 
för TÄÖ och hyrd för KH, inte blir för helår. Preliminär kostnad för datacenter år 2022 är 
3700 tkr (budget 6700 tkr) 
Bedömningen i årsprognosen är att överskottet blir 2544 tkr. Om hemtagningen inte 
genomförs under 2022 så ska ytterligare 3000 tkr läggas till överskottet. 
Konsultkostnaderna för brandväggshemtagningen från underleverantör till Advania blir 
dyrare än offererat. Dock minskar driftskostnaden under detta och kommande år. 
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Investeringsrapport 

Investeringstabell verksamheter 

Enhet Periodutfa
ll 

Periodutfa
ll fg år 

Årsbudget Årsprogn
os 

Årsavvikel
se 

Årsutfall 
fg år 

Administration 0 0 -500 -500 0 0 

Nät 0 0 -800 -800 0 -1 091,9 

       

       

Summa verksamheten 0 0 -1 300 -1 300 0 -1 091,9 

Kommentar till investeringar 

Inga investeringar under perioden jan-mars 2022 men bedömningen i årsprognosen är att det 
kommer att följa budget. 
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Lönenämnd 

Resultatrapport 

Verksamhetens resultatrapport 

(tkr) Periodutfa
ll 

Periodutfa
ll fg år 

Årsbudget Årsprogn
os 

Årsavvikel
se 

Årsutfall fg 
år 

Taxor & avgifter       

Övriga intäkter 1 418 2 761 11 043 11 043 0 10 388 

Summa intäkter 1 418 2 761 11 043 11 043 0 10 388 

       

Personalkostnader -1 970 -2 095 -7 705 -7 705 0 -7 491 

Material -6 -6 -19 -19 0 -93 

Tjänster -565 -555 -3 299 -3 299 0 -2 785 

Övriga kostnader -15 -11 -20 -20 0 -19 

Kapitalkostnader       

Avskrivningar       

Summa kostnader -2 556 -2 667 -11 043 -11 043 0 -10 388 

Verksamhetens 
nettokostnader 

-1 138 94 0 0 0 0 

       

Skatteintäkter       

Generella statsbidrag 
och utjämning 

      

Verksamhetens 
resultat 

-1 138 94 0 0 0 0 

       

Finansiella intäkter       

Finansiella kostnader       

Resultat efter 
finansiella poster 

-1 138 94 0 0 0 0 

Extraordinära poster       

Resultat -1 138 94 0 0 0 0 

Kommentar till resultat 

Periodutfallet visar ett underskott på 1138 tkr vilket beror på att Tierps avgift till 
Lönenämnden, 1353 tkr för perioden jan-mars, inte var bokförd när utfallet hämtades. Det 
saknas intäkter från Tierp på raden: Övriga intäkter. 
Bedömningen i årsprognosen är att både intäkter och kostnader följer budget vilket ger 0 kr i 
årsavvikelse. 
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Investeringsrapport 

Investeringstabell verksamheter 

Enhet Periodutfa
ll 

Periodutfa
ll fg år 

Årsbudget Årsprogn
os 

Årsavvikel
se 

Årsutfall 
fg år 

       

       

       

       

Summa verksamheten 0 0 0 0 0 0 

Kommentar till investeringar 

Lönenämnden har inga investeringar. 



Månadsrapport mars 38(43)

Jävsnämnd 

Resultatrapport 

Verksamhetens resultatrapport 

(tkr) Periodutfa
ll 

Periodutfa
ll fg år 

Årsbudget Årsprogn
os 

Årsavvikel
se 

Årsutfall fg 
år 

Taxor & avgifter       

Övriga intäkter       

Summa intäkter       

       

Personalkostnader -8 -9 -45 -32 13 -30 

Material       

Tjänster       

Övriga kostnader       

Kapitalkostnader       

Avskrivningar       

Summa kostnader -8 -9 -45 -32 13 -30 

Verksamhetens 
nettokostnader 

-8 -9 -45 -32 13 -30 

       

Skatteintäkter       

Generella statsbidrag 
och utjämning 

      

Verksamhetens 
resultat 

-8 -9 -45 -32 13 -30 

       

Finansiella intäkter       

Finansiella kostnader       

Resultat efter 
finansiella poster 

-8 -9 -45 -32 13 -30 

Extraordinära poster       

Resultat -8 -9 -45 -32 13 -30 

Kommentar till resultat 

Investeringsrapport 

Investeringstabell verksamheter 

Enhet Periodutfa
ll 

Periodutfa
ll fg år 

Årsbudget Årsprogn
os 

Årsavvikel
se 

Årsutfall 
fg år 
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Enhet Periodutfa
ll 

Periodutfa
ll fg år 

Årsbudget Årsprogn
os 

Årsavvikel
se 

Årsutfall 
fg år 

Summa verksamheten 0 0 0 0 0 0 

Kommentar till investeringar 

Jävsnämnden har inga investeringar 
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Valnämnd 

Resultatrapport 

Verksamhetens resultatrapport 

(tkr) Periodutfa
ll 

Periodutfa
ll fg år 

Årsbudget Årsprogn
os 

Årsavvikel
se 

Årsutfall fg 
år 

Taxor & avgifter       

Övriga intäkter 619  550 619 69  

Summa intäkter 619  550 619 69  

       

Personalkostnader -10  -814 -814  -18 

Material   -41 -41   

Tjänster -1  -199 -268 -69  

Övriga kostnader -1  -26 -26  -2 

Kapitalkostnader       

Avskrivningar       

Summa kostnader -12  -1 080 -1 149 -69 -20 

Verksamhetens 
nettokostnader 

607  -530 -530 0 -20 

       

Skatteintäkter       

Generella statsbidrag 
och utjämning 

      

Verksamhetens 
resultat 

607  -530 -530 0 -20 

       

Finansiella intäkter       

Finansiella kostnader       

Resultat efter 
finansiella poster 

607  -530 -530 0 -20 

Extraordinära poster       

Resultat 607  -530 -530 0 -20 

Kommentar till resultat 

Investeringsrapport 

Investeringstabell verksamheter 

Enhet Periodutfa
ll 

Periodutfa
ll fg år 

Årsbudget Årsprogn
os 

Årsavvikel
se 

Årsutfall 
fg år 
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Enhet Periodutfa
ll 

Periodutfa
ll fg år 

Årsbudget Årsprogn
os 

Årsavvikel
se 

Årsutfall 
fg år 

Summa verksamheten 0 0 0 0 0 0 

Kommentar till investeringar 

Valnämnden har inga investeringar 
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Revision 

Resultatrapport 

Verksamhetens resultatrapport 

(tkr) Periodutfa
ll 

Periodutfa
ll fg år 

Årsbudget Årsprogn
os 

Årsavvikel
se 

Årsutfall fg 
år 

Taxor & avgifter       

Övriga intäkter       

Summa intäkter       

       

Personalkostnader -69 -44 -314 -314 0 -267 

Material 0 0 -9 -9 0 -1 

Tjänster -237 0 -1 448 -1 448 0 -1 280 

Övriga kostnader -4 0 -40 -40 0 -8 

Kapitalkostnader       

Avskrivningar       

Summa kostnader -310 -44 -1 811 -1 811 0 -1 556 

Verksamhetens 
nettokostnader 

-310 -44 -1 811 -1 811 0 -1 556 

       

Skatteintäkter       

Generella statsbidrag 
och utjämning 

      

Verksamhetens 
resultat 

-310 -44 -1 811 -1 811 0 -1 556 

       

Finansiella intäkter       

Finansiella kostnader       

Resultat efter 
finansiella poster 

-310 -44 -1 811 -1 811 0 -1 556 

Extraordinära poster       

Resultat -310 -44 -1 811 -1 811 0 -1 556 

Kommentar till resultat 

Investeringsrapport 

Investeringstabell verksamheter 

Enhet Periodutfa
ll 

Periodutfa
ll fg år 

Årsbudget Årsprogn
os 

Årsavvikel
se 

Årsutfall 
fg år 

       

       

       

       



Månadsrapport mars 43(43)

Enhet Periodutfa
ll 

Periodutfa
ll fg år 

Årsbudget Årsprogn
os 

Årsavvikel
se 

Årsutfall 
fg år 

Summa verksamheten 0 0 0 0 0 0 

Kommentar till investeringar 

Revision har inga investeringar.



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
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§ 121 
Dnr KS/2022:315 

(KF) Redovisning av ej verkställda beslut kvartal 1 2022, BoU 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att godkänna rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 1 2022.  
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att lägga rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 1 2022 till 
handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunen är skyldig att rapportera till Inspektionen för vård och omsorg 
(IVO) om beviljat bistånd enligt socialtjänstlag (2001:453), SoL, inte har 
verkställts inom tre månader. Kommunen ska även rapportera till IVO när ett 
tidigare rapporterat beslut har blivit verkställt, när ett beslut av någon anledning 
har avslutats innan det har verkställts samt när ett verkställt beslut har avbrutits 
och inte verkställts på nytt inom tre månader.  
 
För perioden 1 januari till 31 mars 2022, kvartal 1, har det rapporterats ett (1) 
beslut enligt SoL för barn och unga vilket avser ett beslut om kontaktfamilj som 
har avslutats på egen begäran av den enskilde och vårdnadshavare. 
 
Beslut som har rapporterats som ej verkställt och avslutat: 

- Kontaktfamilj enligt SoL. Beslutsdatum: 2021-06-21. Datum för avslut: 
2022-02-22. Orsak till ej verkställighet och avslut: Det har varit svårt 
att hitta en lämplig kontaktfamilj för uppdraget och flertalet 
annonseringar och intervjuer har genomförts utan att kunna verkställas. 
Den enskilde tillsammans med vårdnadshavare valde sedan att avsluta 
beslutet med anledning av att det inte längre bedömdes finnas ett behov 
av insatsen. 

 
Barnrättskonsekvenser 
Bedömningen är att barn och unga inte påverkas av den rapportering av ej 
verkställda beslut som görs till IVO.  
 
Beslutsunderlag 

 Beslut utskottet barn och ungdom § 128/2022 
 Handläggarens tjänsteutlåtande 
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Beslutet skickas till 
 Utredare/utvecklare, Kvalitet och strategisk utveckling 
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Utskottet barn och ungdom 

 
2022-05-10  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 128 
Dnr KS/2022:315 

(KF) Redovisning av ej verkställda beslut kvartal 1 2022 
 
Beslut 
Utskottet barn och ungdom föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att godkänna rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 1 2022.  
 
Utskottet barn och ungdom föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta  
 
att lägga rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 1 2022 till 
handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunen är skyldig att rapportera till Inspektionen för vård och omsorg 
(IVO) om beviljat bistånd enligt socialtjänstlag (2001:453), SoL, inte har 
verkställts inom tre månader. Kommunen ska även rapportera till IVO när ett 
tidigare rapporterat beslut har blivit verkställt, när ett beslut av någon anledning 
har avslutats innan det har verkställts samt när ett verkställt beslut har avbrutits 
och inte verkställts på nytt inom tre månader.  
 
För perioden 1 januari till 31 mars 2022, kvartal 1, har det rapporterats ett (1) 
beslut enligt SoL för barn och unga vilket avser ett beslut om kontaktfamilj som 
har avslutats på egen begäran av den enskilde och vårdnadshavare. 
 
Beslut som har rapporterats som ej verkställt och avslutat: 

- Kontaktfamilj enligt SoL. Beslutsdatum: 2021-06-21. Datum för avslut: 
2022-02-22. Orsak till ej verkställighet och avslut: Det har varit svårt 
att hitta en lämplig kontaktfamilj för uppdraget och flertalet 
annonseringar och intervjuer har genomförts utan att kunna verkställas. 
Den enskilde tillsammans med vårdnadshavare valde sedan att avsluta 
beslutet med anledning av att det inte längre bedömdes finnas ett behov 
av insatsen. 

 
Barnrättskonsekvenser 
Bedömningen är att barn och unga inte påverkas av den rapportering av ej 
verkställda beslut som görs till IVO.  
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande. 
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2022-05-03 KS/2022:315
  

  
   
  
    

 

Redovisning av ej verkställda beslut BoU kvartal 1 2022 
 
Förslag till beslut 
Utskottet barn och ungdom föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att godkänna rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 1 2022.  
 
Utskottet barn och ungdom föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta  
 
att lägga rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 1 2022 till 
handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunen är skyldig att rapportera till Inspektionen för vård och omsorg 
(IVO) om beviljat bistånd enligt socialtjänstlag (2001:453), SoL, inte har 
verkställts inom tre månader. Kommunen ska även rapportera till IVO när ett 
tidigare rapporterat beslut har blivit verkställt, när ett beslut av någon 
anledning har avslutats innan det har verkställts samt när ett verkställt beslut 
har avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader.  
 
För perioden 1 januari till 31 mars 2022, kvartal 1, har det rapporterats ett 
(1) beslut enligt SoL för barn och unga vilket avser ett beslut om kontaktfamilj 
som har avslutats på egen begäran av den enskilde och vårdnadshavare. 
 
Beslut som har rapporterats som ej verkställt och avslutat: 

- Kontaktfamilj enligt SoL. Beslutsdatum: 2021-06-21. Datum för 
avslut: 2022-02-22. Orsak till ej verkställighet och avslut: Det har varit 
svårt att hitta en lämplig kontaktfamilj för uppdraget och flertalet 
annonseringar och intervjuer har genomförts utan att kunna 
verkställas. Den enskilde tillsammans med vårdnadshavare valde 
sedan att avsluta beslutet med anledning av att det inte längre 
bedömdes finnas ett behov av insatsen. 

 
Barnrättskonsekvenser 
Bedömningen är att barn och unga inte påverkas av den rapportering av ej 
verkställda beslut som görs till IVO.  
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande. 
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Beslutet skickas till 

 Utredare/utvecklare, Kvalitet och strategisk utveckling 
 
I tjänsten  
 
Johanna Kastenholm 
 
GS Ledningsstöd och Kvalitet och strategisk utveckling 
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§ 122 
Dnr KS/2022:315 

(KF) Redovisning av ej verkställda beslut kvartal 1 2022, AoO 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
  
att godkänna rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 1 2022. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att lägga rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 1 2022 till 
handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunen är skyldig att rapportera till Inspektionen för vård och omsorg 
(IVO) om beviljat bistånd enligt socialtjänstlag (2001:453), SoL, eller 
beviljad insats enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(1993:387), LSS, inte har verkställts inom tre månader. Kommunen ska 
även rapportera till IVO när ett tidigare rapporterat beslut har blivit 
verkställt, när ett beslut av någon anledning har avslutats innan det har 
verkställts samt när ett verkställt beslut har avbrutits och inte verkställts på 
nytt inom tre månader. Den här rapporteringen avser samtliga LSS-beslut 
samt SoL-beslut för vuxna över 21 år. 
 
Det har rapporterats totalt 6 beslut enligt LSS och SoL till IVO för perioden 
1 januari till 31 mars 2022, kvartal 1. 5 av besluten har rapporterats som ej 
verkställda och 1 av besluten har rapporterats som verkställt. 3 av de ej 
verkställda beslutet har rapporterats med anledning av en pågående 
renovering av ett LSS-boende. Inflytt för samtliga tre är planerad under 
våren/sommaren 2022. 
 
Ej verkställda beslut 

- Bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 LSS. 
Beslutsdatum: 2021-12-27. Anledning till dröjsmålet är att det 
genomförs renovering i det boende som har erbjudits. Planerad 
inflytt är i maj 2022.  

- Bostad med särskild service enligt SoL. Beslutsdatum: 2019-02-11. 
Med anledning av att den enskilde vistas på HVB tills tidigast 2023-
03-31 kommer beslutet om permanent boende inte att verkställas 
dessförinnan.  
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- Bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 LSS. 
Beslutsdatum: 2021-11-08. Anledning till dröjsmålet är att det 
genomförs renovering i det boende som har erbjudits. Planerad 
inflytt var i april men eftersom tiden för verkställighet överstigit tre 
månader behövde det rapporteras till IVO.  

- Daglig verksamhet enligt LSS. Beslutsdatum: 2021-12-21. Orsak till 
dröjsmål är att kund själv valt att flytta fram startdatum. Nu planerad 
start är till sommaren 2022. Motivering pågår. 

- Bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 LSS. 
Beslutsdatum: 2021-11-12. Anledning till dröjsmålet är att det 
genomförs renovering i det boende som har erbjudits. Planerad 
inflytt är i maj 2022.  

 
Verkställda beslut 

- Korttidsboende enligt SoL. Beslutsdatum: 2021-05-31. Datum för 
verkställighet: 2021-05-31.  

 
Barnrättskonsekvenser 
Barn och unga bedöms inte påverkas av den rapportering som görs till IVO 
av ej verkställda beslut.  
 
Beslutsunderlag 

 Beslut utskottet arbete och omsorg § 34/2022 
 Handläggarens tjänsteutlåtande 

 
Beslutet skickas till 

 Utredare/utvecklare, Kvalitet och strategisk utveckling. 
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§ 34 
Dnr KS/2022:315 

(KF) Redovisning av ej verkställda beslut kvartal 1 2022, AoO 
 
Beslut 
Utskottet arbete och omsorg föreslår kommunstyrelsen besluta 
  
att godkänna rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 1 2022. 
 
Utskottet arbete och omsorg föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta 
 
att lägga rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 1 2022 till 
handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunen är skyldig att rapportera till Inspektionen för vård och omsorg 
(IVO) om beviljat bistånd enligt socialtjänstlag (2001:453), SoL, eller 
beviljad insats enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(1993:387), LSS, inte har verkställts inom tre månader. Kommunen ska 
även rapportera till IVO när ett tidigare rapporterat beslut har blivit 
verkställt, när ett beslut av någon anledning har avslutats innan det har 
verkställts samt när ett verkställt beslut har avbrutits och inte verkställts på 
nytt inom tre månader. Den här rapporteringen avser samtliga LSS-beslut 
samt SoL-beslut för vuxna över 21 år. 
 
Det har rapporterats totalt 6 beslut enligt LSS och SoL till IVO för perioden 
1 januari till 31 mars 2022, kvartal 1. 5 av besluten har rapporterats som ej 
verkställda och 1 av besluten har rapporterats som verkställt. 3 av de ej 
verkställda beslutet har rapporterats med anledning av en pågående 
renovering av ett LSS-boende. Inflytt för samtliga tre är planerad under 
våren/sommaren 2022. 
 
Ej verkställda beslut 

- Bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 LSS. 
Beslutsdatum: 2021-12-27. Anledning till dröjsmålet är att det 
genomförs renovering i det boende som har erbjudits. Planerad 
inflytt är i maj 2022.  

- Bostad med särskild service enligt SoL. Beslutsdatum: 2019-02-11. 
Med anledning av att den enskilde vistas på HVB tills tidigast 2023-
03-31 kommer beslutet om permanent boende inte att verkställas 
dessförinnan.  
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- Bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 LSS. 
Beslutsdatum: 2021-11-08. Anledning till dröjsmålet är att det 
genomförs renovering i det boende som har erbjudits. Planerad 
inflytt var i april men eftersom tiden för verkställighet överstigit tre 
månader behövde det rapporteras till IVO.  

- Daglig verksamhet enligt LSS. Beslutsdatum: 2021-12-21. Orsak till 
dröjsmål är att kund själv valt att flytta fram startdatum. Nu planerad 
start är till sommaren 2022. Motivering pågår. 

- Bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 LSS. 
Beslutsdatum: 2021-11-12. Anledning till dröjsmålet är att det 
genomförs renovering i det boende som har erbjudits. Planerad 
inflytt är i maj 2022.  

 
Verkställda beslut 

- Korttidsboende enligt SoL. Beslutsdatum: 2021-05-31. Datum för 
verkställighet: 2021-05-31.  

 
Barnrättskonsekvenser 
Barn och unga bedöms inte påverkas av den rapportering som görs till IVO 
av ej verkställda beslut.  
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 
Beslutet skickas till 

 Utredare/utvecklare, Kvalitet och strategisk utveckling. 
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2022-05-03 KS/2022:315
  

  
   
  
    

 

Redovisning av ej verkställda beslut enligt LSS och SoL 
 
Förslag till beslut 
Utskottet arbete och omsorg föreslår kommunstyrelsen besluta 
  
att godkänna rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 1 2022. 
 
Utskottet arbete och omsorg föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta 
 
att lägga rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 1 2022 till 
handlingarna. 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunen är skyldig att rapportera till Inspektionen för vård och omsorg 
(IVO) om beviljat bistånd enligt socialtjänstlag (2001:453), SoL, eller 
beviljad insats enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(1993:387), LSS, inte har verkställts inom tre månader. Kommunen ska 
även rapportera till IVO när ett tidigare rapporterat beslut har blivit 
verkställt, när ett beslut av någon anledning har avslutats innan det har 
verkställts samt när ett verkställt beslut har avbrutits och inte verkställts på 
nytt inom tre månader. Den här rapporteringen avser samtliga LSS-beslut 
samt SoL-beslut för vuxna över 21 år. 
 
Det har rapporterats totalt 6 beslut enligt LSS och SoL till IVO för 
perioden 1 januari till 31 mars 2022, kvartal 1. 5 av besluten har 
rapporterats som ej verkställda och 1 av besluten har rapporterats som 
verkställt. 3 av de ej verkställda beslutet har rapporterats med anledning av 
en pågående renovering av ett LSS-boende. Inflytt för samtliga tre är 
planerad under våren/sommaren 2022. 
 
Ej verkställda beslut 

- Bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 LSS. 
Beslutsdatum: 2021-12-27. Anledning till dröjsmålet är att det 
genomförs renovering i det boende som har erbjudits. Planerad 
inflytt är i maj 2022.  

- Bostad med särskild service enligt SoL. Beslutsdatum: 2019-02-11. 
Med anledning av att den enskilde vistas på HVB tills tidigast 
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2023-03-31 kommer beslutet om permanent boende inte att 
verkställas dessförinnan.  

- Bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 LSS. 
Beslutsdatum: 2021-11-08. Anledning till dröjsmålet är att det 
genomförs renovering i det boende som har erbjudits. Planerad 
inflytt var i april men eftersom tiden för verkställighet överstigit tre 
månader behövde det rapporteras till IVO.  

- Daglig verksamhet enligt LSS. Beslutsdatum: 2021-12-21. Orsak 
till dröjsmål är att kund själv valt att flytta fram startdatum. Nu 
planerad start är till sommaren 2022. Motivering pågår. 

- Bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 LSS. 
Beslutsdatum: 2021-11-12. Anledning till dröjsmålet är att det 
genomförs renovering i det boende som har erbjudits. Planerad 
inflytt är i maj 2022.  

 
Verkställda beslut 

- Korttidsboende enligt SoL. Beslutsdatum: 2021-05-31. Datum för 
verkställighet: 2021-05-31.  

 
Barnrättskonsekvenser 
Barn och unga bedöms inte påverkas av den rapportering som görs till IVO 
av ej verkställda beslut.  
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 
Beslutet skickas till 

 Utredare/utvecklare, Kvalitet och strategisk utveckling. 
 
I tjänsten  
 
Johanna Kastenholm 
 
GS Ledningsstöd och Kvalitet och strategisk utveckling 
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§ 123 
Dnr KS/2022:362 

(KF) Lokal överenskommelse mellan Tierps kommun och 
civilsamhället 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att anta den lokala överenskommelsen mellan Tierps kommun och 
civilsamhället.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Det ska vara lätt för invånarna i Tierps kommun att engagera sig och delta i 
den lokala samhällsutvecklingen. Det konstateras i kommunens vision. 
Likaså att Tierps kommun ska vara en föregångare i omställningen till ett 
hållbart samhälle. Ett starkt och engagerat civilsamhälle är avgörande för att 
kommunen ska utvecklas i en hållbar riktning och för att vi som samhälle 
gemensamt ska kunna lösa de utmaningar vi står inför. Att kommunen och 
civilsamhället utvecklar fungerande samverkansformer är därför avgörande 
för att Agenda 2030-målen ska uppnås. Ett starkt civilsamhälle är en grund 
för en sund och stark demokrati. 
 
Den lokala överenskommelsen (LÖK) handlar om hur samverkan mellan 
kommunen och civilsamhället, och samverkan mellan civilsamhällets 
aktörer, ska utvecklas. Den är en gemensam grund att stå på för kommunen 
och de föreningar som aktivt väljer att ansluta sig till överenskommelsen. 
Det övergripande syftet med överenskommelsen är att skapa samsyn, tillit, 
och förtroende mellan parterna. Överenskommelsen innehåller principer 
och åtaganden för samverkan mellan Tierps kommun och civilsamhällets 
organisationer.  
 
Innehållet i överenskommelsen är framtaget i bred samverkan mellan Tierps 
kommun och civilsamhället. Idén väcktes av ett antal föreningar i samband 
med den dialogträff som genomfördes i november 2019 då riktlinje för 
fördjupad samverkan med civilsamhället togs fram (vilken reglerar idéburet 
offentligt partnerskap, upphandling och reserverade kontrakt med 
civilsamhället). En arbetsgrupp bestående av fyra föreningar har därefter 
varit behjälpliga under processen. En enkät skickades till föreningslivet i 
maj/juni 2021. I februari och mars 2022 anordnades dialogträffar i 
Söderfors, Örbyhus, Månkarbo, Tierp och Skärplinge. Totalt deltog runt 110 
personer som representerade över 60 föreningar. Dialoger har också 
genomförts med samtliga partier representerade i kommunfullmäktige. 
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Totalt deltog 44 politiker. En remissversion av den lokala 
överenskommelsen skickades till alla som deltagit i processen.  
 
För att säkerställa att parterna lever upp till sina åtaganden ska det finnas en 
aktivitetsplan. Planen blir ett så kallat levande dokument vilket innebär att 
aktiviteterna kan komma att ändras eller omvärderas i samverkan mellan 
parterna beroende på förändrade förutsättningar eller möjligheter.  
 
Sara Sjöqvist, utredare/ utvecklare, informerar muntligt om ärendet på 
kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 10 maj 2022 och på 
kommunstyrelsens sammanträde den 24 maj 2022.  
 
Barnrättskonsekvenser 
En fungerande samverkan mellan Tierps kommun och civilsamhället 
förväntas bidra till att skapa goda levnadsvillkor för barn och unga i 
kommunen. Många av civilsamhällets verksamheter riktar sig mot just barn 
och unga, eller bedrivs av barn och unga. Att dessa verksamheter stärks 
förväntas bidra positivt till att uppfylla barnkonventionens artiklar.  
 
Mål och uppdrag 
Beslutet bidrar särskilt till arbetet med delmål 16.1 Medborgarnas 
delaktighet i kommunens verksamhet och utveckling ska öka och 17.1 
Kommunens samverkan och partnerskap med andra kommuner, Region 
Uppsala, företag och civilsamhälle ska öka. Agenda 2030-mål 17 fokuserar 
på själva genomförandet av Agenda 2030. Därmed bidrar beslutet indirekt 
till arbetet med en stor majoritet av alla delmål i plan för Tierps ekonomi 
och verksamhet.  
 
Beslutet bidrar till uppdrag 6.4.e Under våren 2022 inrättas en funktion för 
samverkan med civilsamhället. Arbetet med den lokala överenskommelsen 
(LÖK) med föreningarna utvecklas och ett föreningsråd för samverkan 
inrättas.  
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
200 000 kr tillsattes under 2022 till uppdrag 6.4.e (se ovan). För att kunna 
uppfylla den lokala överenskommelsen fullt ut krävs ytterligare medel. 
450 000 kr ligger med i budgetberedelsen för 2023 för att tillsätta en 
föreningssamordnare.  
 
Övriga kostnader som kan uppstå i samband med uppfyllandet av 
åtagandena bedöms rymmas inom ram. Överenskommelsen förväntas ge 
samhällsekonomiska vinster och stärker det förebyggande arbetet. Detta 
kommer på sikt stärka den kommunala ekonomin. 
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Beslutsunderlag 
 Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 42/2022 
 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Lokal överenskommelse mellan Tierps kommun och civilsamhället 
 Preliminär aktivitetsplan för den lokala överenskommelsen mellan 

Tierps kommun och civilsamhället  
 
Beslutet skickas till 

 Utredare/utvecklare  
 Verksamhetschef kultur och fritid  
 Enheten för näringsliv och turism  
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§ 42 
Dnr KS/2022:362 

(KF) Lokal överenskommelse mellan Tierps kommun och 
civilsamhället 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta  
 
att anta den lokala överenskommelsen mellan Tierps kommun och 
civilsamhället.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Det ska vara lätt för invånarna i Tierps kommun att engagera sig och delta i 
den lokala samhällsutvecklingen. Det konstateras i kommunens vision. 
Likaså att Tierps kommun ska vara en föregångare i omställningen till ett 
hållbart samhälle. Ett starkt och engagerat civilsamhälle är avgörande för att 
kommunen ska utvecklas i en hållbar riktning och för att vi som samhälle 
gemensamt ska kunna lösa de utmaningar vi står inför. Att kommunen och 
civilsamhället utvecklar fungerande samverkansformer är därför avgörande 
för att Agenda 2030-målen ska uppnås. Ett starkt civilsamhälle är en grund 
för en sund och stark demokrati. 
 
Den lokala överenskommelsen (LÖK) handlar om hur samverkan mellan 
kommunen och civilsamhället, och samverkan mellan civilsamhällets 
aktörer, ska utvecklas. Den är en gemensam grund att stå på för kommunen 
och de föreningar som aktivt väljer att ansluta sig till överenskommelsen. 
Det övergripande syftet med överenskommelsen är att skapa samsyn, tillit, 
och förtroende mellan parterna. Överenskommelsen innehåller principer 
och åtaganden för samverkan mellan Tierps kommun och civilsamhällets 
organisationer.  
 
Innehållet i överenskommelsen är framtaget i bred samverkan mellan Tierps 
kommun och civilsamhället. Idén väcktes av ett antal föreningar i samband 
med den dialogträff som genomfördes i november 2019 då riktlinje för 
fördjupad samverkan med civilsamhället togs fram (vilken reglerar idéburet 
offentligt partnerskap, upphandling och reserverade kontrakt med 
civilsamhället). En arbetsgrupp bestående av fyra föreningar har därefter 
varit behjälpliga under processen. En enkät skickades till föreningslivet i 
maj/juni 2021. I februari och mars 2022 anordnades dialogträffar i 
Söderfors, Örbyhus, Månkarbo, Tierp och Skärplinge. Totalt deltog runt 110 
personer som representerade över 60 föreningar. Dialoger har också 
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genomförts med samtliga partier representerade i kommunfullmäktige. 
Totalt deltog 44 politiker. En remissversion av den lokala 
överenskommelsen skickades till alla som deltagit i processen.  
 
För att säkerställa att parterna lever upp till sina åtaganden ska det finnas en 
aktivitetsplan. Planen blir ett så kallat levande dokument vilket innebär att 
aktiviteterna kan komma att ändras eller omvärderas i samverkan mellan 
parterna beroende på förändrade förutsättningar eller möjligheter.  
 
Sara Sjöqvist, utredare/ utvecklare, informerar muntligt om ärendet på 
kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 10 maj 2022.  
 
Barnrättskonsekvenser 
En fungerande samverkan mellan Tierps kommun och civilsamhället 
förväntas bidra till att skapa goda levnadsvillkor för barn och unga i 
kommunen. Många av civilsamhällets verksamheter riktar sig mot just barn 
och unga, eller bedrivs av barn och unga. Att dessa verksamheter stärks 
förväntas bidra positivt till att uppfylla barnkonventionens artiklar.  
 
Mål och uppdrag 
Beslutet bidrar särskilt till arbetet med delmål 16.1 Medborgarnas 
delaktighet i kommunens verksamhet och utveckling ska öka och 17.1 
Kommunens samverkan och partnerskap med andra kommuner, Region 
Uppsala, företag och civilsamhälle ska öka. Agenda 2030-mål 17 fokuserar 
på själva genomförandet av Agenda 2030. Därmed bidrar beslutet indirekt 
till arbetet med en stor majoritet av alla delmål i plan för Tierps ekonomi 
och verksamhet.  
 
Beslutet bidrar till uppdrag 6.4.e Under våren 2022 inrättas en funktion för 
samverkan med civilsamhället. Arbetet med den lokala överenskommelsen 
(LÖK) med föreningarna utvecklas och ett föreningsråd för samverkan 
inrättas.  
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
200 000 kr tillsattes under 2022 till uppdrag 6.4.e (se ovan). För att kunna 
uppfylla den lokala överenskommelsen fullt ut krävs ytterligare medel. 
450 000 kr ligger med i budgetberedelsen för 2023 för att tillsätta en 
föreningssamordnare.  
 
Övriga kostnader som kan uppstå i samband med uppfyllandet av 
åtagandena bedöms rymmas inom ram. Överenskommelsen förväntas ge 
samhällsekonomiska vinster och stärker det förebyggande arbetet. Detta 
kommer på sikt stärka den kommunala ekonomin. 
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Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Lokal överenskommelse mellan Tierps kommun och civilsamhället 
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Lokal överenskommelse mellan Tierps kommun och 
civilsamhället 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta  
 
att anta den lokala överenskommelsen mellan Tierps kommun och 
civilsamhället.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Det ska vara lätt för invånarna i Tierps kommun att engagera sig och delta i 
den lokala samhällsutvecklingen. Det konstateras i kommunens vision. 
Likaså att Tierps kommun ska vara en föregångare i omställningen till ett 
hållbart samhälle. Ett starkt och engagerat civilsamhälle är avgörande för 
att kommunen ska utvecklas i en hållbar riktning och för att vi som 
samhälle gemensamt ska kunna lösa de utmaningar vi står inför. Att 
kommunen och civilsamhället utvecklar fungerande samverkansformer är 
därför avgörande för att Agenda 2030-målen ska uppnås. Ett starkt 
civilsamhälle är en grund för en sund och stark demokrati. 
 
Den lokala överenskommelsen (LÖK) handlar om hur samverkan mellan 
kommunen och civilsamhället, och samverkan mellan civilsamhällets 
aktörer, ska utvecklas. Den är en gemensam grund att stå på för kommunen 
och de föreningar som aktivt väljer att ansluta sig till överenskommelsen. 
Det övergripande syftet med överenskommelsen är att skapa samsyn, tillit, 
och förtroende mellan parterna. Överenskommelsen innehåller principer 
och åtaganden för samverkan mellan Tierps kommun och civilsamhällets 
organisationer.  
 
Innehållet i överenskommelsen är framtaget i bred samverkan mellan 
Tierps kommun och civilsamhället. Idén väcktes av ett antal föreningar i 
samband med den dialogträff som genomfördes i november 2019 då 
riktlinje för fördjupad samverkan med civilsamhället togs fram (vilken 
reglerar idéburet offentligt partnerskap, upphandling och reserverade 
kontrakt med civilsamhället). En arbetsgrupp bestående av fyra föreningar 
har därefter varit behjälpliga under processen. En enkät skickades till 
föreningslivet i maj/juni 2021. I februari och mars 2022 anordnades 
dialogträffar i Söderfors, Örbyhus, Månkarbo, Tierp och Skärplinge. Totalt 
deltog runt 110 personer som representerade över 60 föreningar. Dialoger 
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har också genomförts med samtliga partier representerade i 
kommunfullmäktige. Totalt deltog 44 politiker. En remissversion av den 
lokala överenskommelsen skickades till alla som deltagit i processen.  
 
För att säkerställa att parterna lever upp till sina åtaganden ska det finnas 
en aktivitetsplan. Planen blir ett så kallat levande dokument vilket innebär 
att aktiviteterna kan komma att ändras eller omvärderas i samverkan 
mellan parterna beroende på förändrade förutsättningar eller möjligheter.  
 
Barnrättskonsekvenser 
En fungerande samverkan mellan Tierps kommun och civilsamhället 
förväntas bidra till att skapa goda levnadsvillkor för barn och unga i 
kommunen. Många av civilsamhällets verksamheter riktar sig mot just barn 
och unga, eller bedrivs av barn och unga. Att dessa verksamheter stärks 
förväntas bidra positivt till att uppfylla barnkonventionens artiklar.  
 
Mål och uppdrag 
Beslutet bidrar särskilt till arbetet med delmål 16.1 Medborgarnas 
delaktighet i kommunens verksamhet och utveckling ska öka och 17.1 
Kommunens samverkan och partnerskap med andra kommuner, Region 
Uppsala, företag och civilsamhälle ska öka. Agenda 2030-mål 17 
fokuserar på själva genomförandet av Agenda 2030. Därmed bidrar 
beslutet indirekt till arbetet med en stor majoritet av alla delmål i plan för 
Tierps ekonomi och verksamhet.  
 
Beslutet bidrar till uppdrag 6.4.e Under våren 2022 inrättas en funktion för 
samverkan med civilsamhället. Arbetet med den lokala överenskommelsen 
(LÖK) med föreningarna utvecklas och ett föreningsråd för samverkan 
inrättas.  
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
200 000 kr tillsattes under 2022 till uppdrag 6.4.e (se ovan). För att kunna 
uppfylla den lokala överenskommelsen fullt ut krävs ytterligare medel. 
450 000 kr ligger med i budgetberedelsen för 2023 för att tillsätta en 
föreningssamordnare.  
 
Övriga kostnader som kan uppstå i samband med uppfyllandet av 
åtagandena bedöms rymmas inom ram. Överenskommelsen förväntas ge 
samhällsekonomiska vinster och stärker det förebyggande arbetet. Detta 
kommer på sikt stärka den kommunala ekonomin. 
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Lokal överenskommelse mellan Tierps kommun och civilsamhället 
 Preliminär aktivitetsplan för den lokala överenskommelsen mellan 

Tierps kommun och civilsamhället  
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Beslutet skickas till 
 Utredare/utvecklare  
 Verksamhetschef kultur och fritid  
 Enheten för näringsliv och turism  

 
I tjänsten  
 
Sara Sjöqvist 
Utvecklare/Utredare 
GS Kvalitet och strategisk utveckling 
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Gemensam samverkan för hållbar utveckling  
Det ska vara lätt för invånarna i Tierps kommun att engagera sig och delta i den 
lokala samhällsutvecklingen. Det konstateras i kommunens vision. Likaså att  
Tierps kommun ska vara en föregångare i omställningen till ett hållbart samhälle.  
 
FN har antagit 17 globala utvecklingsmål, Agenda 2030, som syftar till att uppnå en 
socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld till år 2030. Sveriges kommuner 
har en central roll i genomförandet av målen och i Tierps kommun är de styrande 
för budget och flerårsplanen. Samtidigt är det tydligt att kommunen på egen hand 
inte kan lösa de utmaningar vi står inför. Ett starkt och engagerat civilsamhälle är 
avgörande för att kommunen ska utvecklas i en hållbar riktning och för att vi som 
samhälle gemensamt ska kunna lösa de utmaningar vi står inför. Att kommunen och 
civilsamhället utvecklar fungerande samverkansformer är därför avgörande för att 
Agenda 2030-målen ska uppnås.  
 
Kommunfullmäktige fastställer varje år plan för Tierps kommuns ekonomi och 
verksamhet. Här fastställs de mål som är styrande för alla kommunens 
verksamheter. Dessa mål kan alltså förändras beroende på vilka politiska partier 
som i valet röstats fram att styra kommunen.  
 
Den lokala överenskommelsen (LÖK) handlar om hur samverkan mellan 
kommunen och civilsamhället, och samverkan mellan civilsamhällets aktörer, ska 
utvecklas. Den gäller alltså oavsett vilka mål som kommunfullmäktige antar. Målen 
styr däremot inom vilka områden och frågor som kommunen på olika sätt kan 
komma att samverka med civilsamhället.  
 
Begreppen civilsamhälle och föreningar används båda i den lokala 
överenskommelsen. Detta eftersom den vanligaste organisationsformen inom 
civilsamhället är just föreningsformen. Det utesluter inte samverkan med andra 
aktörer inom civilsamhället.  

Varför en lokal överenskommelse?  
Det övergripande syftet med överenskommelsen är att skapa samsyn, tillit och 
förtroende mellan parterna. Överenskommelsen innehåller principer och åtaganden 
för samverkan mellan Tierps kommun och civilsamhällets aktörer. Den är en 
gemensam grund att stå på för kommunen och de aktörer som aktivt väljer att 
ansluta sig till överenskommelsen. Överenskommelsen innebär inte att det 
kommunala ansvaret för välfärdsfrågor och välfärdsutvecklingen i Tierps kommun 
ska flyttas över till civilsamhället.  
 
Innehållet i överenskommelsen är framtaget i bred samverkan mellan Tierps 
kommun och civilsamhället bland annat genom en enkätundersökning samt 
dialogträffar på fem olika orter. Mer information om hur den lokala 
överenskommelsen togs fram finns på tierp.se.  
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Lokal överenskommelse för samverkan mellan Tierps 
kommun och civilsamhället  
Inledningsvis förklaras vad som menas med begreppet samverkan. Kommunens 
samt civilsamhällets olika roller, ansvarsområden och förutsättningar beskrivs 
också. Därefter följer de principer för samverkan som parterna ställer sig bakom. 
Sist presenteras de åtaganden som respektive part förbinder sig att verka för.  
 
Olika former av samverkan  
 
En förutsättning för god samverkan är att alla parter upplever att de vinner på den. I 
praktiken kan samverkan ske på olika sätt. Det kan exempelvis handla om 
kunskaps- och informationsutbyte, föreningsbidrag, upphandling, idéburet-
offentligt partnerskap (IOP) eller genom att driva gemensamma projekt med intern 
och/eller extern finansiering. För att tillsammans ta sig an framtidens utmaningar 
behöver dock alla parter vara öppna inför att samverkansformer utvecklas över tid.  

Kommunens och civilsamhällets olika roller  
Kommunen och civilsamhällets aktörer har olika roller, ansvarsområden och 
förutsättningar. Parterna verkar delvis enligt skilda logiker och regleras på olika sätt 
vilket påverkar arbetsformer, handlingsutrymme och kultur. Det är en styrka som 
gör att parterna kompletterar varandra. Det är också viktigt att det finns en 
förståelse för den andres bakomliggande drivkrafter och förutsättningar för att 
undvika missförstånd.  
 
Tierps kommun är en politiskt styrd organisation som styrs av de mål som 
kommunfullmäktige har satt upp. Kommunen är enligt lag skyldig att driva vissa 
verksamheter som till exempel skolor, social omsorg och samhällsplanering, medan 
andra verksamheter är frivilliga. Genom det kommunala självstyret har kommunen 
stor frihet att själv bestämma över sin verksamhet. Viss verksamhet bedrivs också 
genom kommunens helägda bolag exempelvis bostadsförsörjning, grönytor, 
avfallshantering samt vatten och avlopp.  
 
Civilsamhället är en arena skild från staten, marknaden och det enskilda hushållet 
där människor, grupper eller organisationer agerar tillsammans för gemensamma 
intressen. Här ingår allt från olika slags föreningar och nätverk till registrerade 
trossamfund, sociala företag med mera. Kännetecknande för dessa aktörer är att de 
frivilligt valt att gå samman kring en idé och värdegrund. Allmännytta eller 
medlemsnytta är deras främsta drivkraft.  
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Gemensamma principer för samverkan  
Följande principer ska prägla samverkan mellan civilsamhällets aktörer och Tierps 
kommun.  
 
Dialog och tillgänglighet  
En kontinuerlig och öppen dialog mellan parterna är avgörande för att vi 
tillsammans ska kunna arbeta för kommuninvånarnas bästa. All dialog ska 
kännetecknas av ömsesidigt respekt, ödmjukhet och förståelse för parternas olika 
roller. Dialog om gemensamma utmaningar ska vara lösningsfokuserad och 
konstruktiv. Tröskeln för att komma i kontakt med varandra ska vara låg och stort 
fokus ska ligga på att återkoppla svar på ett tydligt sätt och inom rimlig tid.  
 
 
Likvärdig behandling och transparens  
Civilsamhällets aktörer ska alltid behandlas likvärdigt oavsett verksamhet, ort eller 
storlek. Eftersom dessa har olika förutsättningar och behov innebär likvärdig 
behandling inte att alla aktörer får exakt samma stöd av kommunen. Det ska 
däremot alltid vara transparent och tydligt hur och när kommunen stöttar och 
samverkar med en viss aktör.  
 
 
Långsiktighet och helhetssyn  
Långsiktighet är en förutsättning för att kunskap, engagemang och erfarenhet ska 
utvecklas och tillvaratas. De samverkansformer som etableras ska sträva efter att 
vara långsiktigt hållbara, samtidigt som de också kan förändras och utvecklas över 
tid. När parterna samverkar ska det även finnas en helhetssyn och förståelse för hur 
arbetet kan gynna hela Tierps kommun. Civilsamhällets aktörer kan naturligtvis 
jobba med sina egna mål och särintressen, men ska i samverkan med kommunen 
kunna lyfta blicken och verka för en god utveckling i hela kommunen som 
geografiskt område.  
 
 
Självständighet och oberoende  
Att civilsamhällets aktörer och kommunen är självständiga i förhållande till 
varandra bidrar till att fördjupa och utveckla det demokratiska samhället. Friheten 
att verka som oberoende parter ska därför värnas. Civilsamhällets aktörer ska kunna 
ha en kritisk roll som röstbärare och opinionsbildare utan att riskera ekonomiskt 
eller annat stöd från kommunen.  
 
 
Mångfald och demokrati 
I Tierps kommun finns ett stort antal föreningar och organisationer som erbjuder 
många möjligheter till engagemang, sammanhang och aktiviteter. Detta är en styrka 
och ska värnas. Aktörer som kommunen samverkar med ska präglas av 
demokratiska principer så som inkludering, jämställdhet och icke-diskriminering, i 
enlighet med diskrimineringslagen. De ska vara öppna för var och en som önskar 
stödja föreningens/organisationens ändamål och syfte, följa svensk lagstiftning och 
får inte bedriva verksamhet som kan skapa positiva attityder till våld, rasism eller 
bruk av alkohol, tobak, dopning eller andra droger.  
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Åtaganden för Tierps kommun  
Tierps kommun åtar sig att:  
 

1. aktivt söka samarbeten med civilsamhället för att identifiera gemensamma 
utmaningar och hitta lösningar till dem.    

2. öka kunskapen inom alla sina verksamheter om civilsamhällets 
förutsättningar och vilka möjligheter som finns till samverkan.  

3. synliggöra civilsamhället i kommunen och uppmärksamma hur det bidrar till 
samhällsutvecklingen.  

4. utse en kontaktperson på kommunen som föreningarna i första hand ska 
vända sig till med frågor som rör samverkan och utveckling.  

5. skapa ändamålsenliga forum för dialog mellan kommun och föreningsliv 
som fungerar långsiktigt över tid.  

6. medverka till att skapa arenor för samverkan och kompetensutbyte mellan 
civilsamhällets aktörer. Varje år arrangeras en större samverkansträff för 
civilsamhället i kommunen.  

7. stötta föreningslivet i kommunen att utvecklas och växa.  

8. stötta de föreningar som tar ett övergripande ansvar för sin bygds 
utveckling. 

9. underlätta utvecklingen och stimulera tillväxten av sociala företag genom att 
främja en marknad för dessa aktörer.  

Åtaganden för civilsamhällets aktörer  
Civilsamhällets aktörer åtar sig att:  
 

1. aktivt söka samarbeten med andra civilsamhällesaktörer för att hitta 
lösningar på gemensamma utmaningar.  

2. utbyta kunskap och information med varandra för att gynna samverkan och 
minska konkurrensen.  

3. aktivt och konstruktivt delta i dialogtillfällen som arrangeras av kommunen.  

4. uppdatera sina kontaktuppgifter så att dessa finns tillgängligt i det 
föreningsregister som tillhandahålls av kommunen.  

5. säkerställa att idéer och förslag är brett förankrade i den egna verksamheten 
samt att information från kommunen sprids i organisationen.  

6. tillsammans med kommunen möjliggöra en marknad för sociala företag och 
andra aktörer som verkar för en ökad anställningsbarhet hos människor.   
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Aktivitetsplan  
För att säkerställa att parterna lever upp till sina åtaganden ska en aktivitetsplan 
årligen fastställas. Alla parter kan bidra med aktiviteter till planen. Aktivitetsplanen 
fastställs under den årliga större samverkansträffen. Den ska vara ett så kallat 
levande dokument vilket innebär att aktiviteterna kan komma att ändras eller 
omvärderas i samverkan mellan parterna beroende på förändrade förutsättningar 
eller möjligheter. Aktivitetsplanen följs upp varje år i samband med den årliga 
större samverkansträffen.  
 
Aktivitetsplanen ska finnas på tierp.se tillsammans med annan information om den 
lokala överenskommelsen och samverkan med civilsamhället.  

Att ansluta sin förening till överenskommelsen  
Den lokala överenskommelsen vänder sig till Tierps kommun samt föreningar, 
sociala företag, trossamfund, stiftelser eller andra ideella organisationer som verkar 
inom Tierps kommun. Genom att ansluta sig till överenskommelsen ställer sig 
föreningen bakom de principer och åtaganden som parterna gemensamt kommit 
överens om.  
 
På tierp.se finns information om hur civilsamhällets aktörer ansluter sig till 
överenskommelsen samt hur de går tillväga för att självmant lämna den. 
Kommunen kan, efter beslut i kommunstyrelsen, utesluta en aktör som bryter mot 
överenskommelsens principer.  

Uppföljning och revidering  
Den lokala överenskommelsen ska följas upp en gång vart femte år genom nära 
dialog med civilsamhällets aktörer.  
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Aktivitetsplan för den lokala överenskommelsen mellan Tierps kommun och civilsamhället  
 
Den lokala överenskommelsen mellan Tierps kommun och civilsamhället innehåller principer och åtaganden för hur samverkan mellan 
parterna ska fungera och utvecklas. Det övergripande syftet med överenskommelsen är att skapa samsyn, tillit, och förtroende mellan 
parterna. Innehållet i både överenskommelsen och aktivitetsplanen framtaget i bred samverkan mellan Tierps kommun och civilsamhällets 
organisationer, bland annat genom dialogträffar på fem olika orter under februari och mars 2022.  
 
Syftet med aktivitetsplanen är att tydliggöra vad som ska göras för att den lokala överenskommelsens åtaganden ska bli verklighet. 
Aktivitetsplanen omfattar sådant som Tierps kommuns planerar att göra för att leva upp till de 9 åtagandena som framgår i 
överenskommelsen. Den innehåller också aktiviteter som föreningarna som ansluter sig till överenskommelsen efter sina förutsättningar bör 
göra för att leva upp till sina 6 åtaganden.  
 
Planen är ett så kallat levande dokument vilket innebär att aktiviteterna kan komma att ändras eller omvärderas beroende på förändrade 
förutsättningar eller möjligheter. Planen följs upp i samband med den årliga samverkansträffen för föreningar i Tierps kommun.  
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Tierps kommun åtar sig att:   Aktivitet Aktivitetsansvarig Tidplan 

1.1 Arbeta fram en intern struktur för 
hur nya samarbeten och kontakter 
med civilsamhället ska sökas och 
upprätthållas.  

 Tierps kommun  2022-2023 

1.2 Informera internt i kommunen 
om möjligheten för civilsamhället att 
delta i kommunens upphandlingar. 

 Tierps kommun  Löpande 

1.3 Informera och föra dialog med 
civilsamhällets aktörer om 
möjligheten att delta i kommunens 
upphandlingar.  

Tierps kommun, föreningarna 
deltar  

2022-2023  

1. aktivt söka samarbeten med 
civilsamhället för att identifiera 
gemensamma utmaningar och hitta 
lösningar till dem.    

1.4 Bevaka utlysningen av 
projektmedel som kan sökas i 
samverkan med föreningar.  

Tierps kommun Löpande  

2. öka kunskapen inom alla sina 
verksamheter om civilsamhällets 
förutsättningar och vilka möjligheter som 
finns till samverkan.  

2.1 Internt sprida goda exempel på 
hur olika verksamheter inom Tierps 
kommun samverkar med 
civilsamhället.  

Tierps kommun  Löpande  
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2.2 Öka kunskapen om föreningars 
evenemang så att kommunens 
verksamheter, exempelvis 
fritidsgårdar, äldreboenden m. fl., tar 
del av dem.  

Föreningar lägger in i 
evenemangskalendern, Tierps 
kommun sprider internt  

Löpande  

3.1 Ta fram en kommunikationsplan 
för att utveckla arbetet med att 
synliggöra föreningslivet i 
kommunen. Detta bör kopplas till 
kommunikationsplanen för Agenda 
2030.  

Tierps kommun 2023  3. utveckla arbetet för att synliggöra 
föreningslivet i kommunen och 
uppmärksamma hur det bidrar till 
samhällsutvecklingen.  

3.2 Årligen dela ut priserna Årets 
miljöpris, Årets eldsjäl, Årets 
kulturpris och Humlepriset.  

Tierps kommun Årligen 

 3.3 Synliggöra civilsamhällets 
samhällsinsatser i kommunens 
årsredovisning.  

Tierps kommun  Årligen  

4. utse en kontaktperson på kommunen 
som föreningarna i första hand ska vända 
sig till med frågor som rör samverkan och 
utveckling. 

4.1 Utse en kontaktperson på 
kommunen som föreningarna i första 
hand ska vända sig till med frågor 
som rör samverkan och utveckling. 

Tierps kommun  2022  
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4.2 Kommunicera till civilsamhället 
hur och i vilka frågor de ska ta 
kontakt med denna tjänsteperson.   

Tierps kommun 

Föreningarna hjälper att 
sprida informationen.  

2022  

5.1 Inrätta ett föreningsråd Tierps kommun i samverkan 
med föreningarna 

2022 5. att skapa ett ändamålsenligt forum för 
dialog mellan kommun och föreningsliv 
som fungerar långsiktigt över tid. 

5.2 Utvärdera och utveckla 
föreningsrådet  

Tierps kommun och 
föreningsrådet 

2023 

6.1 Arrangera en årlig 
samverkansträff för alla föreningar i 
kommunen. 

Tierps kommun   Start 2022 i samband med att 
överenskommelsen antas  

6. medverka till att skapa arenor för 
samverkan och kompetensutbyte mellan 
föreningslivet. Varje år arrangeras en 
större samverkansträff för alla föreningar i 
kommunen. 6.2 Fortsätta bjuda in till 

dialogmöten med respektive 
föreningskategori (kulturföreningar, 
idrottsföreningar etc.) 

Tierps kommun, i samverkan 
med andra organisationer (te x 
studieförbund).  

Löpande  

7. stötta föreningslivet i kommunen att 
utvecklas och växa.  

 

7.1 Arrangera ett utbildningstillfälle 
om var och hur externa bidrag och 
anslag kan sökas.  

Även synliggöra detta på tierp.se  

Tierps kommun (andra 
organisationer bjuds in att 
informera om bidrag och 
anslag).  

2023   
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7.2 Arrangera ett utbildningstillfälle 
för föreningar på tema att inkludera 
unga i föreningslivet.  

Tierps kommun i samverkan 
med civilsamhället  

2024 

8.1 Arrangera en samverkansträff för 
kommunens utvecklingsgrupper. 

Tierps kommun i samverkan 
med utvecklingsgrupperna 

2023 

8.2 Kontinuerligt bistå med 
kompetens i frågor som är av intresse 
för utvecklingsgrupperna. 

Tierps kommun Kontinuerligt  

8. stötta de föreningar som tar ett 
övergripande ansvar för sin bygds 
utveckling (ofta kallade 
utvecklingsgrupper eller liknande).  

 

8.4 Nyttja kompetensen och 
engagemanget hos kommunens 
utvecklingsgrupper i frågor som rör 
samhällsutveckling.  

Tierps kommun i samverkan 
med intresserade 
utvecklingsgrupper 

Kontinuerligt  

9.1 Arrangera samverkansträffar för 
sociala företag som verkar i 
kommunen.  

Tierps kommun Årligen  

9.2 Erbjuda utbildning och stöd för 
sociala företag i att delta i 
kommunens upphandlingar. 

Tierps kommun Vid behov  

9. underlätta utvecklingen och stimulera 
tillväxten av sociala företag genom att 
främja en marknad för dessa aktörer.  

9.3 Då kommunen upphandlar varor 
och tjänster ska kommunens 
utvecklingsarbete för att stärka den 

Tierps kommun 2022 och framåt 
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sociala hållbarheten synliggöras. Till 
att börja med i form av en 
informationstext i ramavtalen.  

9.4 Utforma upphandlingar för att 
möjliggöra olika organisationsformer 
att lämna anbud. En tidig dialog med 
det civila samhället ska föras, med 
utgångspunkt i kommunkoncernens 
behov av varor och tjänster.  

Tierps kommun 2022 och framåt 

 9.5 Se över kommunkoncernens 
verksamheter för att skapa ytterligare 
möjligheter för externa aktörer, med 
samhällsnytta och social nytta som 
huvudsyfte, att lämna anbud på 
uppdrag.  

Tierps kommun 2023 och framåt  

 9.6 Genom kontinuerliga 
utbildningar öka kunskapen och 
medvetenheten inom civilsamhället, 
näringslivet samt kommunen om hur 
marknaden för sociala företag kan 
utvecklas.  

Tierps kommun  2022 och framåt  
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Civilsamhällets aktörer åtar sig att:   Aktivitet Aktivitetsansvarig Tidplan 
1.1 Se över vilka resurser inom den 
egna föreningen som skulle kunna 
delas med andra. Exempelvis sådant 
som lokaler, arbetsmaskiner, 
kompetens, tjänster m.m. Vid möten 
med andra föreningar diskutera 
möjliga vinster med att dela mera.  

På sikt undersöka hur detta kan 
kommuniceras och administreras 
digitalt.  

Föreningarna Löpande 1. aktivt söka samarbeten med andra 
föreningar och företag för att hitta 
lösningar på gemensamma utmaningar. 

1.2 När aktiviteter och evenemang 
arrangeras, fundera över vilka andra 
föreningar som skulle kunna 
involveras för att bredda utbudet 
under evenemanget och samtidigt 
gynna samverkan och varandras 
verksamheter.  

Föreningarna Löpande  

2. utbyta kunskap och information med 
varandra för att gynna samverkan och 
minska konkurrensen. 

2.2 Se över hur ett gemensamt 
årshjul kan tas fram och synliggöras, 
för att undvika att arrangemang 
krockar.  

Föreningarna, samverkan med 
Tierps kommun  

2023-2024 
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3. aktivt och konstruktivt delta i 
dialogtillfällen som arrangeras av 
kommunen. 

3.1 Aktivt ta ställning till om det 
aktuella mötestillfället är relevant för 
föreningsmedlemmarna att delta i 
eller inte, samt återkoppla med svar 
skriftligt eller muntligt till 
kommunen.  

Föreningarna Löpande  

4.1 Sprida information om 
föreningsregistret och uppmana alla 
föreningar att ansluta sig.   

Tierps kommun till föreningar 
och föreningar till varandra  

Löpande   4. aktuella kontaktuppgifter till föreningen 
finns tillgängligt i det föreningsregister 
som tillhandahålls av kommunen. 

4.2 Uppdatera kontaktuppgifter till 
den egna föreningen så att de finns 
tillgängliga i föreningsregistret.  

Alla föreningar Årligen 

5.1 Hitta fungerande arbetssätt i 
föreningen så att information från 
kommunen sprids till intresserade 
medlemmar.   

Alla föreningar 2022-2023 och framåt  5. säkerställa att idéer och förslag är brett 
förankrade i den egna verksamheten samt 
att information från kommunen sprids i 
organisationen. 

5.2 Hitta fungerande rutiner och 
arbetssätt som säkerställer att de 
idéer och förslag som förs fram till 
kommunen med föreningen som 

Alla föreningar 2022 och framåt  
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avsändare är förankrade hos 
föreningens medlemmar.   

6. tillsammans med kommunen 
möjliggöra en marknad för sociala företag 
och andra aktörer som verkar för en ökad 
anställningsbarhet hos människor. 

6.3 Se över om vissa arbetsuppgifter 
inom den egna föreningen skulle 
kunna utföras av ett socialt företag.  

Föreningarna med 
stöttning/coachning av Tierps 
kommun  

2022 och framåt  



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Kommunstyrelsen 

 
2022-05-24  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 124 
Dnr KS/2022:396 

(KF) Reglemente för kommunalt föreningsråd 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta reglemente för kommunalt föreningsråd. 
 
Sammanfattning av ärendet 
För att främja en gemensam, långsiktig och hållbar utveckling av Tierps 
kommun föreslås ett formellt föreningsråd med fastställt reglemente.  
 
Rådet kan utgöra remissorgan i enskilda ärenden i den omfattning som 
kommunstyrelsen beslutar och då särskilt i frågor som rör rådets 
verksamhetsområde. 
 
Föreningarna kommer vid behov få stöd från ansvariga tjänstepersoner från 
kommunen i nomineringsprocessen.  
 
Kristina Hadziresic, verksamhetschef Kultur- och fritid, informerar muntligt 
om ärendet på kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 10 maj 
2022.  
 
Beslutsmotivering 
I enighet med Tierps kommuns arbete enligt Agenda 2030 krävs samverkan 
med civilsamhället för att bidra till en ekonomisk och social hållbarhet. 
Genom ett föreningsråd skapas en formell plattform där politiker, 
tjänstepersoner och civilsamhälle kan mötas.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Föreningsrådet kommer innebära ökad möjlighet för föreningar att lyfta 
barn och ungas perspektiv.  
 
Mål och uppdrag 
Målet med föreningsrådets verksamhet ska vara att underlätta föreningar i 
kommunen genom en ömsesidig och stimulerande dialog mellan kommunen 
och föreningslivet, vilket bygger goda relationer. Ett gott 
samhällsengagemang ska på sikt ge en positiv utveckling för föreningar i 
kommunen, vilket också ökar förutsättningarna för fler människor att känna 
delaktighet och inkludering samt att verka för utveckling av kommunen som 
helhet. 
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Beslutet bidrar till arbetet med delmål 

- 3. God hälsa och välbefinnande Säkerställa hälsosamma liv och 
främja välbefinnande för alla i alla åldrar. 

- 6.4.a Ökat deltagande i det lokala föreningslivet ska stödjas då 
brobyggandet mellan människor via den ideella sektorn är nyckeln 
till att möta de utmaningar som pågående värderingsförändringar ger 
upphov till. 

- 6.4.e Under våren 2022 inrättas en funktion för samverkan med 
civilsamhället. Arbetet med den lokala överenskommelsen (LÖK) 
med föreningarna utvecklas och ett föreningsråd för samverkan 
inrättas. 

- 10. Minskad ojämlikhet Minska ojämlikheten inom och mellan 
länder 

- 10.1 Verka för att alla barn och vuxna i utbildningsverksamheterna, 
oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning, etnicitet, ursprung, religion 
eller ekonomisk eller annan ställning ska behandlas lika. 

- 11.5 Säkerställa möjligheten till tätortsnära friluftsliv 
- 16.1 Medborgarnas delaktighet i kommunens verksamhet och 

utveckling ska öka 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Finansiering av ett föreningsråd finns med i 2022 år budgetram för Kultur 
och fritid och är en förutsättning framgent för upprätthållandet av 
föreningsrådet. 
 
Beslutsunderlag 

 Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 43/2022 
 Handläggarens tjänstutlåtande 
 Reglemente  för kommunalt föreningsråd 

 
Beslutet skickas till 

 Sekretariatet 
 Verksamhetschef Kultur och fritid 
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§ 43 
Dnr KS/2022:396 

(KF) Reglemente för kommunalt föreningsråd 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta 
 
att anta reglemente för kommunalt föreningsråd. 
 
Sammanfattning av ärendet 
För att främja en gemensam, långsiktig och hållbar utveckling av Tierps 
kommun föreslås ett formellt föreningsråd med fastställt reglemente.  
 
Rådet kan utgöra remissorgan i enskilda ärenden i den omfattning som 
kommunstyrelsen beslutar och då särskilt i frågor som rör rådets 
verksamhetsområde. 
 
Föreningarna kommer vid behov få stöd från ansvariga tjänstepersoner från 
kommunen i nomineringsprocessen.  
 
Kristina Hadziresic, verksamhetschef Kultur- och fritid, informerar muntligt 
om ärendet på kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 10 maj 
2022.  
 
Beslutsmotivering 
I enighet med Tierps kommuns arbete enligt Agenda 2030 krävs samverkan 
med civilsamhället för att bidra till en ekonomisk och social hållbarhet. 
Genom ett föreningsråd skapas en formell plattform där politiker, 
tjänstepersoner och civilsamhälle kan mötas.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Föreningsrådet kommer innebära ökad möjlighet för föreningar att lyfta 
barn och ungas perspektiv.  
 
Mål och uppdrag 
Målet med föreningsrådets verksamhet ska vara att underlätta föreningar i 
kommunen genom en ömsesidig och stimulerande dialog mellan kommunen 
och föreningslivet, vilket bygger goda relationer. Ett gott 
samhällsengagemang ska på sikt ge en positiv utveckling för föreningar i 
kommunen, vilket också ökar förutsättningarna för fler människor att känna 



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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delaktighet och inkludering samt att verka för utveckling av kommunen som 
helhet. 
 
Beslutet bidrar till arbetet med delmål 

- 3. God hälsa och välbefinnande Säkerställa hälsosamma liv och 
främja välbefinnande för alla i alla åldrar. 

- 6.4.a Ökat deltagande i det lokala föreningslivet ska stödjas då 
brobyggandet mellan människor via den ideella sektorn är nyckeln 
till att möta de utmaningar som pågående värderingsförändringar ger 
upphov till. 

- 6.4.e Under våren 2022 inrättas en funktion för samverkan med 
civilsamhället. Arbetet med den lokala överenskommelsen (LÖK) 
med föreningarna utvecklas och ett föreningsråd för samverkan 
inrättas. 

- 10. Minskad ojämlikhet Minska ojämlikheten inom och mellan 
länder 

- 10.1 Verka för att alla barn och vuxna i utbildningsverksamheterna, 
oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning, etnicitet, ursprung, religion 
eller ekonomisk eller annan ställning ska behandlas lika. 

- 11.5 Säkerställa möjligheten till tätortsnära friluftsliv 
- 16.1 Medborgarnas delaktighet i kommunens verksamhet och 

utveckling ska öka 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Finansiering av ett föreningsråd finns med i 2022 år budgetram för Kultur 
och fritid och är en förutsättning framgent för upprätthållandet av 
föreningsrådet. 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänstutlåtande 
 Reglemente  för kommunalt föreningsråd 

 
Beslutet skickas till 

 Sekretariatet 
 Verksamhetschef Kultur och fritid 
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2022-04-20 KS/2022:396
  

  
   
  
    

 

Reglemente för kommunalt föreningsråd 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta 
 
att anta reglemente för kommunalt föreningsråd. 
 
Sammanfattning av ärendet 
För att främja en gemensam, långsiktig och hållbar utveckling av Tierps 
kommun föreslås ett formellt föreningsråd med fastställt reglemente.  
 
Rådet kan utgöra remissorgan i enskilda ärenden i den omfattning som 
kommunstyrelsen beslutar och då särskilt i frågor som rör rådets 
verksamhetsområde. 
 
Föreningarna kommer vid behov få stöd från ansvariga tjänstepersoner från 
kommunen i nomineringsprocessen.  
 
Beslutsmotivering 
I enighet med Tierps kommuns arbete enligt Agenda 2030 krävs 
samverkan med civilsamhället för att bidra till en ekonomisk och social 
hållbarhet. Genom ett föreningsråd skapas en formell plattform där 
politiker, tjänstepersoner och civilsamhälle kan mötas.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Föreningsrådet kommer innebära ökad möjlighet för föreningar att lyfta 
barn och ungas perspektiv.  
 
Mål och uppdrag 
Målet med föreningsrådets verksamhet ska vara att underlätta föreningar i 
kommunen genom en ömsesidig och stimulerande dialog mellan 
kommunen och föreningslivet, vilket bygger goda relationer. Ett gott 
samhällsengagemang ska på sikt ge en positiv utveckling för föreningar i 
kommunen, vilket också ökar förutsättningarna för fler människor att 
känna delaktighet och inkludering samt att verka för utveckling av 
kommunen som helhet. 
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Beslutet bidrar till arbetet med delmål: 
- 3. God hälsa och välbefinnande Säkerställa hälsosamma liv och 

främja välbefinnande för alla i alla åldrar. 
- 6.4.a Ökat deltagande i det lokala föreningslivet ska stödjas då 

brobyggandet mellan människor via den ideella sektorn är nyckeln 
till att möta de utmaningar som pågående värderingsförändringar 
ger upphov till. 

- 6.4.e Under våren 2022 inrättas en funktion för samverkan med 
civilsamhället. Arbetet med den lokala överenskommelsen (LÖK) 
med föreningarna utvecklas och ett föreningsråd för samverkan 
inrättas. 

- 10. Minskad ojämlikhet Minska ojämlikheten inom och mellan 
länder 

- 10.1 Verka för att alla barn och vuxna i utbildningsverksamheterna, 
oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning, etnicitet, ursprung, 
religion eller ekonomisk eller annan ställning ska behandlas lika. 

- 11.5 Säkerställa möjligheten till tätortsnära friluftsliv 
- 16.1 Medborgarnas delaktighet i kommunens verksamhet och 

utveckling ska öka 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Finansiering av ett föreningsråd finns med i 2022 år budgetram för Kultur 
och fritid och är en förutsättning framgent för upprätthållandet av 
föreningsrådet. 
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänstutlåtande 
 Reglemente  för kommunalt föreningsråd 

 
Beslutet skickas till 

 Sekretariatet 
 Verksamhetschef Kultur och fritid 

 
I tjänsten  
 
Kristina Hadziresic  
Verksamhetschef  
Kultur och fritid 
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Inledning 
Tierps kommun ska arbeta för att öka samverkan med civilsamhället. Det krävs för 
att skapa ett mer hållbart och inkluderande samhälle för alla i enlighet med Agenda 
2030. Principen om dialog och tillgänglighet i den lokala överenskommelsen mellan 
Tierps kommun och civilsamhället innebär att en kontinuerlig och öppen dialog 
mellan parterna är avgörande för att vi tillsammans ska kunna arbeta för 
kommuninvånarnas bästa. All dialog ska kännetecknas av ömsesidigt respekt, 
ödmjukhet och förståelse för parternas olika roller. Dialog om gemensamma 
utmaningar ska vara lösningsfokuserad och konstruktiv. 

Föreningsrådet är ett viktigt organ för överläggningar, samråd och ömsesidig 
information mellan företrädare för civilsamhället och kommunens styrelser och 
utskott.  

Syfte 
Syftet med det kommunala föreningsrådet är att 

 verka för att principerna och åtagandena i den lokala överenskommelsen 
efterföljs av alla parter 

 verka för ett starkt föreningsliv i hela Tierps kommun 
 främja en långsiktig och hållbar utveckling av föreningslivet i Tierps 

kommun  
 förstärka inflytandet i frågor som gäller föreningar 
 vara remissorgan i frågor som berör föreningslivet 
 vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning i frågor som rör 

föreningar 

Arbetsuppgifter  
Kommunens företrädare skall informera om relevanta processer och 
utvecklingsplaner som berör föreningslivet. Synpunkter ska inhämtas i ett så tidigt 
skede som möjligt så att rådet har möjlighet att påverka processer och 
utvecklingsplaner. 

Rådet har möjlighet att aktivt arbeta för förändringar i den kommunala 
verksamheten. Rådet kan också arbeta för utveckling av kommunens serviceutbud 
gentemot föreningar. Rådets representanter är företrädare och röstbärare för 
föreningslivet i kommunen som helhet och har till uppgift att vara goda 
ambassadörer för Tierps kommun som geografiskt område.  

Tierps kommuns föreningsråd har till uppgift att  

 väcka frågor inför rådets sammanträden som är relevanta för föreningslivet i 
kommunen som helhet  

 yttra sig i ärenden som remitteras till föreningsrådet  
 främja samarbete mellan kommunen, föreningslivet och andra aktörer, 

exempelvis det lokala näringslivet  
 om möjligt, vara medarrangörer av aktiviteter som initieras av 

föreningsrådet 



4 

Rådets sammansättning 
Kommunala föreningsrådet är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen.  

Kommunstyrelsen utser tre (3) kommunala representanter bland de förtroendevalda 
till föreningsrådet. Tjänstepersoner samt externa aktörer kan adjungeras till rådet.  

Organisationer för föreningar som genom sin lokalförening bedriver organiserad 
verksamhet inom Tierps kommun ska efter beslut i kommunstyrelsen finnas 
representerade i föreningsrådet. I de fall flera lokala föreningar inom samma 
riksorganisation finns i Tierps kommun ska en gemensam nominering göras. 

Representanter utses med fördelning enligt följande: 
3 ledamöter från idrottsföreningar samt 3 ersättare  
2 ledamöter från kulturföreningar samt 2 ersättare  
3 ledamöter från övriga föreningar samt 3 ersättare  

I nominering av representanter ska föreningarna eftersträva geografisk 
representation. Vid val av representanter till föreningsrådet ska jämlik och jämställd 
representation eftersträvas. Föreningsrådets ledamöter är en länk mellan 
föreningslivet och Tierps kommun. Ledamöterna representerar hela föreningslivet 
och har ett ansvar för samverkan och återkoppling gentemot andra föreningar.  

Organisationerna som ingår i det kommunala föreningsrådet ska före den 1 
november, inför ny mandatperiod, lämna förslag på ledamöter och ersättare till 
kommunstyrelsen. 

Organisation och arbetsformer  
Kommunstyrelsen utser ordförande bland de kommunala representanterna. 
Föreningsrådet utser vice ordförande bland företrädarna från föreningarna. Till 
sekreterare i såväl rådet som dess beredningsgrupp förordnas en tjänsteperson. 

Rådet ska sammanträda minst fyra gånger/år, varav ett sammanträde ska hållas i 
anslutning till kommunens budgetbehandling. 

Extra sammanträde skall hållas om rådets ordförande, vice ordförande, 
beredningsgruppen eller mer än hälften av rådets ledamöter begär det. 

Rådet kan tillsätta en beredningsgrupp med uppgift att bereda ärenden och föreslå 
dagordning till rådets sammanträden. 

Skriftlig kallelse och föredragningslista utsänds till rådets ledamöter och till rådets 
ersättare senast en vecka före rådets sammanträde. Ersättare har endast närvarorätt 
då en ledamot har förhinder att delta vid sammanträdet. 

Vid sammanträden förs protokoll justerat av ledamot från föreningarna. 
Protokollsutdrag delges dem som är berörda av protokollintagna beslut. Fullständigt 
protokoll delges i kommunstyrelsen via kommunens hemsida. 
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Arvode och ersättning 
Föreningarnas ledamöter och ersättare får arvode enligt reglemente Ersättning till 
Tierps kommuns förtroendevalda.  

Ändring av reglemente 
Ändring av detta reglemente kan aktualiseras av kommunala föreningsrådet eller 
kommunstyrelsen.  

Fastställelse 
Reglemente för kommunala föreningsrådet ska fastställas av kommunfullmäktige.
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§ 125 
Dnr KS/2022:352 

(KF) Revidering av taxor för korttidsuthyrning av lokaler 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta reviderad taxa för korttidsuthyrning av Humlesalen Kulturhuset 
Möbeln, Aspenaulan och Björkens cafélokal enligt förslaget. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt uppdrag har taxor för Humlesalen, Aspenaulan och Björkens 
cafélokal setts över. En omvärldsbevakning har gjorts för att jämföra taxor 
med andra kommunala och privata liknande lokaler. 
 
Ärendet omfattar endast nämnda lokaler. Samtliga bokningsbara lokaler och 
anläggningar för korttidshyra kommer ingå i en separat översyn hösten 
2022. 
 

 

Nuvarande          
Taxa 1 
/timme 

Nytt förslag 
Taxa 1 
/timme 

Nuvarande                  
Taxa 2 
/timme 

Nytt förslag            
Taxa 2 
/timme 

Aspenaulan 500 500 ** 1000 1000** 
Humlesalen, 
Kulturhuset 
Möbeln Vardagar 
efter kl 16, samt 
lördag och söndag 300 

500*                   
Maxtaxa/dygn 

5000 kr, 
påföljande dygn 

50 %     500 

1000*                    
Maxtaxa/dygn 10 

000 kr , 
påföljande dygn 

50 % 
Humlesalen, 
Kulturhuset 
Möbeln Vardagar 
kl 8-16 50 180*, *** 300 500* 
Björkens 
cafélokaler   50   150 
Taxa 1 = I kommunen verksamma ideella föreningar samt egna förvaltningar/enheter. 
Taxa 2 = Övriga förhyrare. 
 
*) Övriga avgifter Humlesalen:  
Priserna gäller grundmöblerad lokal för ytterligare information teknik m.m. 
i lokalen se; www.kulturhusetmobeln.se/boka-lokaler/humlesalen 

http://www.kulturhusetmobeln.se/boka-lokaler/humlesalen
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• För framtagning (ej iordningställande) av ytterligare bord och stolar, 
utöver grundmöbleringen, utgår en fast avgift på 1000 kr. (Ingår vid 
bokning som uppnår maxtaxa) 
• Avgift för iordningställande av möblering efter kundens önskemål kostar 
från 1000 kr/timmen. Pris enl offert. (Då ingår framtagningen av möbler) 
• Extra teknik / Tekniker 500 kr/ påbörjad timme. 
 
**)Tekniker kan bokas mot extra avgift, 500kr / påbörjad timme 
***) Ett årsmöte i lokalen gratis/år för återkommande hyresgäst. 
 
Kristina Hadziresic, verksamhetschef Kultur- och fritid, informerar muntligt 
om ärendet på kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 10 maj 
2022.  
 
Beslutsmotivering 
Revideringen avser att säkerställa att taxorna är i nivå med jämförbara 
uthyrningsbara lokaler i offentlig och privat sektor.  
 Dagtaxan för föreningar i Humlesalen höjs till samma nivå som 
Centralhallen då föreningar främst nyttjar lokalen liknande en idrottshall 
dagtid. Kvällstaxa och maxtaxa för Humlesalen höjs efter en 
omvärldsbevakning.  
 
Taxan för Aspenaulan ändras till att endast vara hyra för lokalen, kostnad 
för tekniker tillkommer. Det blir då samma upplägg som vid hyra av 
Humlesalen, samma teknikerkostnad tillkommer på båda lokalerna. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Höjningen av taxorna är baserat på en omvärldsbevakning. Beslutet bedöms 
påverka barn och unga i liten omfattning.  
 
Mål och uppdrag 
Beslutet bidrar till följande uppdrag i Plan för Tierps kommuns ekonomi 
och verksamhet 2022-2024: 
6.4.c Översyn och effektivisering av lokaluthyrning, hyror och avgifter 
inom Kultur och fritidsverksamheten. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
En höjning av dessa taxor kan innebära viss ökad intäkt.  
 
Beslutsunderlag 

 Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 44/2022 
 Handläggarens tjänsteutlåtande 
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Beslutet skickas till 
 Verksamhetschef Kultur- och Fritid  
 Chef Kulturskolan 

 



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 
2022-05-10  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 44 
Dnr KS/2022:352 

(KF) Revidering av taxor för korttidsuthyrning 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta 
 
att anta reviderad taxa för korttidsuthyrning av Humlesalen Kulturhuset 
Möbeln, Aspenaulan och Björkens cafélokal enligt förslaget. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt uppdrag har taxor för Humlesalen, Aspenaulan och Björkens 
cafélokal setts över. En omvärldsbevakning har gjorts för att jämföra taxor 
med andra kommunala och privata liknande lokaler. 
 
Ärendet omfattar endast nämnda lokaler. Samtliga bokningsbara lokaler och 
anläggningar för korttidshyra kommer ingå i en separat översyn hösten 
2022. 
 

 

Nuvarande          
Taxa 1 
/timme 

Nytt förslag 
Taxa 1 
/timme 

Nuvarande                  
Taxa 2 
/timme 

Nytt förslag            
Taxa 2 
/timme 

Aspenaulan 500 500 ** 1000 1000** 
Humlesalen, 
Kulturhuset 
Möbeln Vardagar 
efter kl 16, samt 
lördag och söndag 300 

500*                   
Maxtaxa/dygn 

5000 kr, 
påföljande dygn 

50 %     500 

1000*                    
Maxtaxa/dygn 10 

000 kr , 
påföljande dygn 

50 % 
Humlesalen, 
Kulturhuset 
Möbeln Vardagar 
kl 8-16 50 180*, *** 300 500* 
Björkens 
cafélokaler   50   150 
Taxa 1 = I kommunen verksamma ideella föreningar samt egna förvaltningar/enheter. 
Taxa 2 = Övriga förhyrare. 
 
*) Övriga avgifter Humlesalen:  
Priserna gäller grundmöblerad lokal för ytterligare information teknik m.m. 
i lokalen se; www.kulturhusetmobeln.se/boka-lokaler/humlesalen 

http://www.kulturhusetmobeln.se/boka-lokaler/humlesalen
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• För framtagning (ej iordningställande) av ytterligare bord och stolar, 
utöver grundmöbleringen, utgår en fast avgift på 1000 kr. (Ingår vid 
bokning som uppnår maxtaxa) 
• Avgift för iordningställande av möblering efter kundens önskemål kostar 
från 1000 kr/timmen. Pris enl offert. (Då ingår framtagningen av möbler) 
• Extra teknik / Tekniker 500 kr/ påbörjad timme. 
 
**)Tekniker kan bokas mot extra avgift, 500kr / påbörjad timme 
***) Ett årsmöte i lokalen gratis/år för återkommande hyresgäst. 
 
Kristina Hadziresic, verksamhetschef Kultur- och fritid, informerar muntligt 
om ärendet på kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 10 maj 
2022.  
 
Beslutsmotivering 
Revideringen avser att säkerställa att taxorna är i nivå med jämförbara 
uthyrningsbara lokaler i offentlig och privat sektor.  
  
Dagtaxan för föreningar i Humlesalen höjs till samma nivå som 
Centralhallen då föreningar främst nyttjar lokalen liknande en idrottshall 
dagtid. Kvällstaxa och maxtaxa för Humlesalen höjs efter en 
omvärldsbevakning.  
 
Taxan för Aspenaulan ändras till att endast vara hyra för lokalen, kostnad 
för tekniker tillkommer. Det blir då samma upplägg som vid hyra av 
Humlesalen, samma teknikerkostnad tillkommer på båda lokalerna. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Höjningen av taxorna är baserat på en omvärldsbevakning. Beslutet bedöms 
påverka barn och unga i liten omfattning.  
 
Mål och uppdrag 
Beslutet bidrar till följande uppdrag i Plan för Tierps kommuns ekonomi 
och verksamhet 2022-2024: 
6.4.c Översyn och effektivisering av lokaluthyrning, hyror och avgifter 
inom Kultur och fritidsverksamheten. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
En höjning av dessa taxor kan innebära viss ökad intäkt.  
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 
Beslutet skickas till 

 Kristina Hadziresic 
 Fredrik Westergren
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2022-04-21 KS/2022:352
  

  
   
  
    

 

Revidering av taxor vid korttidsuthyrning 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta 
 
att anta reviderad taxa för korttidsuthyrning av Humlesalen Kulturhuset 
Möbeln, Aspenaulan och Björkens cafélokal enligt förslaget. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt uppdrag har taxor för Humlesalen, Aspenaulan och Björkens 
cafélokal setts över. En omvärldsbevakning har gjorts för att jämföra taxor 
med andra kommunala och privata liknande lokaler. 
 
Ärendet omfattar endast nämnda lokaler. Samtliga bokningsbara lokaler 
och anläggningar för korttidshyra kommer ingå i en separat översyn hösten 
2022. 
 

 

Nuvarande          
Taxa 1 
/timme 

Nytt förslag 
Taxa 1 
/timme 

Nuvarande                  
Taxa 2 
/timme 

Nytt förslag            
Taxa 2 
/timme 

Aspenaulan 500 500 ** 1000 1000** 
Humlesalen, 
Kulturhuset 
Möbeln Vardagar 
efter kl 16, samt 
lördag och söndag 300 

500*                   
Maxtaxa/dygn 

5000 kr, 
påföljande dygn 

50 %     500 

1000*                    
Maxtaxa/dygn 10 

000 kr , 
påföljande dygn 

50 % 
Humlesalen, 
Kulturhuset 
Möbeln Vardagar 
kl 8-16 50 180*, *** 300 500* 
Björkens 
cafélokaler   50   150 
Taxa 1 = I kommunen verksamma ideella föreningar samt egna förvaltningar/enheter. 
Taxa 2 = Övriga förhyrare. 
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*) Övriga avgifter Humlesalen:  
Priserna gäller grundmöblerad lokal för ytterligare information teknik m.m. 
i lokalen se; www.kulturhusetmobeln.se/boka-lokaler/humlesalen 
• För framtagning (ej iordningställande) av ytterligare bord och stolar, 
utöver grundmöbleringen, utgår en fast avgift på 1000 kr. (Ingår vid 
bokning som uppnår maxtaxa) 
• Avgift för iordningställande av möblering efter kundens önskemål kostar 
från 1000 kr/timmen. Pris enl offert. (Då ingår framtagningen av möbler) 
• Extra teknik / Tekniker 500 kr/ påbörjad timme. 
 
**)Tekniker kan bokas mot extra avgift, 500kr / påbörjad timme 
***) Ett årsmöte i lokalen gratis/år för återkommande hyresgäst. 
 
Beslutsmotivering 
Revideringen avser att säkerställa att taxorna är i nivå med jämförbara 
uthyrningsbara lokaler i offentlig och privat sektor.  
  
Dagtaxan för föreningar i Humlesalen höjs till samma nivå som 
Centralhallen då föreningar främst nyttjar lokalen liknande en idrottshall 
dagtid. Kvällstaxa och maxtaxa för Humlesalen höjs efter en 
omvärldsbevakning.  
 
Taxan för Aspenaulan ändras till att endast vara hyra för lokalen, kostnad 
för tekniker tillkommer. Det blir då samma upplägg som vid hyra av 
Humlesalen, samma teknikerkostnad tillkommer på båda lokalerna. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Höjningen av taxorna är baserat på en omvärldsbevakning. Beslutet 
bedöms påverka barn och unga i liten omfattning.  
 
Mål och uppdrag 
Beslutet bidrar till följande uppdrag i Plan för Tierps kommuns ekonomi 
och verksamhet 2022-2024: 
6.4.c Översyn och effektivisering av lokaluthyrning, hyror och avgifter 
inom Kultur och fritidsverksamheten. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
En höjning av dessa taxor kan innebära viss ökad intäkt.  
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Bilaga: Taxa för korttidsuthyrning  

 
Beslutet skickas till 

 Kristina Hadziresic 
 Fredrik Westergren 

 
I tjänsten  

http://www.kulturhusetmobeln.se/boka-lokaler/humlesalen
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Kristina Hadziresic 
Chef Kultur och Fritid 
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§ 126 
Dnr KS/2022:394 

(KF) Strategi för nationella minoriteter och finskt 
förvaltningsområde i Tierps kommun 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta Strategi för nationella minoriteter och finskt förvaltningsområde i 
Tierps kommun. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Sveriges nationella minoriteter har enligt Lag (2009:724) om nationella 
minoriteter och minoritetsspråk (minoritetslagen) rätt att lära sig, utveckla 
och använda sitt minoritetsspråk samt få möjligheten att utveckla sin 
kulturella identitet. Myndigheterna ska lyssna på de nationella minoriteterna 
och ta hänsyn till deras behov. Från och med januari 2019 ska alla landets 
kommuner och regioner, enligt lagen, anta mål och riktlinjer för sitt arbete 
med de nationella minoriteterna.  
 
Mål och riktlinjer för nationella minoriteter i Tierps kommun beskriver 
övergripande Tierp kommuns arbete med nationella minoriteter och fördelar 
ansvar mellan kommunens verksamheter. I Sverige räknas samer, judar, 
romer, sverigefinnar och tornedalingar som nationella minoriteter. De 
nationella minoritetsspråken, enligt språklagen (2009:600) är samiska, 
jiddisch, romani chib, finska och meänkieli (tornedalsfinska). Från och med 
år 2010 ingår Tierps kommun i det finska förvaltningsområdet vilket 
innebär förstärkta rättigheter för alla finsktalande i kommunen:  
 

 rätt att använda finska i kontakten med kommunen 
 rätt till förskoleverksamhet, helt eller till väsentlig del på finska 
 rätt till äldreomsorg, helt eller till väsentlig del på finska  

 
Tierps kommuns mål- och riktlinjer omfattar främst de finsktalande i 
kommunen. Enligt senaste statistiken (2020) utgör kommuninvånare med 
finsk bakgrund 8,82 procent av kommunens totala antal invånare. Statistiken 
omfattar kvinnor, män, pojkar och flickor i tre generationer. 
 
Kristina Hadziresic, verksamhetschef Kultur- och fritid, finns tillgänglig för 
frågor vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 10 maj 2022.  
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Heidi Simosdotter Marlisto, finsk samordnare, informerar muntligt om 
ärendet på kommunstyrelsens sammanträde den 24 maj 2022.  
 
Beslutsmotivering  
Enligt minoritetslagen ska alla kommuner och regioner anta mål och 
riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete. Följande lagar och förordningar 
gäller: 

 Lag (2009:724), (2018:1367) om nationella minoriteter och 
minoritetsspråk 

 Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter 
(SÖ 2000:2) och (2000:39) 

 Språklagen (2009:600) 
 Skollagen (2010:800) 
 Förordning (2009:1299) om nationella minoriteter och 

minoritetsspråk 
 
Barnrättskonsekvenser 
Strategi för nationella minoriteter och finskt förvaltningsområde i Tierps 
kommun ger kommunen möjligheter att prioritera barns rätt till sitt språk 
och sin kulturella identitet. 
 
Mål och uppdrag 
Beslutet anknyter till flera av Tierps kommuns lokala Agenda 2030-mål.  
Beslutet bidrar till arbetet med följande delmål: 
 10.2 Verka för att alla människor, oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning, 
etnicitet, ursprung, religion eller ekonomisk eller annan ställning, blir 
inkluderade i det sociala, ekonomiska och politiska livet 
10.3 Motverka utanförskap och öka allas upplevda trygghet och hälsa 
10.1 Verka för att alla barn och vuxna i utbildningsverksamheterna, oavsett 
ålder, kön, funktionsnedsättning, etnicitet, ursprung, religion eller 
ekonomisk eller annan ställning ska behandlas lika 
4.1 Alla barn ska ha tillgång till förskola av god kvalitet som ger omvårdnad 
och förbereder dem för att börja grundskolan 
 4.2 Alla barn ska erbjudas en likvärdig grundskola av god kvalitet som 
leder till relevanta och ändamålsenliga kunskaper 
4.5 Ge goda förutsättningar för livslångt lärande, bildning och tillgång till 
ett rikt kultur- och fritidsliv för alla. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Tierps kommun ingår i finskt förvaltningsområde och som 
förvaltningskommun erhåller kommunen ett statsbidrag om (nuvarande) 
660 000kr/år för merkostnader och åtgärder med anledning av lagen. 
Statsbidraget täcker idag bland annat personalkostnader för finska 
samordnaren, kostnader för administration samt diverse insatser inom 
förskoleverksamhet, skola, äldreomsorg, kultur. Statsbidraget täcker även 



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Kommunstyrelsen 

 
2022-05-24  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

översättning av information samt marknadsföringsinsatser. Åtgärder enligt 
strategin ryms inom nuvarande ekonomisk ram. 
 
Beslutsunderlag 

 Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 45/2022 
 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Strategi för nationella minoriteter och finskt förvaltningsområde i 

Tierps kommun 
 
Beslutet skickas till 

 Finska samordnaren 
 Enhetschef för kultur, konst och bibliotek, KoF 
 Verksamhetschef, KoF 
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§ 45 
Dnr KS/2022:394 

(KF) Strategi för nationella minoriteter och finskt 
förvaltningsområde i Tierps kommun 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta 
 
att anta Strategi för nationella minoriteter och finskt förvaltningsområde i 
Tierps kommun. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Sveriges nationella minoriteter har enligt Lag (2009:724) om nationella 
minoriteter och minoritetsspråk (minoritetslagen) rätt att lära sig, utveckla 
och använda sitt minoritetsspråk samt få möjligheten att utveckla sin 
kulturella identitet. Myndigheterna ska lyssna på de nationella minoriteterna 
och ta hänsyn till deras behov. Från och med januari 2019 ska alla landets 
kommuner och regioner, enligt lagen, anta mål och riktlinjer för sitt arbete 
med de nationella minoriteterna.  
 
Mål och riktlinjer för nationella minoriteter i Tierps kommun beskriver 
övergripande Tierp kommuns arbete med nationella minoriteter och fördelar 
ansvar mellan kommunens verksamheter. I Sverige räknas samer, judar, 
romer, sverigefinnar och tornedalingar som nationella minoriteter. De 
nationella minoritetsspråken, enligt språklagen (2009:600) är samiska, 
jiddisch, romani chib, finska och meänkieli (tornedalsfinska). Från och med 
år 2010 ingår Tierps kommun i det finska förvaltningsområdet vilket 
innebär förstärkta rättigheter för alla finsktalande i kommunen:  
 

 rätt att använda finska i kontakten med kommunen 
 rätt till förskoleverksamhet, helt eller till väsentlig del på finska 
 rätt till äldreomsorg, helt eller till väsentlig del på finska  

 
Tierps kommuns mål- och riktlinjer omfattar främst de finsktalande i 
kommunen. Enligt senaste statistiken (2020) utgör kommuninvånare med 
finsk bakgrund 8,82 procent av kommunens totala antal invånare. Statistiken 
omfattar kvinnor, män, pojkar och flickor i tre generationer. 
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Beslutsmotivering  
Enligt minoritetslagen ska alla kommuner och regioner anta mål och 
riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete. Följande lagar och förordningar 
gäller: 

 Lag (2009:724), (2018:1367) om nationella minoriteter och 
minoritetsspråk 

 Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter 
(SÖ 2000:2) och (2000:39) 

 Språklagen (2009:600) 
 Skollagen (2010:800) 
 Förordning (2009:1299) om nationella minoriteter och 

minoritetsspråk 
 
Kristina Hadziresic, verksamhetschef Kultur- och fritid, finns tillgänglig för 
frågor vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 10 maj 2022.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Strategi för nationella minoriteter och finskt förvaltningsområde i Tierps 
kommun ger kommunen möjligheter att prioritera barns rätt till sitt språk 
och sin kulturella identitet. 
 
Mål och uppdrag 
Beslutet anknyter till flera av Tierps kommuns lokala Agenda 2030-mål.  
Beslutet bidrar till arbetet med följande delmål: 
 10.2 Verka för att alla människor, oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning, 
etnicitet, ursprung, religion eller ekonomisk eller annan ställning, blir 
inkluderade i det sociala, ekonomiska och politiska livet 
10.3 Motverka utanförskap och öka allas upplevda trygghet och hälsa 
10.1 Verka för att alla barn och vuxna i utbildningsverksamheterna, oavsett 
ålder, kön, funktionsnedsättning, etnicitet, ursprung, religion eller 
ekonomisk eller annan ställning ska behandlas lika 
4.1 Alla barn ska ha tillgång till förskola av god kvalitet som ger omvårdnad 
och förbereder dem för att börja grundskolan 
 4.2 Alla barn ska erbjudas en likvärdig grundskola av god kvalitet som 
leder till relevanta och ändamålsenliga kunskaper 
4.5 Ge goda förutsättningar för livslångt lärande, bildning och tillgång till 
ett rikt kultur- och fritidsliv för alla. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Tierps kommun ingår i finskt förvaltningsområde och som 
förvaltningskommun erhåller kommunen ett statsbidrag om (nuvarande) 
660 000kr/år för merkostnader och åtgärder med anledning av lagen. 
Statsbidraget täcker idag bland annat personalkostnader för finska 
samordnaren, kostnader för administration samt diverse insatser inom 
förskoleverksamhet, skola, äldreomsorg, kultur. Statsbidraget täcker även 
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översättning av information samt marknadsföringsinsatser.  Åtgärder enligt 
strategin ryms inom nuvarande ekonomisk ram. 
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Strategi för nationella minoriteter och finskt förvaltningsområde i 

Tierps kommun 
 
Beslutet skickas till 

 Finska samordnaren 
 Enhetschef för kultur, konst och bibliotek, KoF 
 Verksamhetschef, KoF 
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Strategi för nationella minoriteter och finskt förvaltningsområde i 
Tierps kommun 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta 
 
att anta Strategi för nationella minoriteter och finskt förvaltningsområde i 
Tierps kommun. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Sveriges nationella minoriteter har enligt Lag (2009:724) om nationella 
minoriteter och minoritetsspråk (minoritetslagen) rätt att lära sig, utveckla 
och använda sitt minoritetsspråk samt få möjligheten att utveckla sin 
kulturella identitet. Myndigheterna ska lyssna på de nationella 
minoriteterna och ta hänsyn till deras behov. Från och med januari 2019 
ska alla landets kommuner och regioner, enligt lagen, anta mål och 
riktlinjer för sitt arbete med de nationella minoriteterna.  
 
Mål och riktlinjer för nationella minoriteter i Tierps kommun beskriver 
övergripande Tierp kommuns arbete med nationella minoriteter och 
fördelar ansvar mellan kommunens verksamheter. I Sverige räknas samer, 
judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar som nationella minoriteter. 
De nationella minoritetsspråken, enligt språklagen (2009:600) är samiska, 
jiddisch, romani chib, finska och meänkieli (tornedalsfinska). Från och 
med år 2010 ingår Tierps kommun i det finska förvaltningsområdet vilket 
innebär förstärkta rättigheter för alla finsktalande i kommunen:  
 

 rätt att använda finska i kontakten med kommunen 
 rätt till förskoleverksamhet, helt eller till väsentlig del på finska 
 rätt till äldreomsorg, helt eller till väsentlig del på finska  

 
Tierps kommuns mål- och riktlinjer omfattar främst de finsktalande i 
kommunen. Enligt senaste statistiken (2020) utgör kommuninvånare med 
finsk bakgrund 8,82 procent av kommunens totala antal invånare. 
Statistiken omfattar kvinnor, män, pojkar och flickor i tre generationer. 
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Beslutsmotivering  
Enligt minoritetslagen ska alla kommuner och regioner anta mål och 
riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete. Följande lagar och förordningar 
gäller: 

 Lag (2009:724), (2018:1367) om nationella minoriteter och 
minoritetsspråk 

 Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter 
(SÖ 2000:2) och (2000:39) 

 Språklagen (2009:600) 
 Skollagen (2010:800) 
 Förordning (2009:1299) om nationella minoriteter och 

minoritetsspråk 
 
Barnrättskonsekvenser 
Strategi för nationella minoriteter och finskt förvaltningsområde i Tierps 
kommun ger kommunen möjligheter att prioritera barns rätt till sitt språk 
och sin kulturella identitet. 
 
Mål och uppdrag 
Beslutet anknyter till flera av Tierps kommuns lokala Agenda 2030-mål.  
Beslutet bidrar till arbetet med följande delmål: 
 10.2 Verka för att alla människor, oavsett ålder, kön, 
funktionsnedsättning, etnicitet, ursprung, religion eller ekonomisk eller 
annan ställning, blir inkluderade i det sociala, ekonomiska och politiska 
livet 
10.3 Motverka utanförskap och öka allas upplevda trygghet och hälsa 
10.1 Verka för att alla barn och vuxna i utbildningsverksamheterna, oavsett 
ålder, kön, funktionsnedsättning, etnicitet, ursprung, religion eller 
ekonomisk eller annan ställning ska behandlas lika 
4.1 Alla barn ska ha tillgång till förskola av god kvalitet som ger 
omvårdnad och förbereder dem för att börja grundskolan 
 4.2 Alla barn ska erbjudas en likvärdig grundskola av god kvalitet som 
leder till relevanta och ändamålsenliga kunskaper 
4.5 Ge goda förutsättningar för livslångt lärande, bildning och tillgång till 
ett rikt kultur- och fritidsliv för alla. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Tierps kommun ingår i finskt förvaltningsområde och som 
förvaltningskommun erhåller kommunen ett statsbidrag om (nuvarande) 
660 000kr/år för merkostnader och åtgärder med anledning av lagen. 
Statsbidraget täcker idag bland annat personalkostnader för finska 
samordnaren, kostnader för administration samt diverse insatser inom 
förskoleverksamhet, skola, äldreomsorg, kultur. Statsbidraget täcker även 
översättning av information samt marknadsföringsinsatser. Åtgärder enligt 
strategin ryms inom nuvarande ekonomisk ram. 
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Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Strategi för nationella minoriteter och finskt förvaltningsområde i 

Tierps kommun 
 
Beslutet skickas till 

 Finska samordnaren 
 Enhetschef för kultur, konst och bibliotek, KoF 
 Verksamhetschef, KoF 

 
I tjänsten  
 
Heidi Simosdotter Marlisto 
Finsk samordnare 
 
Michael Sjöberg 
Enhetschef Kultur, konst och bibliotek 
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Inledning 
Sveriges riksdag ratificerade år 2000 Europarådets två konventioner om skydd för de 
nationella minoriteterna och minoritetsspråken. Det innebar ett erkännande av fem minoriteter 
och minoritetsspråk som en del av det svenska kulturarvet.1 Lagen (2009:724) om nationella 
minoriteter och minoritetsspråk (minoritetslagen) trädde i kraft 1 januari 2010 och är en del av 
Sveriges minoritetspolitiska strategi. Den svenska minoritetslagstiftningen syftar till att 
skydda de fem nationella minoriteterna och ge dem möjlighet till information om sina 
rättigheter, till sina språk och kulturer och delaktighet och inflytande.2 
 
Sveriges fem nationella minoriteter och minoritetsspråk är judar (jiddisch), romer (romani 
chib), samer (samiska), sverigefinnar (finska) och tornedalingar (meänkieli). Samerna har 
även status som urfolk i Sverige. De fem nationella minoriteterna har långvarig historisk 
koppling till Sverige och har egna distinkta kulturer och språk. 

Lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk  

Minoritetslagen består av två delar, allmänna bestämmelser som gäller för hela landet och 
förstärkt skydd för inom förvaltningsområden. 
 
Lagens allmänna bestämmelser (grundskyddet) omfattar samtliga fem nationella minoriteter 
och minoritetsspråk i hela landet och innebär bland annat att:  
 

 3 § Rätten till information - samtliga kommuner och regioner har skyldighet att 
informera om de nationella minoriteternas rättigheter och det allmännas ansvar.  

 4 § Rätt till språk och kultur - det allmänna har ett särskilt ansvar att skydda och 
främja de nationella minoritetsspråken. Barns utveckling av en kulturell identitet och 
användande av det egna minoritetsspråket ska främjas särskilt. 

 5 § Rätt till inflytande och delaktighet - förvaltningsmyndigheter ska ge de nationella 
minoriteterna möjlighet till inflytande i frågor som berör dem och så långt det är 
möjligt samråda med minoriteterna i sådana frågor. 

 5 b § Kommuner och regioner ska anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska 
arbete.  

 
 I förvaltningsområden för finska, samiska och/eller meänkieli gäller utökade rättigheter. 

 
1 ”CETS 157 - Framework Convention for the Protection of National Minorities (Europarådets Ramkonvention)”, 
Treaty Office, åtkomstdatum 26 maj 2021, https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list. 
2 Riksdagsförvaltningen., ”Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk Svensk 
författningssamling 2009:2009:724 t.o.m. SFS 2019:938 - Riksdagen”, åtkomstdatum 26 maj 2021, 
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2009724-om-
nationella-minoriteter-och_sfs-2009-724. 
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Tierps kommun – finskt förvaltningsområde 

I Tierps kommun bor ca 21 137 invånare varav 1881 invånare (8,8 procent) har finsk 
bakgrund (första, andra respektive tredje generationen).3 
 
Tierps kommun ingår sedan 2010 i det finska förvaltningsområdet vilket innebär att 
kommunen tagit på sig ett särskilt ansvar för att skydda och främja den finska kulturen och 
finska språket.  
 
Att ingå i det finska förvaltningsområdet betyder att kommunens sverigefinnar har utökade 
lagstadgade rättigheter i kommunen, bland annat stärkt skydd för användning av finska 
språket i kontakt med kommunen och i äldre- och i barnomsorgen.  
 
Tierps kommuns skyldigheter:  
 

 Service på finska 

 Bemöta den enskilde på finska 

 Tillgång till personal med kunskaper i finska    

 Förskola helt eller till väsentlig del på finska - vårdnadshavare ska tillfrågas om de 
önskar plats i förskola på minoritetsspråket 

 Äldreomsorg helt eller till väsentlig del på finska språket samt kulturen om någon i 
förvaltningsområdet önskar detta. Den som söker bistånd ska informeras om denna 
rätt.  

 Kunskapshöjande insatser om sverigefinnar inom de kommunala verksamheterna.  

Statsbidrag  

Kommuner som ingår i ett förvaltningsområde får statsbidrag för att leva upp till 
minoritetslagens krav och för åtgärder för att främja och bevara finska språket och kulturen. 
Statsbidraget regleras i förordning (2009:1299) om nationella minoriteter och minoritetsspråk 
och:  
 

 Ska användas till merkostnader med anledning av de rättigheter som enskilda har 
enligt lagen och till språkstödjande åtgärder 

 Ska föregås av kartläggning av behov 

 Kartläggningen ska genomföras i samråd med den sverigefinska minoriteten 4  

Tierps  kommun får ett (1) grundbelopp i statsbidrag à 660 000 kr per år. Länsstyrelsen i 
Stockholm är tillsynsmyndighet och varje år i februari ska en rapportering ske över 
kommunens användning av statsbidraget.  

 
3 SCB, ”Befolkningsstatistik Tierp: första, andra respektive tredje generationen sverigefinnar” (SCB, 20210224).  
4 Riksdagsförvaltningen, ”Förordning (2009:1299) om nationella minoriteter och minoritetsspråk Svensk 
författningssamling 2009:2009:1299 t.o.m. SFS 2019:1077 - Riksdagen”, åtkomstdatum 08 februari 2021, 
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-20091299-
om-nationella-minoriteter_sfs-2009-1299. 
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Bakgrund 
Att implementera Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk i kommunens 
verksamheter är ett långsiktigt och kontinuerligt arbete som kräver samarbete. För att lyckas 
med detta är det viktigt att förtydliga vilka mål som finns för verksamheterna. Dokumentet 
ska ange inriktning för att utveckla Tierps kommuns minoritetspolitiska arbete.  Det 
innehåller långsiktiga mål, delmål, riktlinjer och åtgärder för att uppnå dessa mål. 
Dokumentet ska vara ett dynamiskt och levande verktyg i det dagliga arbetet med att skydda 
de lagstadgade rättigheterna och för att stärka de nationella minoriteternas ställning och ska 
årligen stämmas av i samband med årsredovisningen till uppföljningsmyndigheten, 
Länsstyrelsen i Stockholm.  
 
 
Strategin för nationella minoriteter och finskt förvaltningsområde i Tierps kommun 
upprättas i enlighet med lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk där 
det i 2 kap 5 b § stipuleras att ”Kommuner och landsting ska anta mål och riktlinjer för sitt 
minoritetspolitiska arbete. Uppgifter om mål och riktlinjer som har antagits enligt första 
stycket ska på begäran lämnas till den myndighet som har uppföljningsansvar enligt 20 §” 
samt inkluderat de riktlinjer som föreslås i propositionen En stärkt minoritetspolitik (Prop. 
2017/18:199).5  
 
Strategi för kommunens minoritetspolitiska arbete ska arbetas fram i samråd med de 
nationella minoriteterna den sverigefinska minoriteten samt representanter från kommunens 
olika verksamheter. Därefter beslutas strategin av kommunstyrelsen. 
 
Strategin gäller i tre år och återkopplingen till kommunstyrelsen sker i samband med 
årsredovisning.  

Syfte och mål 
Syftet med strategin för nationella minoriteter och finskt förvaltningsområde i Tierps 
kommun är att genom politiska beslut säkerställa kommunens efterlevnad av Lagen 
(2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk genom att tydliggöra kommunens 
ansvar samt ansvarsfördelningen mellan olika verksamheter. Då Tierps kommun ingår i 
förvaltningsområdet för det finska språket avser den framtagna strategin att omfatta även den 
sverigefinska minoriteten specifikt.  
 
Strategin syftar till att ge en helhetsbild av vad kommunen gör samt målen för de nationella 
minoriteterna från och med 2021 och framåt. Målet är att strategin ska bli ett verktyg för att 
underlätta arbetet för samverkan mellan kommunen och de nationella minoriteterna. 
 
  

 
5 Regeringen och Regeringskansliet, ”En stärkt minoritetspolitik”, Text, Regeringskansliet (Regeringen och 
Regeringskansliet, 27 mars 2018), https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2018/03/prop.-
201718199/. 
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Tierps kommuns strategi för nationella minoriteter 
Strategin behandlar/omfattar följande områden:  
 
Strategin för nationella minoriteter och finskt förvaltningsområde i Tierps kommun 
struktureras efter minoritetslagens sju huvudområden för arbetet i förvaltningsområden för 
nationella minoriteter: 
 

 Inflytande och delaktighet 

 Information och myndighetsbemötande 

 Främjande och synliggörande 

 Förskola och viss annan pedagogisk verksamhet 

 Äldreomsorg 

 Mål- och riktlinjer 

 Kartläggning och statsbidrag 

Övergripande målsättning 

Tierps kommun utvecklar sitt minoritetspolitiska arbete och i synnerhet arbetet med finskt 
förvaltningsområde för att tillgodose kommunens nationella minoriteters rättigheter. För att 
uppnå bästa möjliga resultat bör arbetet vara systematiskt och långsiktigt och målen ska vara 
tydligt relaterade till kommunens mål för hållbar utveckling6 samt Agenda 2030. 
 
Samtliga kommunala verksamheter är medvetna om och arbetar i enlighet med lagkravet att 
skydda och främja det finska språket och kulturen och ge den sverigefinska minoriteten 
möjlighet att vara delaktiga i beslut som berör dem. 
 
Tierps kommun ska sprida kunskap om lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk 
bland politiker, kommunanställda och invånare i kommunen, samt informera om nationella 
minoriteters rättigheter i kommunen. Det är kommunens gemensamma uppgift att synliggöra 
det finska språket och kulturen och långsiktigt arbeta för att trygga det finska språkets 
ställning i kommunen med hjälp av konkreta insatser inom berörda kommunala verksamheter. 
 
Tierps kommun ska: 
• Aktivt arbeta för att se till att de nationella minoriteterna får information om sina 

lagstadgade rättigheter på ett tydligt och lättillgängligt sätt 

• Aktivt arbeta för att skydda och främja de nationella minoriteternas språk och kultur 

• Aktivt arbeta för att ge nationella minoriteter möjlighet till inflytande i frågor som berör 
dem 

  

 
6 Tierps kommun, ”Tierps kommuns policy för en hållbar utveckling 2021”, u.å. 



8 

Inflytande och delaktighet  

§ 5 i Lag (2009:724)  Förvaltningsmyndigheterna ska ge de nationella minoriteterna 
möjlighet till inflytande i frågor som berör dem och så långt det är möjligt att samråda med 
minoriteterna i sådana frågor. Samråd enligt första stycket ska ske genom att 
förvaltningsmyndigheten för en strukturerad dialog med de nationella minoriteterna i syfte att 
kunna beakta deras synpunkter och behov i myndighetens beslutsfattande. 
 
Utvecklingsområden: 
• Utveckla mer effektiva samråds-/dialogformer med de nationella minoriteterna på 

tjänstemannanivå, verksamhetsnivå samt i möten med politisk representation 

Information och myndighetsbemötande 

§3 Kommuner och regioner ska informera de nationella minoriteterna om deras rättigheter 
enligt denna lag.  
 
§11 Förvaltningsmyndigheter ska verka för att det finns tillgång till personal med kunskaper i 
finska, meänkieli respektive samiska där detta behövs i enskildas kontakter med myndigheten 
 
Utvecklingsområden:  
• Tydliga, aktuella och tillgängliga informationskanaler 

• Kompetenshöjning i finska hos personal  

• Rekryteringsrutiner – tydliggöra att kunskaper i finska är en merit 

Främjande och synliggörande 

§4 I språklagen (2009:600) anges att det allmänna har ett särskilt ansvar för att skydda och 
främja de nationella minoritetsspråken. Det allmänna ska även i övrigt främja de nationella 
minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur i Sverige. Barns utveckling av 
en kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket ska främjas särskilt. 
 
Utvecklingsområden:  
• Modersmålsundervisning nationella minoritetsspråk i grundskola och gymnasium 

• Modersmålsundervisning i nationella minoritetsspråk i förskola och annan pedagogisk 
verksamhet 

• Kulturevenemang 

• Riktlinjer för flaggning 

  



9 

Förskola och viss annan pedagogisk verksamhet 

§17 Rätten för enskilda att i vissa fall erbjudas förskola och viss annan pedagogisk 
verksamhet på finska, meänkieli eller samiska regleras i 8 kap. 12 a § och 25. Kap. 5 a § i 
skollagen (2010:800). 
 
En hemkommun som ingår i ett förvaltningsområde enligt lagen (2009:724) om nationella 
minoriteter och minoritetsspråk ska erbjuda barn, vars vårdnadshavare begär det, plats i 
förskola där hela eller en väsentlig del av utbildningen bedrivs på finska, meänkieli respektive 
samiska. Vårdnadshavare som ansöker om förskoleplats för sitt barn ska tillfrågas om de 
önskar plats i sådan förskola.7 
 
§4 I språklagen (2009:600) anges att det allmänna har ett särskilt ansvar för att skydda och 
främja de nationella minoritetsspråken. Det allmänna ska även i övrigt främja de nationella 
minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur i Sverige. Barns utveckling av 
en kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket ska främjas särskilt.8 
 
Utvecklingsområden:  
• Kartläggning av språkkunskaper bland förskolepersonalen 

• Kartläggning av efterfrågan på minoritetsspråk i förskolan tillsammans med minoriteten 

• Samråd med föräldrar om verksamhetens organisering 

• Information om rätten till förskola på minoritetsspråk  

Äldreomsorg 

§18 En kommun i ett förvaltningsområde ska erbjuda den som begär det möjlighet att få hela 
eller delar av den service och omvårdnad som erbjuds inom ramen för äldreomsorgen av 
personal som behärskar finska, meänkieli respektive samiska. Detsamma gäller kommuner 
utanför ett förvaltningsområde om kommunen har tillgång till personal som är kunnig i 
språket. 
 
Utvecklingsområden: 
• Kartläggning av språkkunskaper bland äldreomsorgspersonalen 

• Kartläggning av efterfrågan av äldreomsorg på minoritetsspråk 

• Samråd med minoriteten om verksamhetens organisering 

• Information om äldreomsorg på minoritetsspråk 

• Minoritetsspråk och kultur (till exempel mat, litteratur och musik) inom äldreomsorgen 

 
7 Riksdagsförvaltningen, ”Skollag (2010:800) Svensk författningssamling 2010:2010:800 t.o.m. SFS 2021:452 - 
Riksdagen”, åtkomstdatum 20 september 2021, https://www.riksdagen.se/sv/dokument-
lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/skollag-2010800_sfs-2010-800. 
8 Riksdagsförvaltningen ., ”Språklag (2009:600) Svensk författningssamling 2009:2009:600 - Riksdagen”, 
åtkomstdatum 08 februari 2021, https://riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-
forfattningssamling/spraklag-2009600_sfs-2009-600. 
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Mål- och riktlinjer 

§5b Kommuner och landsting ska anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete.  
 
Utvecklingsområden: 
• Utgå och planera från minoritetslagstiftningens intentioner 

• Sträva efter att integrera strategin i andra styrdokument om mänskliga rättigheter, 
demokratifrågor, social hållbarhet, folkhälsa och medborgardialoger 

Kartläggning och statsbidrag 

För kommuner i förvaltningsområden som mottar statsbidrag för merkostnader i samband 
med minoritetslagens tillkomst är kartläggning ett krav. Enligt §1 i förordning (2009:1299) 
om nationella minoriteter och minoritetsspråk ska varje kommun tillsammans med nationella 
minoriteterna kartlägga de behov som finns i kommunen av åtgärder till stöd för 
användningen av finska, meänkieli respektive samiska.9 
 
Utvecklingsområden: 
• Regelbunden behovskartläggning för användningen av minoritetsspråken 

• Regelbunden kartläggning av språkkunskaper hos kommunanställda 
 

Uppföljning 
Kommunens minoritetsarbete följs upp regelbundet årligen genom dialog mellan 
målgrupperna och respektive verksamhet. I enlighet med kommunens gällande rutiner för 
verksamhetsuppföljning rapporteras utfall och måluppfyllelse i gällande verksamhetssystem.  
 
  

 
9 Riksdagsförvaltningen, ”Förordning (2009:1299)”. 
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§ 127 
Dnr KS/2022:363 

(KF) Avtal fibernät - Tierp Fiber Network 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
  
att godkänna avtalet med Tierp Fiber Network AB. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Lidén Data Gruppen och Tierps kommun tecknade under 2013 avtal om 
KanalTierp med syfte att Lidén Data Gruppen genom dess nybildade bolag 
Tierp Fiber Network AB skulle få exklusiv nyttjanderätt till KanalTierp och 
mot uppfyllande av ett antal utbyggnadskrav få möjlighet att förvärva 
KanalTierp under 2021. Då förvärvet av KanalTierp inte genomförs är detta 
avtals syfte att reglera den nyttjanderätt Tierp Fiber Network AB har till 
KanalTierp samt Tierps kommuns rätt att nyttja fiber till förvaltningsnätet. 
 
Det nya avtalet gäller endast förbindelser som berör kommunens 
förvaltningsnät. 
 
Jenny Ljungvall Cardoso, kommun- och upphandlingsjurist, och Jan Palm, 
bredbandssamordnare, informerar muntligt om ärendet på 
kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 10 maj 2022.  
 
Jenny Ljungvall Cardoso, kommun- och upphandlingsjurist, informerar 
muntligt om ärendet på kommunstyrelsens sammanträde den 24 maj 2022.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Mål och uppdrag 
Beslutet anses bidra till följande delmål: 
9.3 Antal hushåll och verksamheter som är anslutna till snabbt och 
kapacitetsstarkt bredband ska öka. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Avtalet om kostnadsfri drift till ett värde av ca: 3Mkr/år löper vidare till 
2046-12-31. 
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Beslutsunderlag 
 Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 47/2022 
 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Avtal fibernät 
 Bilaga 1 Beskrivning av tillgångarna 
 Bilaga 1A Kartor Kanalisation 
 Bilaga 2 Förbindelser förvaltningsnät 
 Bilaga 3 Knutpunkter Nodutrymmen  

 
Beslutet skickas till 

 Bredbandssamordnare 
 Chef Samhällsbyggnad 
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§ 47 
Dnr KS/2022:363 

(KF) Avtal fibernät - Tierp Fiber Network 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta 
  
att godkänna avtalet med Tierp Fiber Network AB. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Lidén Data Gruppen och Tierps kommun tecknade under 2013 avtal om 
KanalTierp med syfte att Lidén Data Gruppen genom dess nybildade bolag 
Tierp Fiber Network AB skulle få exklusiv nyttjanderätt till KanalTierp och 
mot uppfyllande av ett antal utbyggnadskrav få möjlighet att förvärva 
KanalTierp under 2021. Då förvärvet av KanalTierp inte genomförs är detta 
avtals syfte att reglera den nyttjanderätt Tierp Fiber Network AB har till 
KanalTierp samt Tierps kommuns rätt att nyttja fiber till förvaltningsnätet. 
 
Det nya avtalet gäller endast förbindelser som berör kommunens 
förvaltningsnät. 
 
Jenny Ljungvall Cardoso, kommun- och upphandlingsjurist, och Jan Palm, 
bredbandssamordnare, informerar muntligt om ärendet på 
kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 10 maj 2022.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Mål och uppdrag 
Beslutet anses bidra till följande delmål: 
9.3 Antal hushåll och verksamheter som är anslutna till snabbt och 
kapacitetsstarkt bredband ska öka. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Avtalet om kostnadsfri drift till ett värde av ca: 3Mkr/år löper vidare till 
2046-12-31. 
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Avtal fibernät 
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 Bilaga 1 Beskrivning av tillgångarna 
 Bilaga 1A Kartor Kanalisation 
 Bilaga 2 Förbindelser förvaltningsnät 
 Bilaga 3 Knutpunkter Nodutrymmen  

 
Beslutet skickas till 

 Bredbandssamordnare 
 Chef Samhällsbyggnad 
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Avtal fibernät Tierp fiber Network 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta 
  
att godkänna avtalet med Tierp fiber Network. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Lidén Data Gruppen och Tierps kommun tecknade under 2013 avtal om 
KanalTierp med syfte att Lidén Data Gruppen genom dess nybildade bolag 
Tierp fiber Network skulle få exklusiv nyttjanderätt till KanalTierp och 
mot uppfyllande av ett antal utbyggnadskrav få möjlighet att förvärva 
KanalTierp under 2021. Då förvärvet av KanalTierp inte genomförs är 
detta avtals syfte att reglera den nyttjanderätt Tierp fiber Network har till 
KanalTierp samt Tierps kommuns rätt att nyttja fiber till förvaltningsnätet. 
 
Det nya avtalet gäller endast förbindelser som berör kommunens 
förvaltningsnät. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Mål och uppdrag 
Beslutet anses bidra till följande delmål: 
9.3 Antal hushåll och verksamheter som är anslutna till snabbt och 
kapacitetsstarkt bredband ska öka. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Avtalet om kostnadsfri drift till ett värde av ca: 3Mkr/år löper vidare till 
2046-12-31. 
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Avtal fibernät 
 Bilaga 1 Beskrivning av tillgångarna 
 Bilaga 1A Kartor Kanalisation 
 Bilaga 2 Förbindelser förvaltningsnät 
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 Bilaga 3 Knutpunkter Nodutrymmen  
 
Beslutet skickas till 

 Bredbandssamordnare 
 Chef Samhällsbyggnad 

 
I tjänsten  
 
Jan Palm 
Bredbandssamordnare 
Förvaltning och genomförande 
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§ 128 
Dnr KS/2022:417 

(KF) Nybyggnation av förskola i Örbyhus 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att låta uppföra en förskola om 6 avdelningar på Gyllbo 1:58, samt  
 
att uppdra kommundirektören att utifrån Riktlinje för investeringar 
informera kommunstyrelsen om kostnaderna beräknas överstiga 
beslutad totalutgift med mer än 1% (dock minst 2 prisbasbelopp) eller 1% i 
avvikelse på årshyran. Informationen ska utgöra underlag för 
kommunstyrelsen inför beslut om ökad resurstilldelning/ nytt 
ställningstagande för projektet.  
 
Reservation 
Jonas Nyberg (S), Marie-Louise Rindå (S), Barbro Wiklund (S), Gunnar 
Jansson (S) och Torgny Helgesson (S) reserverar sig till förmån för eget 
yrkande.   
 
Sammanfattning av ärendet 
I Örbyhus finns idag två förskolor, Paletten och Skogsbacken, båda i 
kommunal regi. Enligt statistik från 2022-03-15 finns 125 respektive 38 
barn inskrivna på förskolorna. Förskolan Paletten är ursprungligen avsedd 
för 5 avdelningar, ca 100 platser men har en överkapacitet tack vare  
nyttjandet av tidigare gemensamhetsutrymmen som en extra avdelning. 
Förskolan Skogsbacken är inrymda i lokaler på Örbyhus skola. Skolan har 
uttryckt ett starkt behov av att inom kort återta lokalerna som Skogsbacken 
nyttjar för att klara nuvarande och kommande lokalbehov. 
 
Med detta följer behovet av en ny förskola i Örbyhus om 6 avdelningar/120 
platser. Förskolan Paletten kan då avlastas och återgå till 5 avdelningar som 
byggnaden är avsedd för, samtidigt som Skogsbacken kan avvecklas och 
lokalerna återlämnas till skolverksamheten. Med byggnation om 6 
avdelningar skapas en överkapacitet dels för att hantera befolkningsökning 
till följd av den nybyggnation som redan är planerad, dels ger det förskolan 
möjlighet till att minska barngruppernas storlek på respektive avdelning.  
 
Samhällsbyggnadsenheten har i samråd med TKAB börjat undersöka 
möjligheten för en nybyggnation på fastigheten Gyllby 1:58. En geoteknisk 
undersökning har beställts och en preliminär inplaceringsskiss har 
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upprättats. Marken behöver enligt rapporten saneras innan byggnation. 
Omfattningen av saneringen och lämpliga åtgärder behöver utredas vidare 
med en fördjupad undersökning, vilket gör att de exakta kostnaderna är 
svåra att uppskatta i dagsläget. Det kommer även behöva genomföras en 
detaljplaneändring innan byggnation påbörjas.  
 
Per Angemo, utbildningschef, informerar muntligt om ärendet på 
kommunstyrelsens arbetskotts sammanträde den 10 maj 2022.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Byggnationen ämnar ge förskolebarn inom Örbyhus upptagningsområde 
tillgång till ändamålsenliga lokaler med mindre barngrupper. 
 
Mål och uppdrag 
Beslutet bidrar till att på sikt uppfylla delmål 4.1 Alla barn ska ha tillgång 
till förskola av god kvalitet som ger omvårdnad och förbereder dem för att 
börja grundskolan.   
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Följande kostnader är preliminära uppskattningar utifrån tidigare 
byggnationer och kan komma att ändras. 
 
Marksanering, uppskattat utifrån bifogad 
markundersökning                      2 600 tkr 
Entreprenad inkl kostnader för marköverföring 55 000 tkr 
 
       Totalt:         57 600 tkr 
 
Kostnaden för saneringen bör hanteras inom samhällsbyggnads budgetram 
år 2023. En preliminär beräkning tillhandahållen av TKAB visar att detta 
skulle generera en hyreskostnad om 4 011 200kr/år, motsvarande ca 
3199kr/kvadratmeter LOA. Notera att beräkningen är beroende av bland 
annat ränteläget vid tillfället för avtalstecknandet och kan komma att ändras 
framöver.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Tilläggsyrkande 
Jonas Nyberg (S) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta 
 
att skyndsamt införa en ”förskolebuss” (ur och skur) för att möjliggöra 
lokaler för både förskola och grundskolan i Örbyhus på kort sikt, med 
anledning av att tiden för både ombyggnation och nyetablering av förskola 
kommer att ta väsentlig tid. 
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Bifall 
Lotta Carlberg (C) och Sara Sjödal (C) yrkar bifall till liggande förslag.  
 
Avslag 
Lotta Carlberg (C) och Sara Sjödal (C) yrkar avslag till Jonas Nybergs (S) 
tilläggsyrkande.  
 
Beslutsgång 
Ordförande föreslår propositionsordning som godkänns av 
kommunstyrelsen.   
 
Ordförande ställer proposition på bifall eller avslag till liggande förslag och 
finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla liggande förslag.  
 
Ordförande ställer proposition på bifall eller avslag till Jonas Nybergs (S) 
tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå Jonas 
Nybergs (S) tilläggsyrkande.  
 
Beslutsunderlag 

 Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 46/2022 
 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Projekterings PM Miljö- och Geoteknik 

 
Beslutet skickas till 

 Lokalstrateg 
 Utbildningschef 
 Ekonomichef 
 Chef Förvaltning och Genomförande 
 Tf Chef Tillväxt och Samhällsbyggnad 
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§ 46 
Dnr KS/2022:417 

(KF) Nybyggnation av förskola i Örbyhus 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta  
 
att låta uppföra en förskola om 6 avdelningar på Gyllbo 1:58, samt  
 
att uppdra kommundirektören att utifrån Riktlinje för investeringar 
informera kommunstyrelsen om kostnaderna beräknas överstiga 
beslutad totalutgift med mer än 1% (dock minst 2 prisbasbelopp) eller 1% i 
avvikelse på årshyran. Informationen ska utgöra underlag för 
kommunstyrelsen inför beslut om ökad resurstilldelning/ nytt 
ställningstagande för projektet.  
 
Sammanfattning av ärendet 
I Örbyhus finns idag två förskolor, Paletten och Skogsbacken, båda i 
kommunal regi. Enligt statistik från 2022-03-15 finns 125 respektive 38 
barn inskrivna på förskolorna. Förskolan Paletten är ursprungligen avsedd 
för 5 avdelningar, ca 100 platser men har en överkapacitet tack vare  
nyttjandet av tidigare gemensamhetsutrymmen som en extra avdelning. 
Förskolan Skogsbacken är inrymda i lokaler på Örbyhus skola. Skolan har 
uttryckt ett starkt behov av att inom kort återta lokalerna som Skogsbacken 
nyttjar för att klara nuvarande och kommande lokalbehov. 
 
Med detta följer behovet av en ny förskola i Örbyhus om 6 avdelningar/120 
platser. Förskolan Paletten kan då avlastas och återgå till 5 avdelningar som 
byggnaden är avsedd för, samtidigt som Skogsbacken kan avvecklas och 
lokalerna återlämnas till skolverksamheten. Med byggnation om 6 
avdelningar skapas en överkapacitet dels för att hantera befolkningsökning 
till följd av den nybyggnation som redan är planerad, dels ger det förskolan 
möjlighet till att minska barngruppernas storlek på respektive avdelning.  
 
Samhällsbyggnadsenheten har i samråd med TKAB börjat undersöka 
möjligheten för en nybyggnation på fastigheten Gyllby 1:58. En geoteknisk 
undersökning har beställts och en preliminär inplaceringsskiss har 
upprättats. Marken behöver enligt rapporten saneras innan byggnation. 
Omfattningen av saneringen och lämpliga åtgärder behöver utredas vidare 
med en fördjupad undersökning, vilket gör att de exakta kostnaderna är 



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 
2022-05-10  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

svåra att uppskatta i dagsläget. Det kommer även behöva genomföras en 
detaljplaneändring innan byggnation påbörjas.  
 
Per Angemo, skolchef, informerar muntligt om ärendet på 
kommunstyrelsens arbetskotts sammanträde den 10 maj 2022.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Byggnationen ämnar ge förskolebarn inom Örbyhus upptagningsområde 
tillgång till ändamålsenliga lokaler med mindre barngrupper. 
 
Mål och uppdrag 
Beslutet bidrar till att på sikt uppfylla delmål 4.1 Alla barn ska ha tillgång 
till förskola av god kvalitet som ger omvårdnad och förbereder dem för att 
börja grundskolan.   
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Följande kostnader är preliminära uppskattningar utifrån tidigare 
byggnationer och kan komma att ändras. 
 
Marksanering, uppskattat utifrån bifogad 
markundersökning                      2 600 tkr 
Entreprenad inkl kostnader för marköverföring 55 000 tkr 
 
       Totalt:         57 600 tkr 
 
Kostnaden för saneringen bör hanteras inom samhällsbyggnads budgetram 
år 2023. En preliminär beräkning tillhandahållen av TKAB visar att detta 
skulle generera en hyreskostnad om 4 011 200kr/år, motsvarande ca 
3199kr/kvadratmeter LOA. Notera att beräkningen är beroende av bland 
annat ränteläget vid tillfället för avtalstecknandet och kan komma att ändras 
framöver.  
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Projekterings PM Miljö- och Geoteknik 

 
Beslutet skickas till 

 Lokalstrateg 
 Utbildningschef 
 Ekonomichef 
 Chef Förvaltning och Genomförande 
 Tf Chef Tillväxt och Samhällsbyggnad 
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Nybyggnation av förskola i Örbyhus 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta  
 
att låta uppföra en förskola om 6 avdelningar på Gyllbo 1:58, samt  
 
att uppdra kommundirektören att utifrån Riktlinje för investeringar 
informera kommunstyrelsen om kostnaderna beräknas överstiga 
beslutad totalutgift med mer än 1% (dock minst 2 prisbasbelopp) eller 1% i 
avvikelse på årshyran. Informationen ska utgöra underlag för 
kommunstyrelsen inför beslut om ökad resurstilldelning/ nytt 
ställningstagande för projektet.  
 
Sammanfattning av ärendet 
I Örbyhus finns idag två förskolor, Paletten och Skogsbacken, båda i 
kommunal regi. Enligt statistik från 2022-03-15 finns 125 respektive 38 
barn inskrivna på förskolorna. Förskolan Paletten är ursprungligen avsedd 
för 5 avdelningar, ca 100 platser men har en överkapacitet tack vare  
nyttjandet av tidigare gemensamhetsutrymmen som en extra avdelning. 
Förskolan Skogsbacken är inrymda i lokaler på Örbyhus skola. Skolan har 
uttryckt ett starkt behov av att inom kort återta lokalerna som Skogsbacken 
nyttjar för att klara nuvarande och kommande lokalbehov. 
 
Med detta följer behovet av en ny förskola i Örbyhus om 6 
avdelningar/120 platser. Förskolan Paletten kan då avlastas och återgå till 5 
avdelningar som byggnaden är avsedd för, samtidigt som Skogsbacken kan 
avvecklas och lokalerna återlämnas till skolverksamheten. Med byggnation 
om 6 avdelningar skapas en överkapacitet dels för att hantera 
befolkningsökning till följd av den nybyggnation som redan är planerad, 
dels ger det förskolan möjlighet till att minska barngruppernas storlek på 
respektive avdelning.  
 
Samhällsbyggnadsenheten har i samråd med TKAB börjat undersöka 
möjligheten för en nybyggnation på fastigheten Gyllby 1:58. En geoteknisk 
undersökning har beställts och en preliminär inplaceringsskiss har 
upprättats. Marken behöver enligt rapporten saneras innan byggnation. 
Omfattningen av saneringen och lämpliga åtgärder behöver utredas vidare 
med en fördjupad undersökning, vilket gör att de exakta kostnaderna är 



2 (2) 

 

   

svåra att uppskatta i dagsläget. Det kommer även behöva genomföras en 
detaljplaneändring innan byggnation påbörjas.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Byggnationen ämnar ge förskolebarn inom Örbyhus upptagningsområde 
tillgång till ändamålsenliga lokaler med mindre barngrupper. 
 
Mål och uppdrag 
Beslutet bidrar till att på sikt uppfylla delmål 4.1 Alla barn ska ha tillgång 
till förskola av god kvalitet som ger omvårdnad och förbereder dem för att 
börja grundskolan.   
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Följande kostnader är preliminära uppskattningar utifrån tidigare 
byggnationer och kan komma att ändras. 
 
Marksanering, uppskattat utifrån bifogad 
markundersökning                      2 600 tkr 
Entreprenad inkl kostnader för marköverföring 55 000 tkr 
 
       Totalt:         57 600 tkr 
 
Kostnaden för saneringen bör hanteras inom samhällsbyggnads budgetram 
år 2023. En preliminär beräkning tillhandahållen av TKAB visar att detta 
skulle generera en hyreskostnad om 4 011 200kr/år, motsvarande ca 
3199kr/kvadratmeter LOA. Notera att beräkningen är beroende av bland 
annat ränteläget vid tillfället för avtalstecknandet och kan komma att 
ändras framöver.  
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Projekterings PM Miljö- och Geoteknik 

 
Beslutet skickas till 

 Lokalstrateg 
 Utbildningschef 
 Ekonomichef 
 Chef Förvaltning och Genomförande 
 Tf Chef Tillväxt och Samhällsbyggnad 

 
I tjänsten  
 
Tommy Kjärsgård 
Lokalstrateg 
Samhällsbyggnadsenheten 
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1 Uppdrag 

Bjerking AB har på uppdrag av Kåver & Mellin AB utfört en miljö- och geoteknisk undersökning 

på fastigheten Gyllby 1:58 som underlag för projektering av en ny förskola. Området ligger i 

Örbyhus, Tierps kommun. Se Figur 1 för ungefärligt undersökningsområde.  

 

Figur 1. Ungefärligt undersökningsområde markerat med röd gränslinje. Bild från Bjerkings 

kartportal 2022-03-13. 

2  Objektsbeskrivning – översiktlig 

Fastigheten ligger i anslutning till tidigare verkstads- och bilvårdsanläggningar. Förskolan 

planeras i ett plan med 6 avdelningar enligt ”Koncept B, Sjötorpshus” med varumottagning i den 

västra delen. Byggnationen omfattar drygt 2000 kvm. Se Figur 2 för placering. 
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Figur 2.Förslag för placering av byggnaden erhållen av Tierps Kommun Fastigheter AB den 2021-11-19. 

3 Historik 

Enligt Länsstyrelsens EBH-databas över potentiellt förorenade områden finns ett objekt 

identifierat inom fastigheten. Detta objekt har ID 176208 och riskklass 3 ”måttlig risk” på den 4-

gradiga skalan. Verksamheterna som har bedrivits på fastigheten utgörs av en syfabrik med 

hantering av ull, AB Hjalmar Söderberg, samt en plastfabrik för tillverkning av leksaker och 

burkar. Syfabriken var aktiv från 1935 fram till 1959 och plastfabrikens verksamhet pågick 

mellan 1960 och 1977.  

År 1998 revs de gamla fabriksbyggnaderna och dess miljöfarliga avfall i form av bl. a. polyeten 

och andra plaster och oljeprodukter, färger innehållande kadmium och bly, bortfördes från 

platsen.  

Bjerking genomförde en markundersökning på fastigheten år 2008, ”Gyllby 1:34 och 1:58, 

Örbyhus, Tierps kommun. Översiktligt PM Geoteknik och Miljö” med uppdragsnummer 41721. 

Denna undersökning omfattade provtagning i åtta punkter varav fem jordprover analyserades 

på laboratorium. Resultaten påvisade inga halter överskridande riktvärden för KM. I en punkt 

påvisades zink, kadmium, och koppar i halter över halten för mindre är ringa risk (MRR). Ett 
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grundvattenprov analyserades på laboratorium med avseende på ftalater. Dietylftalat påvisades 

men underskred det holländska riktvärdet för ”ingen påverkan”.  

Enligt Eniros historiska kartor var fastigheten omgiven av liknande bebyggelse som idag samt 

en större skogsdunge norr om fastigheten och åkermark öster om fastigheten (Eniro, u.d.). 

4 Utförda undersökningar 

Resultaten från utförda undersökningar framgår av tillhörande Markteknisk 

undersökningsrapport (MUR) med uppdragsnummer 22U0376, daterad 2022-04-07, upprättad 

av Bjerking AB. 

5 Markförhållanden 

Jordlagerföljden består överst av ett lager fyllning eller humusjord överlagrandes 

friktionsjord vilandes på berg. Bergets överyta har inte verifierats. I borrpunkt 22B03 påträffats 

kohesionsjord under humusjord. 

Fyllningens mäktighet varierar i undersökta punkter mellan ca 0,4 – 1,7 m där den påträffats. 

Innehållet utgörs av sand, grus och lera. Ställvis har även tegel, växtdelar och glas noterats. 

Kohesionsjorden utgörs av torrskorpelera. 

Friktionsjordens mäktighet varierar i undersökta punkter mellan ca 4,8 – 8,4 m. Friktionsjorden 

benämns som medelfast till fast. Notera att ett flertal block har genomborrats vid sondering i 

friktionsjorden. 

Utförda jordbergsonderingar har stoppat i fast lagrad friktionsjord, mot block eller avbrutits innan 

bergets överyta har verifierats.  

Det totala sonderingsdjupet räknat från markytan varierar mellan 5,2 – 8,9 meter. 

6 Grundvatten och ytvatten 

Mot bakgrund av registrerade grundvattenobservationer, se Tabell 1, bedöms grundvattenytans 

trycknivå ligga ca 2,7-2,8 m under markytan. Inget ytvatten har noterats i utförda 

provtagningshål. 

Tabell 1. Registrerade grundvattenobservationer. 

Grundvattenrör Marknivå Datum Nivå GVY Anmärkning 

22B09GV +29,5 2022-03-02 

2022-03-04 

+26,9 

+26,7 

2,7 m umy 

2,8 m umy 

 

Ytvatten sjunker normalt ner i fyllning och mulljordslager. Vid riklig nederbörd eller tjälade 

förhållanden kan även ytavrinning ske i terrängens lutningsriktning.  
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7 Sättningar – allmänt  

Den primära undergrunden utgörs av morän och berg är inte känslig för tillskottslast. 

Förekommande torrskorpelera är av ringa mäktighet vilket innebär att förväntade sättningar vid 

belastningsökning blir mycket små.  

I förekommande fyllning kan däremot besvärande sättningar utbildas eftersom fyllningen 

sannolikt lagts utan krav på innehåll eller komprimering. 

8 Radon 

Radonhalten i porluften har mätts i 4 sonderingspunkter vars placering framgår av planritning G-

10.1-01 i tillhörande MUR. 

De utförda mätningarna visar att marken inom undersökningsområdet innehåller normala till 

höga radonhalter. Marken klassificeras således som högradonmark vilket medför att planerad 

byggnation skall utföras radonsäkert. 

9 Grundläggning  

Utifrån undergrundens geotekniska förutsättningar och förväntad tillskottslast föreslås planerad 

byggnad grundläggas direkt i mark på förekommande morän och orörd torrskorpelera.  

Före grundläggning skall förekommande mulljord och fyllning schaktas bort. Fyllning med grus 

eller krossmaterial för grundläggning av byggnad skall utföras enligt CEB.212, Anläggnings 

AMA 17. Fyllning för byggnad skall utföras enligt figur CEB.2/1, Anläggnings AMA 17, se Figur 

3. 

 

Figur 3 Urklipp ur AMA Anläggning 17. Omfattning av packad fyllning för grundläggning av byggnad, golv 

o d.  
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Grundkonstruktioner förses med sedvanligt fuktskydd i form av kapillärbrytande och dränerande 

skikt samt runtomliggande dräneringsledning. För att erhålla avsedd effekt placeras dräneringen 

som högst i det kapillärbrytande skiktets underkant. 

 

9.1.1 Omräkningsfaktor 

Bestämning av omräkningsfaktor i Tabell 2 har utförts i enlighet med kapitel 3.2.3 IEG rapport 

7:2008 för plattgrundläggning. För fyllning av grus och krossmaterial ansattes 

omräkningsfaktorn lika med 1,0 då vald materialegenskap ej är bestämd mot bakgrund av 

sondering eller provtagning. 

Tabell 2. Beräkning av omräkningsfaktor för plattgrundläggning. 

Delfaktor Förklaring Intervall Utvärdering 

𝜂1,2,3,4 Hänsyn till fältundersökningens omfattning och kvalitet. 

 

0,8 – 1,1 0,9 

𝜂5,6 Hänsyn till geometri och utformning.  0,9 – 1,0 1,0 

𝜂7,8 Hänsyn till typ av brott. 1,1 1,0 

𝜼𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 
Sammanvägning  

(𝜼𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 = 𝜼𝟏,𝟐,𝟑,𝟒  ∙  𝜼𝟓,𝟔 ∙  𝜼𝟕,𝟖) 
 = 0,9 

 

9.1.2 Partialkoefficienter 

Plattgrundläggning utförs enligt dimensioneringssätt 3, DA3, i enlighet med Eurokod SS EN 

1997. Fasta partialkoefficienter ansluter till nationell bilaga BFS 2013:10 (EKS 11) tabell I-6 och 

framgår i denna rapport av Tabell 3. 

Tabell 3. Fasta partialkoefficienter. 

Jordparameter Beteckning Uppsättning ”M2” 

Friktionsvinkel, tan () 𝛾𝜙 1,3 

Tunghet 𝛾𝛾 1,0 

E-modul - - 

Odränerad skjuvhållfasthet 𝛾𝑐𝑢 1,5 

Vid dimensionering i STR/GEO av bärighet ska konstruktionslast räknas enligt BFS 2013:10  

Tabell B-3 och geotekniska laster enligt Tabell B-4. 
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9.1.3 Valda materialegenskaper 

Materialegenskaper i Tabell 4 har ansatts med avseende på tabellvärden från kapitel 5 ur TK 

GEO 13. 

Tabell 4. Valda materialegenskaper vid dimensionering av plattgrundläggning. 

Jord (m u my) Materialegenskaper Valda värden 

Torrskorpelera 
 

Tunghet 

Skjuvhållfasthet 

Kohesionsintercept 

Drän. friktionsvinkel 

17 kN/m3 

50 kPa 

0,115 ∙ odrän.skjuvh. 

30 grader 

Friktionsjord  

(sandig Morän) 
 

Tunghet 

Friktionsvinkel 

E-modul 

20 kN/m3 (12 kN/m3) * 

37 grader 

20 MPa 

Krossmaterial 

(packad enligt AMA 17) 

Tunghet 

Friktionsvinkel 

E-modul 

18 kN/m3 (11 kN/m3) * 

42 grader 

45 MPa 

* Effektiv tunghet under grundvattenytan. 

10 Schakt och stabilitet 

Temporära ledningsschakter i fyllning och morän kan utföras med släntlutning 1:1,5 utan 

särskilda förstärkningsåtgärder1. Detta under förutsättning att släntkrön hålls fritt minst 1,0 m 

och att last på släntkrön inte överstiger 2 ton/m2.  

Ytvatten i schakt kan förväntas via befintlig permeabel (vattenförande) fyllning/mulljord. 

Länshållning bedöms kunna utföras inom schakt i filterförsedda pumpgropar.  

11 Miljöteknik 

11.1 Utförda undersökningar 

För utförda undersökningar, se avsnitt 11 i tillhörande MUR. 

11.2 Provtagning 

Den miljötekniska markundersökningen har genomförts under en fältdag 2023-03-02 genom 

skruvborrprovtagning i sex punkter med hjälp av borrbandvagn. Miljöprovtagningen utfördes av 

Fredrik Thor, Bjerking AB, som även framförde borrvagnen.  

Samtliga jordprover togs som enhetsprov, vars mäktighet anpassades till variationer i jordens 

karaktär för att utbredning av potentiella föroreningarna i djupled skulle kunna avgränsas. 

Provtagning utfördes till ett djup mellan ca 0,1 – 1,7 m. För att minska risken för 

korskontaminering har provtagningsutrustning rengjorts (diskats) efter varje enskild 

provtagningspunkt. Generellt för provtagning har SGF:s rapport 2:2013 samt NV:s rapport 4310 

och 4311 följts. Upptagna prover har förvarats mörkt och kylt genom hela kedjan i väntan på 

 
1 Typschakt 9 ur Schakta säkert 2015. 
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urvalsprocessen och följande analyser. Prover har märkts med uppdragsnummer, borrpunkt, 

djup och datum.  

Uttagna prover har förvarats i diffusionstäta påsar i väntan på provurval. Utvalda prover har 

skickats till laboratoriet Eurofins Environment Testing Sweden AB för analys. Laboratoriet är 

ackrediterat för aktuella analyser. 

11.3 Fältiakttagelser 

11.3.1 Fältiakttagelser, jord 

Fastigheten är täckt av både fyllnadsmaterial bestående av lera, sand, humus och grus samt 

naturligt material bestående av lerig och sandig humusjord. Fyllning förekommer till ett djup av 

0,4 – 1,7 m under markytan. I borrpunkt 21B01 påträffades kol och trä, i 21B08 påträffades spik 

och i 21B09 påträffades tegel.  

Bedömda jordarter för de uttagna jordproverna och övriga fältanteckningar finns sammanställda 

i tillhörande MUR i Bilaga 1.  

11.4 Bedömningsgrunder 

11.4.1 Bedömningsgrunder, jord 

Uppmätta föroreningshalter i jorden jämförs med Naturvårdsverkets generella riktvärden för 

förorenad mark2, med reviderade riktvärden3 vilka är gällande från 1 juli 2016. Riktvärdena 

bygger på ett antal exponeringsvägar för människor såsom intag av jord, hudkontakt, inandning 

av ångor och inandning av damm. Vidare har hänsyn tagits till miljöeffekter inom området och 

för närliggande ytvatten. Det finns riktvärden för två typer av markanvändning: 

• KM - Känslig markanvändning, där markkvaliteten inte begränsar val av 

markanvändning. Alla grupper av människor (barn, vuxna, äldre) kan vistas permanent 

inom området under en livstid. Grundvatten inom och intill området skyddas.  

• MKM - Mindre känslig markanvändning, där markkvaliteten begränsar val av 

markanvändning till exempelvis kontor, industrier eller vägar. De exponerade grupperna 

antas vara personer som vistas i området under sin yrkesverksamma tid samt barn och 

äldre som vistas i området tillfälligt. Grundvatten 200 m nedströms området skyddas. 

Eftersom verksamheten inom fastigheten är förskoleverksamhet, bedöms Naturvårdsverkets 

riktvärden för känslig markanvändning (KM) som lämpliga vid jämförelse och som åtgärdsmål. 

11.4.2 Bedömningsgrunder, mottagningsanläggning 

Jämförelse genomförs även mot Naturvårdsverkets författningssamling om deponering av 

avfall4 NFS 2004:10 (§22 och 23) samt Naturvårdsverkets handbok för användning av avfall för 

anläggningsändamål5 (Handbok 2010:1), inför frågan hur eventuella massor/överskottsmassor 

som kan komma att grävas upp kan hanteras eller borttransporteras med avseende på 

föroreningsinnehåll.  

 
2 Naturvårdsverket rapport 5976, 2009. 
3 http://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/fororenade-omraden/berakning-

riktvarden/generella-riktvarden-20160707.pdf. Nedladdad 2016-08-16. 
4 Naturvårdsverkets författningssamling 2004:10. Naturvårdsverkets föreskrifter om deponering, kriterier och 

förfaranden för mottagning av avfall vid anläggningar för deponering av avfall. 2004. 
5 Naturvårdsverket, 2010. Återvinning av avfall i anläggningsarbeten. Handbok 2010:1, utgåva 1. 
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Utifrån föroreningsgrad och egenskaper hos de förorenade massorna behandlas de på olika 

sätt hos mottagningsanläggningarna. I NFS 2004:10 finns olika kriterier beskrivna hur en 

klassindelning av förorenade massor kan utföras. Det är tre klasser - inert avfall, icke-farligt 

avfall och farligt avfall. I NFS 2004:10 ställs krav gällande såväl totalhalter, totalt organiskt kol 

(TOC) och metallers lakbarhet. 

11.5 Analysresultat 

11.5.1 Analysresultat, jord 

Analysresultaten från 21B01, 03, 04, 08, 09 och 11 har sammanställts i Tabell 5. För 

polycykliska aromatiska kolväten (PAH) redovisas endast summaparametrar. Resultat av 

enskilda analysparametrar återfinns i Bilaga 2 i tillhörande MUR. 

Tabell 5. Sammanställning av laboratorieanalyser för jordprov, enhet är mg/kg TS om inget annat anges. 

Provpunkt 21B 
22B01 

0-0,4 

22B03 

0-0,2 

22B04 

0-1 

22B08 

0-0,5 

22B09 

0-1 

22B11 

0-0,1 
Gräns- och riktvärden 

Djup (m u my) 0-0,4 0-0,2 0-1 0-0,5 0-1 0-0,1 MRR KM MKM FA 

Jordart 
F: lera 

humus 

Lerig 

humus-

jord 

Sand 

humus 

grus 

morän 

F: sand 

humus 

F: sand 

grus 

humus 

Lerig 

humus-

jord    

 

Organiska ämnen        

BTEX           

Bensen < 0,0035 - - < 0,0035 - - i.r 0,012 0,04 1000 

Toluen < 0,10 - - < 0,10 - - i.r 10 40 1000 

Etylbensen < 0,10 - - < 0,10 - - i.r 10 50 1000 

Xylen < 0,10 - - < 0,10 - - i.r 10 50 1000 

Alifater           

>C5-C8 < 5,0 - - < 5,0 - - i.r 25 150 700 

>C8-C10 < 3,0 - - < 3,0 - - i.r 25 120 700 

>C10-C12 < 5,0 - - < 5,0 - - i.r 100 500 1000 

>C12-C16 < 5,0 - - < 5,0 - - i.r 100 500 10 000 

>C16-C35 < 0,50 - - < 0,50 - - i.r 100 1000 10 000 

Aromater           

>C8-C10 11 - - < 10 - - i.r 10 50 1000 

>C10-C16 < 4,0 - - < 4,0 - - i.r 3 15 1000 

>C16-C35 < 0,90 - - < 0,90 - - i.r 10 30 1000 

Polycykliska 

aromatiska kolväten 
         

 

PAH L < 0,045 < 0,045 < 0,045 0,1 < 0,045 < 0,045 0,6 3 15 1000 

PAH M 0,2 < 0,075 < 0,075 0,56 0,2 < 0,075 2 3,5 20 1000 

PAH H 0,4 < 0,11 < 0,11 0,65 0,5 < 0,11 0,5 1 10 50 

Metaller           

Arsenik As 6,7 4,7 < 2,1 < 31 15 < 3,3 10 10 25 1000 

Barium Ba 93 100 17 630 110 46 i.r 200 300 50 000 

Bly Pb 24 18 5,9 260 18 14 20 50 400 2 500 
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Kadmium Cd 0,35 < 0,20 < 0,20 < 1,8 0,43 < 0,20 0,2 0,8 12 1 000 

Kobolt Co 10 16 6 18 12 7,9 i.r 15 35 1 000 

Koppar Cu 36 21 10 690 49 12 40 80 200 2 500 

Krom Cr 28 46 22 17 33 28 40 80 150 10 000 

Kvicksilver Hg 0,035 0,018 < 0,011 < 0,016 0,013 0,029 0,1 0,25 2,5 50 

Nickel Ni 19 28 5,4 38 26 7,4 35 40 120 1 000 

Vanadin V 40 56 20 < 31 59 28 i.r 100 200 10 000 

Zink Zn 68 81 23 4100 93 49 120 250 500 2 500 

PAH = polycykliska aromatiska kolväten. < markerar halter under laboratoriets rapporteringsgräns. – markerar ej 
analyserat. Halter som överskrider Naturvårdsverkets MRR (Mindre än Ringa Risk Halter, NV Handbok 2010:1) 
markeras i grön/fetstil. i.r = inget riktvärde. Halter som överskrider Naturvårdsverkets generella riktvärden (NV rapport 
5976, 2009, reviderade i juni 2016) för KM (känslig markanvändning) markeras i gult/fetstil och för MKM (mindre 
känslig markanvändning) markeras i rosa/understruken/fetstil. Halter som överskrider Avfall Sveriges riktvärden 
(Avfall Sverige, 2019:1) för farligt avfall markeras med rött/kursiv stil. 

Genomförda laboratorieanalyser visar att metaller förekommer i halter överskridande riktvärden 

för farligt avfall, mindre känslig markanvändning och känslig markanvändning samt nivåer för 

mindre än ringa risk. En halt av aromater överskridande känslig markanvändning påvisas i en 

punkt.  

I 22B08 överskrids riktvärdet för FA avseende zink med nästan det dubbla. I denna punkt 

överskrids även riktvärden för MKM avseende barium och koppar samt riktvärden för KM 

avseende bly och kobolt.  

I 22B01 överskrids riktvärdet för KM avseende aromater och i 22B03 överskrids riktvärdet för 

KM avseende kobolt. Vidare överskrids riktvärdet för KM avseende arsenik i 22B09.  

Provtagningspunkternas läge framgår av planritning G-10.1-01 i tillhörande MUR och 

föroreningshalter samt nivåer framgår av planritning N-10.1-01, se Bilaga. 

11.6 Översiktlig riskbedömning  

Den översiktliga riskbedömningen baseras på Naturvårdsverkets metodik för inventering av 

förorenade områden6. Bedömningen baseras på fyra parametrar som bedöms enligt skalan; 

liten risk, måttlig risk, stor risk och mycket stor risk. Följande parametrar beaktas:  

• Föroreningarnas farlighet  

• Föroreningsnivå 

• Spridningsförutsättningar  

• Områdets skyddsvärde och känslighet 

I Naturvårdsverkets rapport 5976 finns nedanstående konceptuella figur som visar 

exponeringsvägar för människor som vistas inom förorenade områden, se Figur 4. Utöver 

dessa exponeringsvägar måste även hänsyn tas till transport och spridning av föroreningar i 

miljön, skydd av yt- och grundvatten samt skydd av markmiljön. 

 
6 Naturvårdsverkets metodik för inventering av förorenade områden. Rapport 4918. 1999. 
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Figur 4 Konceptuell modell för exponeringsrisker, NV 5976. 

I provet gjort av fyllnadsmaterial från 22B08 (0–0,5 m u my) påvisade analysen en halt av zink 

överskridande riktvärdet för farligt avfall. Halten av zink är ca 16 gånger riktvärdet för KM, vilket 

bedöms vara mycket allvarligt. Zinks farlighet bedöms vara måttligt farlig. I denna punkt är 

jordarten morän som ofta har ett lägre pH. I sura jordar ökar lösligheten för zink och därmed 

även rörligheten i marken, vilket kan öka risken för spridning av föroreningen. I detta prov 

påvisades även halter överskridande MKM avseende barium (ca 3 gånger riktvärdet för KM) 

och koppar (ca 9 gånger riktvärdet för KM) vilket bedöms som allvarligt. Koppars farlighet 

bedöms vara hög medan bariums farlighet bedöms vara låg. Utöver detta påvisades halter 

överskridande KM avseende bly (ca 5 gånger riktvärdet för KM) och kobolt (precis över 

riktvärdet för KM) vilket bedöms som allvarligt respektive måttligt allvarligt. Farligheten för bly är 

mycket hög och för kobolt är den hög.  

Då den provtagna jorden delvis består av ytligt material kan en åtgärd för att minska 

exponeringsrisken av zink för människor och miljö behöva göras oavsett om fastigheten 

exploateras som förskola eller inte. Denna bedömning görs utifrån den mycket höga halten av 

zink och de höga halterna av koppar.  

Om fastigheten exploateras som förskola behöver dessutom området runt 22B01 (0–0,4 m u 

my) saneras till följd av halten aromater som överskrider riktvärdet för KM (med 1,1 gånger 

riktvärdet för KM) samt området runt 22B09 (0–1 m u my) till följd av att halten arsenik 

överskrider riktvärdet för KM (med 1,5 gånger riktvärdet för KM). Halterna bedöms vara måttligt 

allvarliga. Aromatiska kolväten bedöms ha en hög farlighet och arsenik bedöms ha en mycket 

hög farlighet.  

Halten av kobolt som har påvisats i 22B03 (0–0,2 m u my) ligger precis i nivå med 

Naturvårdsverkets generella riktvärde för känslig markanvändning (KM). Detta prov innehåller 

lera och förhöjda halter av kobolt i lera är vanligt förekommande i Uppland. Det generella 

riktvärdet för kobolt vid känslig markanvändning (KM) är styrande av hälsorisker för människor 

via intaget av växter som odlas inom det förorenade området. På området planeras det för en 

förskola och bedömningen är att de påvisade halterna inte kommer att medföra någon hälsorisk 

för människor då ingen odling utförs inom fastigheten.  

Utifrån den planerade verksamheten (förskola) på fastigheten och de påvisade 

föroreningshalterna rekommenderas att den miljötekniska undersökningen kompletteras för att 

avgränsa föroreningarna i höjd- och djupled. Om fastigheten inte exploateras rekommenderas 

en åtgärd runt punkt 22B08 ändå för att minska risken att människor exponeras för 

föroreningen. Exempel på sådana åtgärder skulle kunna vara täckning med rena massor eller 

grävsanering och återfyllnad med rena massor.  
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11.7 Förslag på utökad undersökning 

För att avgränsa föroreningarna ytterligare i höjd- och djupled rekommenderas en utökad 

undersökning med ytterligare åtta provpunkter. Tre av dessa punkter skulle då placeras runt 

22B08 där halter överskridande FA avseende zink har påträffats. Ytterligare tre punkter skulle 

placeras runt 22B09 där halter av arsenik överskridande KM har påträffats. Utöver detta 

planeras två ytterligare punkter där den tänkta skolgården ska vara för att kontrollera 

föroreningssituationen där barnen eventuellt kommer att vistas.  

Utifrån hittills genomförd undersökning skulle ca en tredjedel av fastighetens yta behöva 

saneras. 

11.8 Efterbehandling 

Efter möte med beställaren konstaterades det att undersökningen ska pausas för att ge 

beställaren tid att utreda om det är lämpligt att bygga en förskola inom aktuell fastighet. Till följd 

av detta analyserades inga prover med avseende på lakbarhet och TOC. Vid halter 

överskridande riktvärden för farligt avfall krävs även analys av pH-värde och ANC (acid 

neutralisation capacity) vid deponering av massor. För hantering av massor i samband med 

framtida markarbeten behöver detta analyseras. Redan uttagna prover sparas i Bjerkings 

laboratorium.  

I samband med eventuella markarbeten för exploatering till förskola rekommenderas att en 

sanering utförs vid de provtagningspunkter där analysresultaten visar halter som överskrider 

riktvärden för KM. Förorenade massor transporteras till godkänd mottagningsanläggning efter 

ytterligare analys av tidigare nämnda parametrar.  

Utifrån föroreningsgrad och egenskaper hos de förorenade massorna behandlas de olika hos 

mottagningsanläggningarna. I NFS 2004:10 finns olika kriterier beskrivna hur en klassindelning 

av förorenade massor kan utföras. Det finns tre klasser; inert avfall, icke-farligt avfall och farligt 

avfall. 

11.9 Anmälan om förorening 

Alla påvisade föroreningar ska omgående anmälas till Tierps kommun, i enlighet med 

Miljöbalken 10 kap. 11 §. Likaså ska kommunen informeras senast sex veckor innan eventuella 

markarbeten påbörjas inom det förorenade området. Om nya föroreningar upptäcks vid 

schaktning ska kommunen informeras omgående. Kommunen beslutar om åtgärdsmål och 

försiktighetsåtgärder.  

12 Bilagor 

Benämning Beskrivning Skala Daterad 

N-10.1-01  Planritning – miljöteknik  1:500 2022-04-06 
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1 Uppdrag 

Bjerking AB har på uppdrag av Kåver & Mellin AB utfört en miljö- och geoteknisk undersökning 

på fastigheten Gyllby 1:58 som underlag för projektering av en ny förskola. Området ligger i 

Örbyhus, Tierps kommun. Se Figur 1 för ungefärligt undersökningsområde.  

 

Figur 1. Ungefärligt undersökningsområde markerat med röd gränslinje. Bild från Bjerkings kartportal 

2022-03-13. 

2 Objektbeskrivning – översiktlig  

Fastigheten ligger i anslutning till tidigare verkstads- och bilvårdsanläggningar. Förskolan 

planeras i ett plan med 6 avdelningar enligt ”Koncept B, Sjötorpshus” med varumottagning i den 

västra delen. Byggnationen omfattar drygt 2000 kvm. Se Figur 2 för placering. 
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Figur 2.Förslag för placering av byggnaden erhållen av Tierps Kommun Fastigheter AB den 2021-11-19. 

3 Underlag för undersökningen 

Följande handlingar har utgjort underlag för undersökningen: 

• Jordartskarta från SGU. 

• Digitalt kartunderlag. 

• Ledningsunderlag från ledningskollen.se. 

• Situationsplan erhållen av Tierps Kommun Fastigheter AB den 2021-11-19. 

4 Tidigare undersökningar 

Bjerking AB har tidigare utfört en översiktlig miljöteknisk undersökning med skruvprovtagning åt 

Tierps kommun inom den aktuella fastigheten. Undersökningen är daterad 2008-09-12 och har 

uppdragsnummer 41721. 
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5 Styrande dokument 

Denna rapport ansluter till SS-EN 1997 med tillhörande nationell bilaga enligt Boverkets 

föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder 

(Eurokoder), BFS 2011:10 (EKS 8) samt ändringsförfattning BFS 2015:6 (EKS 10). Se Tabell 1 

och Tabell 2 för gällande standarder eller andra styrande dokument. 

Tabell 1. Standard eller annat styrande dokument för fältundersökningar. 

Fältundersökning 
Standard eller annat 

styrande dokument 

Europastandarder  

CPT – Spetstryckssondering SS-EN-ISO 22746-1 

Geoteknisk fälthandbok. Allmänna råd och 

metodbeskrivningar  

SGF Rapport 1:2013  

Geoteknisk undersökning och provning – Provtagning genom 

borrnings- och utgrävningsmetoder och 

grundvattenmätningar;  

Del 1: Tekniskt utförande 

SS-EN-ISO 22475-1 

Övriga, ej Europastandarder  

Jord-bergsondering SGF Rapport 4:2012 

Trycksondering SGF Rapport 1:2013 

 

Tabell 2. Standard eller annat styrande dokument för planering och redovisning. 

Planering och redovisning 
Standard eller annat styrande 

dokument 

Beteckningssystem SGF och BGS ”Beteckningssystem 

för geotekniska utredningar” 2001:2 

Eurokod 7: Dimensionering av geokonstruktioner; 

Del 2: Marktekniska undersökningar 

SS-EN 1997-2 

Geoteknisk fälthandbok.  

Allmänna råd och metodbeskrivningar  

SGF Rapport 1:2013  

 

6 Geoteknisk kategori 

Undersökningarna har utförts i enlighet med Geoteknisk kategori 2.  

7 Befintliga förhållanden 

7.1 Topografi 

Marknivån i de sonderade punkterna varierar mellan ca +29,1 till +31,2.  
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7.2 Ytbeskaffenhet 

Idag utgörs området av skogsmark med lövträd och buskage. 

7.3 Befintliga konstruktioner 

Textilindustri har tidigare förekommit på fastigheten (Se Figur 3) samt senare även en 

plastfabrik.  

 

Figur 3 Tidigare verksamhets placering (Källa Viss) 

 

8 Positionering 

Utsättning av sonderingspunkter har utförts med GNSS-instrument och totalstation. 

Mätningarna är utförda i mätklass B enligt Geoteknisk Fälthandbok (SGF Rapport 1:2013). Höjd 

har kontrollerats mot fix 128*1*6108, +30,051. 

Höjdsystem:  RH 2000 

Koordinatsystem: SWEREF 99 1800 
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9 Fältundersökningar 

Sondering och provtagning har utförts med borrvagn utrustad med fältdator för insamling av 

undersökningsdata i digitalt format. 

9.1 Utförda sonderingar 

• 10 jordbergsonderingar för kontroll av jordlager samt bergets överyta. 

9.2 Utförda provtagningar 

Störd provtagning har utförts enligt följande: 

• 8 punkter för provtagning med skruvborr samt okulär jordartsbedömning. 

9.3 Hydrogeologiska undersökningar 

• 1 öppet grundvattenrör har installerats i vattenförande jordlager för kontroll av 

grundvattnets trycknivå. Vattennivån i röret antas motsvara vattentrycket omkring 

filterspetsen. 

9.4 Undersökningsperiod 

Geoteknisk sondering och provtagning utfördes under mars månad 2022.  

9.5 Fälttekniker 

Fältarbetet utfördes under ledning av fältgeotekniker Fredrik Thor.  

Miljöprovtagning utfördes av Fredrik Thor. 

9.6 Provhantering miljöteknik 

I samband med den geotekniska undersökningens skruvprovtagning sparades jordprover för 

kontroll av föroreningsinnehåll. Jordproverna togs som samlingsprov per avvikande skikt eller 

jordart. Mellan varje provtagningspunkt rengjordes borrutrustningen (diskades) för att undvika 

korskontaminering. Generellt för provtagningen har SGF Rapport 2:2013 samt NV Rapport 

4310 och 4311 följts.  

Jordproverna har förvarats i diffusionstäta påsar som förslutits direkt efter provtagning. Samtliga 

prover har förvarats mörkt och svalt genom hela kedjan i väntan på urvalsprocessen för analys. 

10 Radon 

För bestämning av radonhalt i porluften utfördes mätningar med direktregistrerande 

radongasmätare av typ Marcus 10. Mätdjupen valdes enligt metodstandard till ca 0,7 m för att 

minska variationer i radonhalten orsakade av nederbörd, temperatur etc. Observera att 

radonhalten, i en och samma jordart, även kan variera kraftigt på grund av skillnader i uranhalt 

(radiumhalt), fuktighet samt radontransport från andra jord- och bergarter i närheten. 

Porluftens radonhalt har mätts i nedan redovisade punkter, se Tabell 3. 

Provtagningspunkternas lägen framgår av tillhörande planritning G-10.1-01. 
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Tabell 3. Radonhalt i provpunkter (kBq/m3 = kiloBecquerel per kubikmeter). 

Provtagningspunkt Radonhalt [kBq/m3] Djup [m] Jordart 

22B02 81 0,8 Fyllning/Morän 

22B05 93 0,8 Fyllning/Morän 

22B07 26 0,7 Fyllning 

22B10 63 0,8 Fyllning 

 

11 Laboratoriearbeten - Miljöteknik 

Laboratorieundersökningar har utförts på Eurofins Environment Testing AB laboratorium som är 

ackrediterat för dessa typer av analyser. 

11.1.1  Utförda undersökningar 

Totalt nio jordprover uttogs från borrpunkterna 21B01, 03, 04, 08, 09 och 11 varav sex har 

analyserats. Nedan presenteras uttagna prover där siffrorna inom parentes anger 

provtagningsdjup i meter under markytan och understruken text anger att provet har analyserats 

på ackrediterat laboratorium.  

• 21B01 (0–0,4)  

• 21B03 (0–0,2) / (0,2–1) 

• 21B04 (0–1) 

• 21B08 (0–0,5) / (0,5–0,8) 

• 21B09 (0–1) / (1–1,7) 

• 21B11 (0–0,1) 

Analysomfattningen framgår nedan: 

• 2 analyser med avseende på BTEX och alifater/aromater. 

• 6 analyser med avseende på polycykliska aromatiska föreningar (PAH). 

• 6 analyser med avseende på metaller inklusive kvicksilver. 

12 Hydrogeologiska undersökningar 

Grundvattenobservationer har utförts i ett nyinstallerat öppet grundvattenrör benämnt 22B09GV. 

Funktionskontroll är utförd. Information om grundvattenrör och mätresultat redovisas i Tabell 4 

och Tabell 5. 
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Tabell 4. Avlästa grundvattenrör.  

Grundvattenrör Rörtopp 
Rörlängd  

inkl. filter [m] 
Spetsnivå Marknivå 

22B09GV +30,6 8 +22,6 +29,5  

 

Tabell 5. Registrerade grundvattenobservationer. 

Grundvattenrör Marknivå Datum Nivå GVY Anmärkning 

22B09GV +29,5 2022-03-02 

2022-03-04 

+26,9 

+26,7 

 

13 Härledda värden 

Redovisning av härledda värden utifrån skruvborrprovtagning redovisas i Bilaga 1.  

Information från övriga utförda undersökningar återfinns enbart i bifogade ritningar. 

14 Värdering av undersökning 

Den miljö- och geotekniska undersökningen utfördes utan några större problem.  

15 Redovisning 

Utförda undersökningar redovisas på bilagor och ritningar enligt nedan i enligt med SGF/BGS 

beteckningssystem version 2001:2 (se www.sgf.net) och SGF Beteckningsblad (2013-04-24) 

enligt SS-EN ISO 14688-1. 

15.1 Bilagor 

Benämning Beskrivning Antal sidor 

Bilaga 1 Jordprovstabell  1 

Bilaga 2 Analysrapporter – Totalhalter jord 16 

 

15.2 Ritningar 

Ritning Innehåll Skala Daterad 

G-10.1-01 Planritning – geoteknik  1:400 2022-04-07 

G-10.2-01 Sektion A-A  1:100/400 2022-04-07 

G-10.2-02 Sektion B-B 1:100/400 2022-04-07 

G-10.2-03 Sektion C-C 1:100/400 2022-04-07 

 

 

http://www.sgf.net/
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Bjerking AB 
 

Geoteknik 

 

 

Esra Bayoglu Flener 

010-211 82 21 

esra.bayoglu.flener@bjerking.se 

Miljöteknik 

 

 

Malin Bergstrand 

010-211 81 25 

malin.bergstrand@bjerking.se 

  

Granskad av 

 

 

Henrik Håkansson 

010-211 81 06 

henrik.hakansson@bjerking.se 

Granskad av 

 

 

Ing-Marie Nyström 

010-211 81 57 

ing-marie.nystrom@bjerking.se 

 



 

Bilaga 1 - Jordprovstabell 

Uppdrag Provtagningsdatum Provtagare 

22U0376 
Förskola Örbyhus 
Gyllby 1:58 
Kåver & Mellin AB 

2022-03-02 - 
2022-03-02 

Mats Jansson 
Fredrik Thor 

Borrpunkt Djup (m) Metod Jordart Anmärkning 

22B01 0,0 - 0,4 Skr Fyllning/ lera humus Kol och växtdelar 

22B03 0,0 - 0,2 Skr lerig Humusjord 
 

 
0,2 - 0,8 

 
siltig Torrskorpelera 

 

22B04 0,0 - 0,2 Skr sandig Humusjord 
 

 
0,2 - 1,0 

 
sandig grusig Morän 

 

22B05 0,0 - 0,7 Skr Fyllning/ sand grus lera Tegel kol och glas 

22B06 0,0 - 0,1 Skr Fyllning/ sand humus 
 

 
0,1 - 0,5 

 
siltig grusig sandig Morän 

 

22B08 0,0 - 0,5 Skr Fyllning/ sand humus 
 

 
0,5 - 0,8 

 
siltig sandig grusig Morän Växtdelar  

22B09 0,0 - 0,2 Skr Fyllning/ sand grus 
 

 
0,2 - 1,0 

 
Fyllning/ sand grus humus Tegel 

 
1,0 - 1,7 

 
Fyllning/ sand grus Tegel 

22B11 0,0 - 0,1 Skr lerig Humusjord 5st försök 
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

22U0376

Bjerking AB

Ing-Marie Nyström

Box 1351

751 43 UPPSALA

Kundnummer: SL8430407

Provbeskrivning:

177-2022-03050274Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0-0,4

2022-03-02

msj

Provet ankom:

JordMatris:

2022-03-05

Utskriftsdatum: 2022-03-18

2022-03-05Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 22B01 0-0,4

Provtagningsplats: Örbyhus

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%67.2Torrsubstans b)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen b)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen b)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen b)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen b)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX b)Beräknad från analyserad 

halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 b)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 b)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 b)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 b)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts11Alifater >C16-C35 b)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 b)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 b)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener b)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener b)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 b)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 b)*

ospecOljetyp > C10 b)*

mg/kg Ts0.051Benso(a)antracen b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.060Krysen b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.14Benso(b,k)fluoranten b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.050Benso(a)pyren b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.043Indeno(1,2,3-cd)pyren b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen b)SS-ISO 18287:2008, mod30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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mg/kg Ts< 0.030Naftalen b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen b)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren b)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.089Fluoranten b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.068Pyren b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.043Benso(g,h,i)perylen b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.20Summa PAH med medelhög molekylvikt b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.40Summa PAH med hög molekylvikt b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.36Summa cancerogena PAH b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.29Summa övriga PAH b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.65Summa totala PAH16 b)Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<2.0Aldrin a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

33%

µg/kg Ts<2.0Dieldrin a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

33%

µg/kg Ts<2.0Aldrin/ Dieldrin (sum) a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

33%

µg/kg Ts<1.0Chlordane, alpha- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

33%

µg/kg Ts<1.0Chlordane, gamma- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

33%

µg/kg Ts<1.0Chlordane (sum) a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

33%

µg/kg Ts<1.0DDD, o,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

33%

µg/kg Ts<1.0DDD, p,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

33%

µg/kg Ts<1.0DDE, o,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

33%

µg/kg Ts<1.0DDE, p,p’- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

33%

µg/kg Ts<1.0DDT, o,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

33%

µg/kg Ts<1.0DDT, p,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

33%

µg/kg Ts<3.0DDT (sum) a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

33%

µg/kg Ts<2.0Dichloroaniline, 3,4- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

33%

µg/kg Ts<2.0Endosulfan, alpha- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

33%

µg/kg Ts<2.0Endosulfan, beta- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

33%

µg/kg Ts<1.0Endosulfansulfate a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

33%

µg/kg Ts<2.5Endosulfan (sum) a)J. of Chromatogr. A, 1217 33%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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(2010) 2933–2939 mod.

µg/kg Ts<2.0Endrin a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

33%

µg/kg Ts<1.0HCH, alpha- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

33%

µg/kg Ts<1.0HCH, beta- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

33%

µg/kg Ts<1.0HCH, delta- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

33%

µg/kg Ts<1.0HCH, gamma- (Lindane) a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

33%

µg/kg Ts<1.0Heptachlor a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

33%

µg/kg Ts<1.0Heptachlorepoxide, cis- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

33%

µg/kg Ts<1.0Heptachlorepoxide, trans- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

33%

µg/kg Ts<1.0Hexachlorobenzene a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

33%

µg/kg Ts<1.0Pentachloroaniline a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

33%

µg/kg Ts<1.0Quintozene a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

33%

µg/kg Ts<1.0Pentachloroaniline/Quintozene a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

33%

µg/kg Ts<1.0Pentachlorobenzene a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

33%

mg/kg Ts6.7Arsenik As b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts93Barium Ba b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts24Bly Pb b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.35Kadmium Cd b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts10Kobolt Co b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts36Koppar Cu b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts28Krom Cr b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.035Kvicksilver Hg b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

20%

mg/kg Ts19Nickel Ni b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts40Vanadin V b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts68Zink Zn b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1977

b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

Malin Bergstrand  (malin.bergstrand@bjerking.se)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 3 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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Denna rapport är elektroniskt signerad.

Julia Josefsson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 4 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

22U0376

Bjerking AB

Ing-Marie Nyström

Box 1351

751 43 UPPSALA
Kundnummer: SL8430407

Provbeskrivning:

177-2022-03050275Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0-0,2

2022-03-02

msj

Provet ankom:

JordMatris:

2022-03-05

Utskriftsdatum: 2022-03-09

2022-03-05Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 22B03 0-0,2

Provtagningsplats: Örbyhus

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%75.0Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 

halt

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



AR-22-SL-040184-01

Í%SQbÂ!9_pgÎ

EUSELI2-00986230

mg/kg Ts4.7Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts100Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts18Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts16Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts21Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts46Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.018Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

20%

mg/kg Ts28Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts56Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts81Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

Malin Bergstrand  (malin.bergstrand@bjerking.se)

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051
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EUSELI2-00986230
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

22U0376

Bjerking AB

Ing-Marie Nyström

Box 1351

751 43 UPPSALA
Kundnummer: SL8430407

Provbeskrivning:

177-2022-03050276Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0-1

2022-03-02

msj

Provet ankom:

JordMatris:

2022-03-05

Utskriftsdatum: 2022-03-09

2022-03-05Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 22B04 0-1

Provtagningsplats: Örbyhus

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%89.0Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 

halt

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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mg/kg Ts< 2.1Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts17Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts5.9Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts6.0Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts10Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts22Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.011Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

20%

mg/kg Ts5.4Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts20Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts23Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

Malin Bergstrand  (malin.bergstrand@bjerking.se)

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

22U0376

Bjerking AB

Ing-Marie Nyström

Box 1351

751 43 UPPSALA

Kundnummer: SL8430407

Provbeskrivning:

177-2022-03050277Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0-0,5

2022-03-02

msj

Provet ankom:

JordMatris:

2022-03-05

Utskriftsdatum: 2022-03-18

2022-03-05Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 22B08 0-0,5

Provtagningsplats: Örbyhus

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%58.3Torrsubstans b)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen b)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen b)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen b)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen b)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX b)Beräknad från analyserad 

halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 b)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 b)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 b)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 b)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 b)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 b)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 b)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener b)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener b)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 b)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 b)*

UtgårOljetyp > C10 b)*

mg/kg Ts0.035Benso(a)antracen b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.047Krysen b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.37Benso(b,k)fluoranten b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.064Benso(a)pyren b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.048Indeno(1,2,3-cd)pyren b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.031Dibenso(a,h)antracen b)SS-ISO 18287:2008, mod30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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mg/kg Ts0.071Naftalen b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen b)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren b)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.21Fenantren b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.20Fluoranten b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.12Pyren b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.059Benso(g,h,i)perylen b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.10Summa PAH med låg molekylvikt b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.56Summa PAH med medelhög molekylvikt b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.65Summa PAH med hög molekylvikt b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.60Summa cancerogena PAH b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.72Summa övriga PAH b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts1.3Summa totala PAH16 b)Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<2.0Aldrin a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

33%

µg/kg Ts<2.0Dieldrin a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

33%

µg/kg Ts<2.0Aldrin/ Dieldrin (sum) a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

33%

µg/kg Ts<1.0Chlordane, alpha- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

33%

µg/kg Ts<1.0Chlordane, gamma- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

33%

µg/kg Ts<1.0Chlordane (sum) a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

33%

µg/kg Ts<1.0DDD, o,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

33%

µg/kg Ts<1.0DDD, p,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

33%

µg/kg Ts<1.0DDE, o,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

33%

µg/kg Ts<1.0DDE, p,p’- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

33%

µg/kg Ts<1.0DDT, o,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

33%

µg/kg Ts<1.0DDT, p,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

33%

µg/kg Ts<3.0DDT (sum) a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

33%

µg/kg Ts<2.0Dichloroaniline, 3,4- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

33%

µg/kg Ts<2.0Endosulfan, alpha- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

33%

µg/kg Ts<2.0Endosulfan, beta- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

33%

µg/kg Ts<1.0Endosulfansulfate a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

33%

µg/kg Ts<2.5Endosulfan (sum) a)J. of Chromatogr. A, 1217 33%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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(2010) 2933–2939 mod.

µg/kg Ts<2.0Endrin a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

33%

µg/kg Ts<1.0HCH, alpha- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

33%

µg/kg Ts<1.0HCH, beta- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

33%

µg/kg Ts<1.0HCH, delta- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

33%

µg/kg Ts<1.0HCH, gamma- (Lindane) a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

33%

µg/kg Ts<1.0Heptachlor a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

33%

µg/kg Ts<1.0Heptachlorepoxide, cis- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

33%

µg/kg Ts<1.0Heptachlorepoxide, trans- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

33%

µg/kg Ts<1.0Hexachlorobenzene a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

33%

µg/kg Ts<1.0Pentachloroaniline a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

33%

µg/kg Ts<1.0Quintozene a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

33%

µg/kg Ts<1.0Pentachloroaniline/Quintozene a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

33%

µg/kg Ts<1.0Pentachlorobenzene a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

33%

mg/kg Ts< 31Arsenik As b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts630Barium Ba b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts260Bly Pb b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 1.8Kadmium Cd b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts18Kobolt Co b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts690Koppar Cu b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts17Krom Cr b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.016Kvicksilver Hg b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

20%

mg/kg Ts38Nickel Ni b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 31Vanadin V b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts4100Zink Zn b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

µg/kg Ts0.26PFBA (Perfluorbutansyra) a)DIN 38414-14 mod. Anal. 

Chem.2005,77,6353 mod.

23%

µg/kg Ts<0.10PFPeA (Perfluorpentansyra) a)DIN 38414-14 mod. Anal. 

Chem.2005,77,6353 mod.

23%

µg/kg Ts<0.10PFHxA (Perfluorhexansyra) a)DIN 38414-14 mod. Anal. 

Chem.2005,77,6353 mod.

23%

µg/kg Ts<0.10PFHpA (Perfluorheptansyra) a)DIN 38414-14 mod. Anal. 

Chem.2005,77,6353 mod.

23%

µg/kg Ts0.062PFOA (Perfluoroktansyra) a)DIN 38414-14 mod. Anal. 23%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 3 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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Chem.2005,77,6353 mod.

µg/kg Ts<0.10PFNA (Perfluornonansyra) a)DIN 38414-14 mod. Anal. 

Chem.2005,77,6353 mod.

23%

µg/kg Ts<0.10PFDA (Perfluordekansyra) a)DIN 38414-14 mod. Anal. 

Chem.2005,77,6353 mod.

23%

µg/kg Ts<0.10PFBS (Perfluorbutansulfonsyra) a)DIN 38414-14 mod. Anal. 

Chem.2005,77,6353 mod.

23%

µg/kg Ts<0.10PFHxS (Perfluorhexansulfonsyra) a)DIN 38414-14 mod. Anal. 

Chem.2005,77,6353 mod.

23%

µg/kg Ts0.16PFOS (Perfluoroktansulfonsyra) a)DIN 38414-14 mod. Anal. 

Chem.2005,77,6353 mod.

23%

µg/kg Ts<0.106:2 FTS (Fluortelomer sulfonat) a)DIN 38414-14 mod. Anal. 

Chem.2005,77,6353 mod.

23%

µg/kg Ts0.88Summa PFAS SLV 11 a)DIN 38414-14 mod. Anal. 

Chem.2005,77,6353 mod.

Kommentar/bedömning från Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping):

Rapporteringsgränsen är förhöjd på grund av hög vattenhalt i provet.

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1977

b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

Malin Bergstrand  (malin.bergstrand@bjerking.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Julia Josefsson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 4 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

22U0376

Bjerking AB

Ing-Marie Nyström

Box 1351

751 43 UPPSALA
Kundnummer: SL8430407

Provbeskrivning:

177-2022-03050278Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0-1

2022-03-02

msj

Provet ankom:

JordMatris:

2022-03-05

Utskriftsdatum: 2022-03-09

2022-03-05Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 22B09 0-1

Provtagningsplats: Örbyhus

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%75.4Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts0.083Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.071Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.16Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.085Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.044Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.081Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.072Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.043Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.20Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.50Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.46Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.29Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.74Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 

halt

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



AR-22-SL-040185-01

Í%SQbÂ!9_qpÎ

EUSELI2-00986230

mg/kg Ts15Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts110Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts18Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.43Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts12Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts49Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts33Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.013Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

20%

mg/kg Ts26Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts59Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts93Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

Malin Bergstrand  (malin.bergstrand@bjerking.se)

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-22-SL-040182-01

EUSELI2-00986230
Í%SQbÂ!9_nUÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

22U0376

Bjerking AB

Ing-Marie Nyström

Box 1351

751 43 UPPSALA
Kundnummer: SL8430407

Provbeskrivning:

177-2022-03050279Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0-0,1

2022-03-02

msj

Provet ankom:

JordMatris:

2022-03-05

Utskriftsdatum: 2022-03-09

2022-03-05Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 22B11 0-0,1

Provtagningsplats: Örbyhus

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%54.6Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 

halt

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



AR-22-SL-040182-01

Í%SQbÂ!9_nUÎ

EUSELI2-00986230

mg/kg Ts< 3.3Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts46Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts14Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts7.9Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts12Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts28Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.029Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

20%

mg/kg Ts7.4Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts28Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts49Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

Malin Bergstrand  (malin.bergstrand@bjerking.se)

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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§ 129 
Dnr EDP 2022-561 

(KF) Försäljning av Solgläntan – Tierp Jörsön 1:32 – till Tierps 
Kommunfastigheter AB för uppförande av ny förskola 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna försäljning av Solgläntan – Tierp Jörsön 1:32 – till Tierps 
Kommunfastigheter AB för uppförande av ny förskola. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Tierps kommun avser nu att sälja fastigheten där Solgläntans förskola varit 
belägen, efter utrangering av byggnader, till Tierps Kommunfastigheter AB 
i enlighet med att bolaget skall uppföra en ny förskola på fastigheten. 
 
Beslutsmotivering 
Solgläntans förskoleverksamhet har sedan 2018 bedrivit sin verksamhet i 
paviljonger, då skador i befintlig byggnad medförde negativ påverkan på 
arbetsmiljö för anställda och barn i verksamheten. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Byggnationen görs för barnens bästa – en helt ny förskolemiljö väntar efter 
nybyggnation. 
 
Mål och uppdrag 

- Beslutet bidrar till arbetet med delmål 4.1, Alla barn ska ha tillgång 
till förskola av god kvalitet som ger omvårdnad och förbereder dem 
för att börja i grundskolan och delmål 4.3, Säkerställ skolornas 
tillgång till närliggande naturmiljöer för utomhuspedagogik.  

- Beslutet bidrar till uppdrag 6.2.l, Byggnation av ny förskola i 
Söderfors  

 
Delmålen och de särskilda uppdragen finns i sin helhet i dokumentet ”Plan 
för Tierps kommun ekonomi och verksamhet” på tierp.se 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Fastigheten för Solgläntan, Tierp Jörsön 1:32, är värderad till 3 500 tkr 
enligt givna förutsättningar, att byggnaden är utrangerad. 
 
Efter utrangering bedöms det bokförda värdet på kvarvarande fastighet vara 
5 tkr, vilket ger en vinst på 3 495 tkr. 
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Enligt tidigare KS-beslut § 263 Dnr 2021/918 tillkommer kostnaden för 
utrangering, rivning, miljöinventering, förfrågningsunderlag, entreprenad 
rivning, byggherrekostnader samt kostnader för Tierps kommunfastigheters 
bokförda värde, för samhällsbyggnad om totalt 4 972 tkr.  
 
För samhällsbyggnad tillkommer även kostnad för utförd värdering. 
 
Detta ger totalt en förlust på ca -1 480 tkr som belastar Chef 
fastighetssamordnare inom Samhällsbyggnadsenheten 
 
Beslutsunderlag 

 Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 48/2022 
 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Köpekontrakt TKAB med bilagor 
 Värdering Properate AB 

 
Beslutet skickas till 

 Kommundirektör 
 Ekonomichef 
 Chef Medborgarservice 
 TF Chef Tillväxt och samhällsbyggnad 
 Chef Förvaltning och genomförande 
 Ekonom Samhällsbyggnadsenheten 

 
 



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 
2022-05-10  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 48 
Dnr EDP 2022-561 

(KF) Försäljning av Solgläntan – Tierp Jörsön 1:32 – till Tierps 
Kommunfastigheter AB för uppförande av ny förskola 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna försäljning av Solgläntan – Tierp Jörsön 1:32 – till Tierps 
Kommunfastigheter AB för uppförande av ny förskola. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Tierps kommun avser nu att sälja fastigheten där Solgläntans förskola varit 
belägen, efter utrangering av byggnader, till Tierps Kommunfastigheter AB 
i enlighet med att bolaget skall uppföra en ny förskola på fastigheten. 
 
Beslutsmotivering 
Solgläntans förskoleverksamhet har sedan 2018 bedrivit sin verksamhet i 
paviljonger, då skador i befintlig byggnad medförde negativ påverkan på 
arbetsmiljö för anställda och barn i verksamheten. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Byggnationen görs för barnens bästa – en helt ny förskolemiljö väntar efter 
nybyggnation. 
 
Mål och uppdrag 

- Beslutet bidrar till arbetet med delmål 4.1, Alla barn ska ha tillgång 
till förskola av god kvalitet som ger omvårdnad och förbereder dem 
för att börja i grundskolan och delmål 4.3, Säkerställ skolornas 
tillgång till närliggande naturmiljöer för utomhuspedagogik.  

- Beslutet bidrar till uppdrag 6.2.l, Byggnation av ny förskola i 
Söderfors  

 
Delmålen och de särskilda uppdragen finns i sin helhet i dokumentet ”Plan 
för Tierps kommun ekonomi och verksamhet” på tierp.se 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Fastigheten för Solgläntan, Tierp Jörsön 1:32, är värderad till 3 500 tkr 
enligt givna förutsättningar, att byggnaden är utrangerad. 
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Efter utrangering bedöms det bokförda värdet på kvarvarande fastighet vara 
5 tkr, vilket ger en vinst på 3 495 tkr. 
 
Enligt tidigare KS-beslut § 263 Dnr 2021/918 tillkommer kostnaden för 
utrangering, rivning, miljöinventering, förfrågningsunderlag, entreprenad 
rivning, byggherrekostnader samt kostnader för Tierps kommunfastigheters 
bokförda värde, för samhällsbyggnad om totalt 4 972 tkr.  
 
För samhällsbyggnad tillkommer även kostnad för utförd värdering. 
 
Detta ger totalt en förlust på ca -1 480 tkr som belastar Chef 
fastighetssamordnare inom Samhällsbyggnadsenheten 
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Köpekontrakt TKAB med bilagor 
 Värdering Properate AB 

Beslutet skickas till 
 Kommundirektör 
 Ekonomichef 
 Chef Medborgarservice 
 TF Chef Tillväxt och samhällsbyggnad 
 Chef Förvaltning och genomförande 
 Ekonom Samhällsbyggnadsenheten 
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Försäljning av Solgläntan – Tierp Jörsön 1:32 – till Tierps 
Kommunfastigheter AB för uppförande av ny förskola 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna försäljning av Solgläntan – Tierp Jörsön 1:32 – till Tierps 
Kommunfastigheter AB för uppförande av ny förskola. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Tierps kommun avser nu att sälja fastigheten där Solgläntans förskola varit 
belägen, efter utrangering av byggnader, till Tierps Kommunfastigheter 
AB i enlighet med att bolaget skall uppföra en ny förskola på fastigheten. 
 
Beslutsmotivering 
Solgläntans förskoleverksamhet har sedan 2018 bedrivit sin verksamhet i 
paviljonger, då skador i befintlig byggnad medförde negativ påverkan på 
arbetsmiljö för anställda och barn i verksamheten. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Byggnationen görs för barnens bästa – en helt ny förskolemiljö väntar efter 
nybyggnation. 
 
Mål och uppdrag 

- Beslutet bidrar till arbetet med delmål 4.1, Alla barn ska ha tillgång 
till förskola av god kvalitet som ger omvårdnad och förbereder dem 
för att börja i grundskolan och delmål 4.3, Säkerställ skolornas 
tillgång till närliggande naturmiljöer för utomhuspedagogik.  

- Beslutet bidrar till uppdrag 6.2.l, Byggnation av ny förskola i 
Söderfors  

 
Delmålen och de särskilda uppdragen finns i sin helhet i dokumentet ”Plan 
för Tierps kommun ekonomi och verksamhet” på tierp.se 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Fastigheten för Solgläntan, Tierp Jörsön 1:32, är värderad till 3 500 tkr 
enligt givna förutsättningar, att byggnaden är utrangerad. 
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Efter utrangering bedöms det bokförda värdet på kvarvarande fastighet 
vara 5 tkr, vilket ger en vinst på 3 495 tkr. 
 
Enligt tidigare KS-beslut § 263 Dnr 2021/918 tillkommer kostnaden för 
utrangering, rivning, miljöinventering, förfrågningsunderlag, entreprenad 
rivning, byggherrekostnader samt kostnader för Tierps 
kommunfastigheters bokförda värde, för samhällsbyggnad om totalt 4 972 
tkr.  
 
För samhällsbyggnad tillkommer även kostnad för utförd värdering. 
 
Detta ger totalt en förlust på ca -1 480 tkr som belastar Chef 
fastighetssamordnare inom Samhällsbyggnadsenheten 
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Köpekontrakt TKAB med bilagor 
 Värdering Properate AB 

 
Beslutet skickas till 

 Kommundirektör 
 Ekonomichef 
 Chef Medborgarservice 
 TF Chef Tillväxt och samhällsbyggnad 
 Chef Förvaltning och genomförande 
 Ekonom Samhällsbyggnadsenheten 

 
 
I tjänsten  
 
Maria Pettersson 
Chef Förvaltning och genomförande 
Tillväxt och samhällsbyggnad 
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§ 130 
Dnr KS/2022:424 

(KF) Tilläggsfinansiering gata/park 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att tilläggsfinansiera 1 720 tkr för skötsel och underhåll av gata/park år 2022 
från i första hand ej nyttjade medel inom Samhällsbyggnad, i andra hand 
ianspråkta inkomna exploateringsintäkter. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Uppdrag avseende skötsel och underhåll för gata/park utförs sedan 2016 av 
TEMAB.  Kostnaden för uppdraget har inkluderat uppräkning beräknats till 
9 080 tkr för år 2022 utifrån ursprungsavtal som ingicks 2016.  För att 
kunna leverera samma kvalité som 2021 har TEMAB beräknat att den 
faktiska kostnaden för uppdraget kommer att uppgå till 10 800 tkr för år 
2022. 
 
Kostnaden för gata/park har överstigit budget sedan tidigare, detta har 
finansierats av verksamheten Samhällsbyggnad genom att 
exploateringsintäkter har tagits i anspråk. Sedan år 2022 är 
exploateringsintäkterna inte budgeterade inom samhällsbyggnad. 
Exploateringsintäkter är intäkter som inte kan förutses och ska därför inte 
budgeteras för att undvika oväntade underskott. 
 
Samhällsbyggnad har genomfört en analys om det finns aktiviteter eller 
projekt inom enheten som inte kommer att kunna genomföras under 2022 
för att kunna se om det finns outnyttjade medel att ombudgetera. Då det är 
för tidigt på året för att kunna avgöra om någon aktivitet eller projekt ej kan 
genomföras i sin helhet går det ej att beräkna om det finns möjlighet att 
omfördela eventuella medel till gata/park avtalet. För att säkerställa 
finansieringen bör exploateringsintäkter avsättas för att kunna finansiera 
avtalet för skötsel och underhåll av gata park om det inte finns outnyttjade 
medel att tillgå vid årets slut.  
 
Utifrån ovanstående är förslaget att i första hand ianspråkta ej nyttjade 
medel inom samhällsbyggnad och i andra hand ianspråkta inkomna 
exploateringsintäkter.  
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Beslutsmotivering 
För att kunna bibehålla den nuvarande nivån av skötseln av gata/park bör 
extra medel tillföras för gata/park avtalet för år 2022. Inför 2023 bör det 
genomföras en grundlig analys inom budgetberedningen över kostnader och 
dess relevans för att bedöma nivå för budget 2023-2025.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Genom beslutet säkerställs att skötsel och underhåll av utemiljön i 
kommunen fortsatt håller en god nivå. Där ingår utemiljö för barn och unga 
tex lekplatser och cykelvägar. 
 
Mål och uppdrag 
Beslutet bidrar till arbetet av följande delmål: 
 
3.3 Säkerställa god tillgång till grönområden med höga rekreations- och 
naturvärden, som stimulerar till lek och utevistelse. 
11.3 Skapa inkluderande tätortsmiljöer som erbjuder god tillgång till 
grönområden och offentliga platser och som ger möjlighet att ta sig fram 
säkert som gång- och cykeltrafikant. 
11.5 Säkerställa möjligheten till tätortsnära friluftsliv. 
15.4 Förvalta och tillgängliggöra kommunens grön- och naturområden så de 
både utvecklar höga naturvärden och lockar till utevistelse. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Beslutet innebär att 1 720 tkr anspråkstas för att finansiera skötsel och 
underhåll av gata/park. Finansiering sker i första hand genom 
ombudgetering av ej nyttjade medel inom samhällsbyggnad i andra hand 
ianspråkta inkomna exploateringsintäkter 
 
Beslutsunderlag 

 Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 49/2022 
 Handläggarens tjänsteutlåtande 

 
Beslutet skickas till 

 Kommundirektör 
 Ekonomichef  
 Verksamhetschef Medborgarservice 
 VD för TEMAB 
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§ 49 
Dnr KS/2022:424 

(KF) Tilläggsfinansiering gata/park 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta 
 
att tilläggsfinansiera 1 720 tkr för skötsel och underhåll av gata/park år 2022 
från i första hand ej nyttjade medel inom Samhällsbyggnad, i andra hand 
ianspråkta inkomna exploateringsintäkter. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Uppdrag avseende skötsel och underhåll för gata/park utförs sedan 2016 av 
TEMAB.  Kostnaden för uppdraget har inkluderat uppräkning beräknats till 
9 080 tkr för år 2022 utifrån ursprungsavtal som ingicks 2016.  För att 
kunna leverera samma kvalité som 2021 har TEMAB beräknat att den 
faktiska kostnaden för uppdraget kommer att uppgå till 10 800 tkr för år 
2022. 
 
Kostnaden för gata/park har överstigit budget sedan tidigare, detta har 
finansierats av verksamheten Samhällsbyggnad genom att 
exploateringsintäkter har tagits i anspråk. Sedan år 2022 är 
exploateringsintäkterna inte budgeterade inom samhällsbyggnad. 
Exploateringsintäkter är intäkter som inte kan förutses och ska därför inte 
budgeteras för att undvika oväntade underskott. 
 
Samhällsbyggnad har genomfört en analys om det finns aktiviteter eller 
projekt inom enheten som inte kommer att kunna genomföras under 2022 
för att kunna se om det finns outnyttjade medel att ombudgetera. Då det är 
för tidigt på året för att kunna avgöra om någon aktivitet eller projekt ej kan 
genomföras i sin helhet går det ej att beräkna om det finns möjlighet att 
omfördela eventuella medel till gata/park avtalet.  
För att säkerställa finansieringen bör exploateringsintäkter avsättas för att 
kunna finansiera avtalet för skötsel och underhåll av gata park om det inte 
finns outnyttjade medel att tillgå vid årets slut.  
 
Utifrån ovanstående är förslaget att i första hand ianspråkta ej nyttjade 
medel inom samhällsbyggnad och i andra hand ianspråkta inkomna 
exploateringsintäkter.  
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Beslutsmotivering 
För att kunna bibehålla den nuvarande nivån av skötseln av gata/park bör 
extra medel tillföras för gata/park avtalet för år 2022. Inför 2023 bör det 
genomföras en grundlig analys inom budgetberedningen över kostnader och 
dess relevans för att bedöma nivå för budget 2023-2025.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Genom beslutet säkerställs att skötsel och underhåll av utemiljön i 
kommunen fortsatt håller en god nivå. Där ingår utemiljö för barn och unga 
tex lekplatser och cykelvägar. 
 
Mål och uppdrag 
Beslutet bidrar till arbetet av följande delmål: 
 
3.3 Säkerställa god tillgång till grönområden med höga rekreations- och 
naturvärden, som stimulerar till lek och utevistelse. 
11.3 Skapa inkluderande tätortsmiljöer som erbjuder god tillgång till 
grönområden och offentliga platser och som ger möjlighet att ta sig fram 
säkert som gång- och cykeltrafikant. 
11.5 Säkerställa möjligheten till tätortsnära friluftsliv. 
15.4 Förvalta och tillgängliggöra kommunens grön- och naturområden så de 
både utvecklar höga naturvärden och lockar till utevistelse. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Beslutet innebär att 1 720 tkr anspråkstas för att finansiera skötsel och 
underhåll av gata/park. Finansiering sker i första hand genom 
ombudgetering av ej nyttjade medel inom samhällsbyggnad i andra hand 
ianspråkta inkomna exploateringsintäkter 
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 
Beslutet skickas till 

 Kommundirektör 
 Ekonomichef  
 Verksamhetschef Medborgarservice 
 VD för TEMAB 
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Tilläggsfinansiering för skötsel och underhåll av gata/park år 
2022 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta 
 
att tilläggsfinansiera 1 720 tkr för skötsel och underhåll av gata/park år 
2022 från i första hand ej nyttjade medel inom Samhällsbyggnad, i andra 
hand ianspråkta inkomna exploateringsintäkter. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Uppdrag avseende skötsel och underhåll för gata/park utförs sedan 2016 av 
TEMAB.  Kostnaden för uppdraget har inkluderat uppräkning beräknats 
till 9 080 tkr för år 2022 utifrån ursprungsavtal som ingicks 2016.  För att 
kunna leverera samma kvalité som 2021 har TEMAB beräknat att den 
faktiska kostnaden för uppdraget kommer att uppgå till 10 800 tkr för år 
2022. 
 
Kostnaden för gata/park har överstigit budget sedan tidigare, detta har 
finansierats av verksamheten Samhällsbyggnad genom att 
exploateringsintäkter har tagits i anspråk. Sedan år 2022 är 
exploateringsintäkterna inte budgeterade inom samhällsbyggnad. 
Exploateringsintäkter är intäkter som inte kan förutses och ska därför inte 
budgeteras för att undvika oväntade underskott. 
 
Samhällsbyggnad har genomfört en analys om det finns aktiviteter eller 
projekt inom enheten som inte kommer att kunna genomföras under 2022 
för att kunna se om det finns outnyttjade medel att ombudgetera. Då det är 
för tidigt på året för att kunna avgöra om någon aktivitet eller projekt ej 
kan genomföras i sin helhet går det ej att beräkna om det finns möjlighet 
att omfördela eventuella medel till gata/park avtalet.  
För att säkerställa finansieringen bör exploateringsintäkter avsättas för att 
kunna finansiera avtalet för skötsel och underhåll av gata park om det inte 
finns outnyttjade medel att tillgå vid årets slut.  
 
Utifrån ovanstående är förslaget att i första hand ianspråkta ej nyttjade 
medel inom samhällsbyggnad och i andra hand ianspråkta inkomna 
exploateringsintäkter.  
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Beslutsmotivering 
För att kunna bibehålla den nuvarande nivån av skötseln av gata/park bör 
extra medel tillföras för gata/park avtalet för år 2022. Inför 2023 bör det 
genomföras en grundlig analys inom budgetberedningen över kostnader 
och dess relevans för att bedöma nivå för budget 2023-2025.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Genom beslutet säkerställs att skötsel och underhåll av utemiljön i 
kommunen fortsatt håller en god nivå. Där ingår utemiljö för barn och 
unga tex lekplatser och cykelvägar. 
 
Mål och uppdrag 
Beslutet bidrar till arbetet av följande delmål; 
 
3.3 Säkerställa god tillgång till grönområden med höga rekreations- och 
naturvärden, som stimulerar till lek och utevistelse. 
11.3 Skapa inkluderande tätortsmiljöer som erbjuder god tillgång till 
grönområden och offentliga platser och som ger möjlighet att ta sig fram 
säkert som gång- och cykeltrafikant. 
11.5 Säkerställa möjligheten till tätortsnära friluftsliv. 
15.4 Förvalta och tillgängliggöra kommunens grön- och naturområden så 
de både utvecklar höga naturvärden och lockar till utevistelse. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Beslutet innebär att 1 720 tkr anspråkstas för att finansiera skötsel och 
underhåll av gata/park. Finansiering sker i första hand genom 
ombudgetering av ej nyttjade medel inom samhällsbyggnad i andra hand 
ianspråkta inkomna exploateringsintäkter 
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 
Beslutet skickas till 

 Kommundirektör 
 Ekonomichef  
 Verksamhetschef Medborgarservice 
 VD för TEMAB 

 
I tjänsten  
 
Helena Carlsson 
Kommundirektör 
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§ 131 
Dnr KS/2022:430, KS/2011:107 

(KF) Reviderad policy för upphandling 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta reviderad Policy för upphandling. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Den nu gällande policy för upphandling antogs av kommunfullmäktige i 
april 2011 (§ 42/2011). Det är en detaljerad policy som även innehåller ett 
antal punkter mer av karaktären arbetsinstruktioner som idag styrs av rutiner 
för kvalitetssäkring. Lagar, praxis och rutiner för offentlig upphandling har 
sedan dess ändrats väsentligt. Föreslaget inkluderar i den nya versionen hela 
kommunkoncernen med syfte att skapa en helhetssyn för all upphandling 
inom hela koncernen. Om ny policy för upphandling antas kommer ett 
förslag om riktlinjer för generell upphandling samt direktupphandling att 
lämnas till kommunstyrelsen för beslut den 6 september 2022.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Beslutet har indirekta positiva konsekvenser för barn och unga eftersom 
policyn bidrar till ökad måluppfyllelse för Agenda 2030/ hållbar utveckling.  
 
Mål och uppdrag 
Upphandlingspolicy bidrar till uppfyllelse av följande delmål i Plan för 
Tierps kommuns ekonomi och verksamhet 2022-2024:  
17.2 Kommunens upphandlingar ska genomföras på ett sätt som bidrar 
positivt till Agenda 2030 även utanför kommunens gränser. 
9.2 Genom upphandling styra mot renare och smartare teknik. 
12.3 Kommunens upphandlingar ska främja hållbar produktion och 
stimulera en cirkulär ekonomi. 
 
Beslutsunderlag 

 Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 50/2022 
 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Reviderad policy för upphandling  
 Upphandlingspolicy § 42/2011 

 
Beslutet skickas till 

 Upphandlingsenheten 
 AB Tierpsbyggen 
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§ 50 
Dnr KS/2022:430, KS/2011:107 

(KF) Reviderad policy för upphandling 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta 
 
att anta reviderad Policy för upphandling. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Den nu gällande policy för upphandling antogs av kommunfullmäktige i 
april 2011 (§ 42/2011). Det är en detaljerad policy som även innehåller ett 
antal punkter mer av karaktären arbetsinstruktioner som idag styrs av rutiner 
för kvalitetssäkring. Lagar, praxis och rutiner för offentlig upphandling har 
sedan dess ändrats väsentligt. Föreslaget inkluderar i den nya versionen hela 
kommunkoncernen med syfte att skapa en helhetssyn för all upphandling 
inom hela koncernen. Om ny policy för upphandling antas kommer ett 
förslag om riktlinjer för generell upphandling samt direktupphandling att 
lämnas till kommunstyrelsen för beslut den 6 september 2022.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Beslutet har indirekta positiva konsekvenser för barn och unga eftersom 
policyn bidrar till ökad måluppfyllelse för Agenda 2030/ hållbar utveckling.  
 
Mål och uppdrag 
Upphandlingspolicy bidrar till uppfyllelse av följande delmål i Plan för 
Tierps kommuns ekonomi och verksamhet 2022-2024:  
17.2 Kommunens upphandlingar ska genomföras på ett sätt som bidrar 
positivt till Agenda 2030 även utanför kommunens gränser. 
9.2 Genom upphandling styra mot renare och smartare teknik. 
12.3 Kommunens upphandlingar ska främja hållbar produktion och 
stimulera en cirkulär ekonomi. 
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Reviderad policy för upphandling  
 Upphandlingspolicy § 42/2011 

 
Beslutet skickas till 

 Upphandlingsenheten 
 AB Tierpsbyggen 



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 
2022-05-10  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2022-05-02 KS/2022:430
  

  
   
  
    

 
 
Reviderad policy för upphandling 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta 
 
att anta reviderad Policy för upphandling. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Den nu gällande policy för upphandling antogs av kommunfullmäktige i 
april 2011 (§ 42/2011). Det är en detaljerad policy som även innehåller ett 
antal punkter mer av karaktären arbetsinstruktioner som idag styrs av 
rutiner för kvalitetssäkring. Lagar, praxis och rutiner för offentlig 
upphandling har sedan dess ändrats väsentligt. Föreslaget inkluderar i den 
nya versionen hela kommunkoncernen med syfte att skapa en helhetssyn 
för all upphandling inom hela koncernen. Om ny policy för upphandling 
antas kommer ett förslag om riktlinjer för generell upphandling samt 
direktupphandling att lämnas till kommunstyrelsen för beslut den 6 
september 2022.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Beslutet har indirekta positiva konsekvenser för barn och unga eftersom 
policyn bidrar till ökad måluppfyllelse för Agenda 2030/ hållbar 
utveckling.  
 
Mål och uppdrag 
Upphandlingspolicy bidrar till uppfyllelse av följande delmål i Plan för 
Tierps kommuns ekonomi och verksamhet 2022-2024:  
17.2 Kommunens upphandlingar ska genomföras på ett sätt som bidrar 
positivt till Agenda 2030 även utanför kommunens gränser. 
9.2 Genom upphandling styra mot renare och smartare teknik. 
12.3 Kommunens upphandlingar ska främja hållbar produktion och 
stimulera en cirkulär ekonomi. 
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Reviderad policy för upphandling  
 Upphandlingspolicy § 42/2011 

 



2 (2) 

 

   

Beslutet skickas till 
 Upphandlingsenheten 
 AB Tierpsbyggen 
 Tierps kommunfastigheter AB 
 Tierps Energi & Miljö AB 
 Temab Fjärrvärme AB 

 
I tjänsten  
 
Ulf Sandell 
Upphandlingschef 
Gemensam service/upphandling 
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Inledning 
Upphandlingspolicyn ska följas av samtliga kommunens förvaltningar, 
verksamheter och kommunalt ägda bolag. Upphandling definieras som köp, leasing, 
hyra eller hyrköp av varor, tjänster eller entreprenader. 
 

Ansvar 
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att kommunens mål uppfylls 
samt att kommunkoncernens ekonomiska resurser nyttjas effektivt. 
Kommunstyrelsen ansvarar för en samordnad styrning av all upphandling inom 
kommunen. Förvaltningar, verksamheter samt respektive bolag ansvarar för sitt 
behov av upphandling och inköp. Beslut om att upphandla fattas på behörig nivå i 
enlighet med gällande delegationsordning 

Syfte 
Policy för upphandling är ett styrande dokument med syfte att säkerställa att 
upphandlingar sker enligt gällande lagar samt att endast seriösa och lämpliga 
leverantörer kvalificeras. Kommunens anskaffning av varor, tjänster och 
entreprenader ska ske med bästa hushållning av kommunala medel samt bidra till en  
hållbar utveckling i enlighet med Agenda 2030 med beaktande av social och etisk 
hänsyn. 
 
Upphandling är en strategisk resurs för styrning och kontroll och ska ske med 
helhetssyn utifrån ett totalkostnadsperspektiv samt en långsiktigt god ekonomi. 
Kommunkoncernens gemensamma bästa har alltid företräde före enskild 
verksamhets intresse. 

Omfattning 
Policyn för upphandling omfattar all upphandling avseende varor, tjänster och 
entreprenader, även direktupphandlingar, med ett totalt värde över 100 000 kronor. 

Genomförande 
All upphandling ska planeras och annonseras i så god tid att upphandlingen kan 
genomföras i enlighet med policyns krav. All upphandling ska ske i nära samverkan 
mellan upphandlings- och verksamhetskompetens. Utformning av kravspecifikation 
åligger beställande verksamhet. 
 
Genom dialog med företagen ökar förståelsen för marknaden. Alla upphandlingar 
som överskrider dokumentationsplikt ska innehålla leverantörsdialog och/eller 
marknadsundersökning.  
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Hållbar utveckling 
All upphandling ska vara inriktad på att de upphandlade varorna och tjänsterna ska 
bidra till en ekologiskt, miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling och 
genomförande av Agenda 2030. 
 
Upphandling och inköp ska präglas av ett totalkostnadsperspektiv. Med detta avses 
att hänsyn ska tas till samtliga kostnader som är förenliga med upphandlingen. 
Upphandlingar ska, om det är ekonomiskt försvarbart, utformas så att såväl mindre 
som större företag har möjlighet att lämna anbud och delta i upphandlingen på 
likvärdiga villkor. 

Upphandlingsetik 
Kommunkoncernens representanter får inte ha personligt engagemang eller 
intressen som kan påverka deras objektivitet i samband med upphandling. De ska 
uppträda med hög personlig integritet så att deras trovärdighet aldrig kan 
ifrågasättas. Leverantörskontakter, inför och under en upphandling, samt under 
avtalstiden ska ske på ett affärsetiskt och förtroendeskapande sätt. 

Samverkan 
Kommunkoncernen ska där tydlig samverkansnytta finns samarbeta med andra 
kommuner, regioner, statliga myndigheter och organisationer, i syfte att genomföra  
kostnadseffektiva och långsiktigt hållbara avtal. 

Avtalsuppföljning 
Under avtalsperioden ska samtliga avtalsvillkor uppfyllas av leverantören. I 
samband med upphandling ska en plan för uppföljning fastställas av 
upphandlingsenheten och verksamheten. Upphandlingsenheten ansvarar för att 
kontrollera att avtalsuppföljning genomförs. 
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Upphandlingspolicy för Tierps kommun 
Antagen av kommunfullmäktige § 42/2011 
 
  
 
1. Inledning 
Kommunens upphandling regleras i första hand av lag (2007:1091) om offentlig upphandling 
(LOU). Denna policy innehåller de principer som utöver gällande rättsregler ska gälla för 
kommunens upphandlingar. 
 
2. Mål och inriktning 
All upphandling ska ske inom ramen för LOU, bedrivas affärsmässigt, objektivt och effektivt 
och med utnyttjande av de konkurrensmöjligheter som finns. Upphandling och anskaffning 
ska utföras av de som är särskilt utsedda för detta och har erforderlig kompetens. I Tierps 
kommun finns, inom alla verksamheter, speciellt utsedda personer (certifierade beställare), 
som genomgått adekvat utbildning. Upphandling ska utifrån ett totalkostnadsperspektiv 
fokusera på rätt pris, rätt funktion, rätt kvalitet, hög säkerhet och miljöpåverkan. I övrigt ska 
relevanta styrdokument beaktas vid varje enskild upphandling. Tierps kommuns kontakter 
med leverantörer/anbudsgivare ska kännetecknas av god affärsetik, objektivitet och likabe-
handling.  Kommunens upphandling och anskaffning ska samordnas när samordning bedöms 
ge volymfördelar och/eller administrativa och tekniska fördelar. Effekten av volymfördelar 
ska dock alltid vägas mot de effekter som en allt för stor upphandling kan ha på små- och 
medelstora företags möjlighet att lägga anbud. Små, medelstora samt nystatade företags 
möjligheter att lämna anbud, ska också beaktas vid utformningen av bevis avseende 
anbudsgivarens ekonomiska ställning enligt LOU 11:7. 
 
3. Affärsetik 
Företrädare för kommunen ska uppträda på ett affärsmässigt korrekt sätt. Alla anställda som 
arbetar med upphandling/anskaffning ska ha god kännedom om LOU, kommunens upp-
handlingspolicy, förevarande riktlinjer för direktupphandling och de i lagstiftningen gällande 
reglerna avseende mutor och bestickning. Kontakter mellan köpare och säljare ska ske i 
sådana former att parterna bibehåller full trovärdighet och en oberoende ställning i 
förhållande till varandra. Om situationen i samband med upphandling/anskaffning kan tolkas 
som jäv eller tagande av muta ska detta omedelbart anmälas till närmaste chef eller till 
upphandlingsenheten. Genom ett agerande i enlighet med denna policy främjas en god 
affärsetik, vilket i sin tur gör kommunen till en trovärdig aktör på både den offentliga och 
privata marknaden. 
 
4. Organisation 
Ansvaret för kommunens upphandlingsverksamhet fördelas på följande funktioner/enheter 
och omfattar angivna uppgiftsområden: 
Kommunfullmäktige 
- Beslutar om upphandlingspolicy 
- Reviderar upphandlingspolicy efter förslag från kommunstyrelsen och/eller kommun-

styrelsens arbetsutskott 
 
Kommunstyrelsen 
- Ansvarar för uppföljning av upphandlingspolicyn 
- Föreslår - vid behov - revidering av upphandlingspolicyn som sedan överlämnas till 

fullmäktige för fastställande. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 



    

- Fattar beslut i upphandlingsärenden enligt gällande delegationsordning 
 



    

 
 
Upphandlingsenheten 
- Ansvarar för genomförande av all upphandling över kommunens direktupphandlingsgräns 
- Fattar beslut i upphandlingsärenden enligt gällande delegationsordning 
- Kvalitetssäkrar upphandlingsprocessen och säkerställer att anskaffning av varor och 

tjänster sker enligt LOU och på ett objektivt sätt, så att marknadens möjligheter tillvaratas 
- Utvecklar och effektiviserar kontinuerligt kommunens upphandlings- och inköpsarbete 
- Tillhandahåller expertis i upphandlings- och inköpsfrågor 
- Tillgängliggör information på kommunens hemsida inför kommande upphandlingar 
- Sprider information om och förvaltar ingångna avtal 
- Bistår i upphandlingsfrågor och samordnar dessa frågor såväl inom kommunen, som med 

andra kommuner i det fall detta bedöms vara ekonomiskt fördelaktigt 
- Verkar genom ett professionellt upphandlingsarbete för en god ekonomisk hushållning i 

kommunen 
- Inventerar behovet av och genomför upphandling av erforderliga ramavtal för kommunen 
- Föreslår fortlöpande uppdatering av riktlinjer och andra styrdokument relaterade till 

upphandling 
- Utbildar certifierade beställare och håller dessa informerade om förändringar 
 
Verksamheterna 
- Beslutar om att uppdra till upphandlingsenheten att genomföra objektsupphandling av 

varor och tjänster inom ramen för den egna verksamheten och tillgängliga medel 
- Utser referenspersoner att delta vid utformning av tekniska och funktionella 

specifikationer för varan eller tjänsten som ska upphandlas 
- Utser de som ska genomgå utbildning till certifierad beställare med uppgift att utföra de 

uppgifter som verksamheten har vid upphandling och inköp.  
Detta innefattar: 

- att genomföra avrop från kommunens ramavtal 
- att ansvara för direktupphandling enligt kommunens riktlinjer för direktupphandling. 

- Uppmärksammar upphandlingsenheten på områden där kontinuerligt behov av 
varor/tjänster finns så att ramavtal kan upphandlas på aktuellt område 

- Fattar beslut i upphandlingsärenden enligt gällande delegationsordning 
 
5. Ramavtal 
Ramavtal ska alltid tecknas och användas där så är möjligt. Kommunens anställda är skyldiga 
att känna till och utnyttja de ramavtal som upprättats. Alla ramavtal ska finnas lätt tillgängliga 
på kommunens intranät. Ramavtal ger goda villkor samtidigt som det spar mycket admi-
nistrativt arbete för verksamheternas beställare. Huvudinriktningen ska vara att i största möj-
liga utsträckning täcka kommunens behov av varor och tjänster med ramavtal. 
Avtalstrohet mot tecknade ramavtal är en självklarhet. Avtalstrohet skapar förutsättningar för 
att uppnå bra affärsmässiga villkor samt innebär att kommunens trovärdighet som kund ökar. 
Vid anskaffning och innan eventuell direktupphandling sker ska förekomsten av ramavtal 
alltid kontrolleras. Finns ramavtal ska dessa användas. Upphandlingsenheten ska på ett 
effektivt sätt informera berörda vilka avtal som gäller. I detta ligger också att ansvara för att 
uppdatering och ersättning av avtal genomförs. 
 
6. Direktupphandling 
Direktupphandling får endast utföras av certifierade beställare i enlighet med kommunens 
riktlinjer för direktupphandling. Direktupphandling får inte genomföras när Tierps kommun 
har ramavtal tecknade av kommunen eller annan för den aktuella varan eller tjänsten. 
Ramavtalen finns förtecknade på kommunens intranät.  
 



    

 
 
Direktupphandling avser endast enstaka anskaffningar under ett år. I det fall det kan bli fråga 
om upprepade direktupphandlingar avseende viss vara/tjänst, ska upphandling istället ske med 
stöd av andra upphandlingsformer enligt LOU. Upphandlingar får inte delas upp i syfte att 
underskrida gränserna för direktupphandling. Ansvarig chef fattar beslut om och ansvarar för 
att direktupphandling sker på rätt sätt och i enlighet med kommunens riktlinjer för 
direktupphandling. Beloppsgränser för direktupphandling framgår av sagda riktlinjer. Vid 
direktupphandlingar bör minst tre tänkbara leverantörer tillfrågas. Förfarandet ska 
dokumenteras, innebärande att det ska framgå vilka leverantörer som tillfrågats, pris och 
övriga villkor samt skälet till varför viss anbudsgivare valdes. Förfarandet bör avslutas med 
att ett skriftligt avtal upprättas och undertecknas av parterna. 
 
7. Hållbar upphandling 
Kommunens upphandling är en viktig drivkraft för hållbar utveckling och upphandlingar 
inom Tierps kommun ska kännetecknas av hänsyn till miljö och etik. Upphandlingar ska i 
möjligaste mån bidra till att uppfylla nationella, regionala och lokala miljömål. Kommunens 
upphandlingar ska omfatta etiska hänsynstaganden där detta är möjligt i förhållande till vid 
var tid gällande lagstiftning och rättspraxis. Sociala och etiska krav ska således uppfylla de 
grundläggande EU-rättsliga principerna om bland annat likabehandling och transparens. 
Kommunens handledning för miljöanpassad upphandling ska beaktas vid all upphandling. För 
kommunen innebär de krav som följer av handledningen en miniminivå och miljökrav ska 
därför alltid ställas minst i enlighet med denna. Miljöstyrningsrådets kriterier för offentlig 
upphandling eller likvärdigt, ska användas som stöd vid upphandlingsarbetet. 
 
Utbytesprincipen enligt miljöbalken, ska tillämpas vid alla former av upphandling. Det 
innebär att miljöfarliga produkter ska bytas ut mot mindre farliga om det finns likvärdiga 
alternativ. 
 
För att tillse att hållbara alternativ övervägs också vid avrop från kommunens ramavtal ska 
alla som har till uppgift att anskaffa varor och tjänster ha god kännedom om kommunens 
styrdokument på området. 
 
En hållbar upphandling innebär att: 
- göra affärer som ger långsiktig tillväxt – tillsammans med leverantörer som har kontroll 

över produktionskedjan. 
- arbeta för att begränsa klimatpåverkan och kemikaliespridning samt för effektiv 

resursanvändning. 
- arbeta för att grundläggande mänskliga rättigheter och arbetsvillkor uppfylls vid 

produktionen av varor och tjänster. 
 

8. De kommunala bolagen 
Kommunala verksamheter ingående i kommunkoncernen (bolag) utgör egna upphandlande 
myndigheter enligt 2 kap 19 § LOU. Dessa förväntas samarbeta och samordna sina inköp med 
kommunen och övriga bolag där så är möjligt. 
 
9. Elektronisk handel 
Upphandlingsenheten ska arbeta för och medverka till införandet av organisation och 
stödsystem för elektronisk handel. Tierps kommun ska i takt med teknikutvecklingen ta till 
sig möjligheten att anskaffa varor och tjänster med hjälp av elektronisk handel. 
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§ 132 
Dnr KS/2018:1048 

(KF) Godkännande av samrådshandling för ny översiktsplan för 
Tierps kommun 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna förslag till ny översiktsplan (samrådshandling) ÖP 2050, samt   
 
att uppdra till samhällsbyggnadsenheten att samråd ska hållas i enlighet med 
plan- och bygglagen 3 kap. §§ 8-11. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt plan- och bygglagen ska alla Sveriges kommuner ha en aktuell 
översiktsplan. 2018-09-18 § 84 fattade kommunfullmäktige i Tierps 
kommun beslut om upprättande av en ny översiktsplan för Tierps kommun. 
Under 2019 påbörjades arbetet med att tillsätta en organisation för 
översiktsplanens framtagande och under 2019 och 2020 genomfördes totalt 
18 stycken medborgardialoger runt om i hela kommunen. Resultaten från 
medborgardialogerna sammanställdes i en rapport, som sedan har fått utgöra 
underlag för det fortsatta planarbetet.  
 
Efter dialogfasen påbörjades arbetet med att ta fram grunden till en ny 
översiktsplan. Många olika delar av den kommunala organisationen 
inkluderades och kom att bidra med underlag och texter till den nya 
översiktsplanen. Under december 2021 genomfördes ett internt samråd inom 
den kommunala organisationen, varefter en slutgiltig samrådshandling har 
arbetats fram under vintern 2022.  
 
Barnrättskonsekvenser 
En översiktsplan påverkar alla kommunens invånare, inte minst barn och 
unga. Inför framtagandet av samrådsförslaget till ny översiktsplan har totalt 
18 medborgardialoger genomförts, varav fyra var särskilt riktade till unga. 
Även under den fortsatta planprocessen ska barn och unga inkluderas i 
arbetet. 
 
Mål och uppdrag 
Översiktsplanen är ett kommunövergripande dokument, omfattande hela 
kommunens geografiska yta och med beröring i hela verksamheten och 
därmed beröring ett stort antal av delmålen i budget 2020-2022. 
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Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Beslutet om att ställa ut översiktsplanen på samråd innebär mindre 
kostnader kopplade till eventuella lokalhyror, servering av kaffe och andra 
mindre utlägg kopplade till samrådets genomförande. Kostnader kopplade 
till beslutet hanteras inom budget för översiktsplanearbetet.  
 
Beslutsunderlag 

 Beslut beredning för översiktsplan 2050 § 2/2022 
 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 ÖP 2050 (samrådshandling) 
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1.1 VAD ÄR EN ÖVERSIKTSPLAN?
Enligt plan- och bygglagen ska alla kommuner ha en aktuell översikts-
plan som omfattar hela kommunens yta. Översiktsplanen beskriver hur 
kommunen avser att främja en långsiktigt god utveckling avseende be-
byggelse, mark- och vattenanvändning. Översiktsplanen är inte juridiskt 
bindande, men anger inriktningen för den långsiktiga utvecklingen och 
ska ses som ett paraply för kommunens planarbete med fördjupade över-
siktsplaner, planprogram, strategiska planer, detaljplaner och bygglov. 
Översiktsplanen redovisar inte i detalj kommunens exakta utveckling 
och utformning utan ger de strategiska förutsättningarna och stöd för 
den fortsatta planeringen samt beslutsfattande med en tidshorisont på 30 
år. Översiktsplanen har därmed en tung vägledande roll där eventuella 
avvikelser från översiktsplanen behöver motiveras. 

Översiktsplaneringen fungerar även som ett underlag för dialog 
mellan kommun och stat om riksintressen och allmänna intressen. I 
översiktsplanen ska kommunen visa på hur riksintressena (geografiska 
områden med nationellt viktiga värden och kvaliteter) tillgodoses samt 
bedöma vilken påverkan förslagen i översiktsplanen kan komma att få 
på riksintressena. Översiktsplanen redovisar också kommunens strate-
gier och geografiska ställningstaganden.

1.2 ÖVERSIKTSPLAN TIERPS KOMMUN
Översiktsplanen visar på och stakar ut riktningen för utvecklingen av 
Tierps kommun fram till år 2050. Översiktsplan 2050 ska samtidigt bi-
dra till förverkligandet av Tierps kommuns vision:

Tierps kommun är en grön och harmonisk oas för hela livet.

Här förenas landsbygdens lugn med närheten till storstadens puls.

Vi använder kraften ur vår historia och med engagemang och före-
tagsamhet går vi gemensamt tryggt in i framtiden.

Översiktsplan 2050 ger förutsättningarna för framtida planering och ska 
verka som stöd för framtida kommunala beslut i fråga om exempelvis 
mark- och vattenanvändning, stadsbyggnad, landsbygdsutveckling och 
exploatering respektive bevarande. Översiktsplanen ska också stödja en 
omställning av samhället utifrån Agenda 2030:s mål om att uppnå en 
ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet och konkretisera hur detta 
ska införlivas i den kommunala verksamheten. Översiktsplan 2050 är 
utöver ett dokument också en process. Processen som inleddes med en 
gedigen och omfattande medborgardialog som sedan har kommit att im-
plementeras under plandokumentens framtagande. En process som fort-
sätter efter planens antagande, då översiktsplanen som ett levande do-
kument ska kompletteras med fördjupade och tematiska översiktsplaner 
och utgöra ett dokument vars aktualitet kontinuerligt ska bedömas, för 
att vara en grundpelare i kommunens fysiska planering. Översiktsplanen 
ska peka ut riktningen för en utveckling som ligger i linje med kommun-
invånarnas vilja, bidrar till förverkligandet av kommunens vision liksom 
Agenda 2030 och samtidigt följa andra lokala, regionala, nationella och 
internationella strategier, planer och mål.

Tierps kommun ska vara en grön oas för alla som bor och verkar i 
kommunen i alla livets skeden. Ett inkluderande och välkomnande sam-
hälle som erbjuder gemenskap och sammanhållning för alla. I Tierps 

      Översiktsplanen och arbe-
tet med att ta fram den regle-
ras i plan- och bygglagen (PBL 
2010:900) samt i miljöbalken 
(MB 1998:808).

Figur 1. Översiktsplanen i planeringssystemet. 
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kommun ska planeringen inriktas på att genom bevarande av natur-
miljöer, möjliggörande för attraktiva och varierande boenden, en god 
bebyggd miljö, pålitlig och effektiv kollektivtrafik och ett väl utbyggt 
cykelvägsnät skapa förutsättningar för att förena landsbygdens lugn med 
storstadens puls. Kommunen ska kännetecknas av hållbara och inno-
vativa lösningar, med fokus på omställning till ett samhälle som lever i 
harmoni med naturen. Genom möjliggörande för kommunens befintliga 
och framtida företag och genom tillvaratagande och vidareutveckling av 
den stora yrkesskicklighet som finns i kommunen ska vi fortsätta vara 
en betydande plats för den tillverkande industrin, för jord- och skogs-
bruket samt för den myriad av egenföretagare inom hela spännvidden av 
verksamhetsområden som finns i vår kommun. Genom bevarande och 
framhävande av bygdernas stolta och fascinerande historia, de unika 
natur- och kulturmiljöerna samt entreprenörsanda ska en stark besöksnä-
ring byggas upp. 

1.3 ÖVERSIKTSPLANENS FRAMTAGANDE  
OCH GENOMFÖRANDE

Framtagande
Kommunfullmäktige i Tierps kommun fattade 2018-09-18 §84 beslut 
om att en ny översiktsplan skulle tas fram. I beslut lyfter fullmäktige att 
översiktsplaneprocessen ska genomsyras av medborgardialog och lokal 
förankring. Under hösten år 2019 påbörjades arbetet med Översiktsplan 
2050. Översiktsplaneprocessen inleddes med en dialogfas där förtroen-
devalda och tjänstepersoner tillsammans deltog i tolv dialogkvällar på 
tio orter, fyra dialogtillfällen på kommunens högstadieskolor, ett dialog-
tillfälle med näringslivet samt dialogtillfällen med kommunala råd. Efter 
dialogfasen arbetades ett första planförslag fram i samarbete mellan den 
politiska översiktsplaneberedningen samt tjänstepersoner från en stor 
del av kommunens olika verksamheter. Information om och resultat från 
de tidiga dialogerna finns dokumenterad och tillgänglig på kommunens 
hemsida.

Kommunen har arbetat fram ett samrådsförslag till översiktsplan och 
samråd hålls med kommuninvånarna, myndigheter, grannkommuner, 
organisationer och andra berörda med syfte att inhämta synpunkter på 
planförslaget. Översiktsplanen är utställd för samråd mellan ÅÅMMDD 
och ÅÅMMDD. Under samrådet ges kommuninvånarna, föreningsliv 
och organisationer, närliggande kommuner, länsstyrelsen och andra stat-
liga myndigheter möjlighet att lämna synpunkter på översiktsplanen. 

Synpunkter som inkommer under samrådet sammanställs i en sam-
rådsredogörelse där kommunen kommenterar synpunkterna som inkom-
mit. Synpunkter från samrådet inarbetas sedan i översiktsplanen som 
sammanställs till granskningshandlingar. Det reviderade planförslaget 
ställs ut på nytt och det finns en ny möjlighet att lämna synpunkter på de 
förändringar som gjorts efter samrådet. Alla inkomna synpunkter under 
granskning sammanställs sedan och kommenteras i ett granskningsutlå-
tande. Efter granskningsskedet tas det slutgiltiga planförslaget fram som 
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      Vill du läsa mer om den 
tidiga dialogen så finns den 
dokumenterad och tillgänglig 
på kommunens hemsida.

På hemsidan finns också 
information om hur du lämnar 
synpunkter på översiktsplanen 
samt information om samråds-
möten och var planen finns 
utställd. 

Gå till www.tierp.se och klicka 
dig in på ÖP2 050.

Anta
Följa upp & utvärdera

Genomföra &
använda

Ta fram en
planeringsstrategy

Granska

Samråda

InitieraVälja åtgärder & budgetera

Upprätta &
ändra planen

Genomföra &
följa upp planen

överlämnas till kommunfullmäktige för antagande. Översiktsplanen vin-
ner laga kraft tre veckor efter beslut om antagandet.

Genomförande
Översiktsplaneringen slutar inte med planens antagande. För att över-
siktsplanen ständigt ska vara aktuell och på ett effektivt sätt fungera som 
ett verktyg för kommunens planering, lovprövning och beslutsfattan-
de ska kommunfullmäktige fatta beslut om planeringsstrategi, minst en 
gång under varje mandatperiod. Strategin ska antas senast 24 månader 
efter ordinarie val och där fullmäktige tar ställning till förändrade pla-
neringsförutsättningar, peka ut prioriteringar och planeringsinriktning-
ar, ange behov av revideringar och besluta om tillägg och fördjupande 

översiktsplaner och på andra sätt redovisa hur översiktsplaneringen ska 
drivas vidare.

Verktygslådan
I översiktsplanens sidokant återfinns citat, faktarutor och verktyg som 
underlättar läsandet och genomförandet av översiktsplanen. Tillsammans 
utgör de en ”verktygslåda” som ska ses som vägledande och rådgivande 
åtgärder för att uppfylla och uppnå den utveckling som översiktsplanen 
framhåller. 

Figur 2. Översiktsplaneprocessen. 

”

http://www.tierp.se/tierp.se/bo-trafik-och-miljo/samhallsplanering-och-byggprojekt/oversiktsplan-2050.html
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1.4 ÖVERSIKTSPLANENS UPPLÄGG
Översiktsplanens upplägg baseras på den av Boverket rekommenderade 
ÖP-modell 2.1. Planen är uppdelad i sex övergripande delar: 
• Inledning
• Hållbar utveckling
• Utvecklingsinriktning
• Mark- och vattenanvändning 
• Riksintressen, LIS och andra värden 
• Planens konsekvenser

1.5 OMVÄRLDSBEVAKNING
Vi lever i en tid där världen är mer global än någonsin. Händelser på an-
dra sidan jordklotet kan på gott och ont, snabbt få en effekt på Sverige 
som land och Tierp som kommun. En snabb teknisk utveckling påver-
kar och förändrar hur vi lever våra liv och förutsättningarna för närings-
liv och arbetsmarknad. Vi lever i genomsnitt längre än någonsin och 
befolkningen åldras. Samtidigt står världen inför stora utmaningar med 
ett förändrat klimat, belastningar på vår planet och konsekvenserna som 
detta medför.

Att vi kan förhålla oss till hur dessa krafter påverkar oss som kom-
mun och vår omvärld är av största vikt, för att Tierps kommun som or-
ganisation och Tierps kommun som fysisk plats på bästa sätt ska kunna 
utvecklas i en långsiktigt hållbar riktning.

Globalisering
Globalisering kan beskrivas som en förändringsprocess, varigenom sta-
ter och samhällen över hela världen knyts samman i ömsesidiga bero-
endeförhållanden, detta kan vara såväl ekonomiskt som politiskt och 
kulturellt. 

Människor reser, arbetar och umgås över hela jordklotet på ett sätt 
som tidigare inte har varit möjligt. Händelser i en helt annan del av värl-

      I dessa färgglada sido-
kanter återfinns löpande 
genom översiktsplanen citat, 
faktarutor och verktyg som 
under lättar läsandet och 
genomförandet av översikts-
planen. 

den kan snabbt få en effekt även i Sverige, både på gott och ont. Globali-
seringen medför ett stort utbyte av kultur, varor och ekonomisk tillväxt. 
Kommunens invånare, organisationer och företag agerar på en global 
marknad och det är av stor vikt att Tierps kommun arbetar för att erbjuda 
de nödvändiga förutsättningarna för att de även i fortsättningen ska kun-
na göra det.

Beroendet av den globala marknaden är stort, exempelvis importe-
ras idag över hälften av den mat vi konsumerar från andra länder. Detta 
innebär att naturkatastrofer, effekter av klimatförändringar, pandemier 
och oroligheter i vår omvärld kan får konsekvenser i Sverige och vår di-
rekta närhet. 

Detta innebär i sin tur att vikten av en levande landsbygd och inhemsk 
matproduktion har kommit att bli en alltmer aktuell fråga. Som en kom-
mun med en stor andel landsbygd har Tierps kommun därför ett ansvar 

”
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ning. En minskad och mer jämlik resursanvändning behövs i alla delar 
av samhället, speciellt för dem som har hög konsumtion och energian-
vändning. Utveckling och implementering av ny teknik och levnadssätt 
kommer sannolikt att spela en mycket viktig roll, både för att begränsa 
och för att hantera effekterna av klimatförändringarna. Tierps kommun 
och många av de aktörer som är verksamma i kommunen genomgår en 
omställning för en långsiktigt hållbar framtid. 

I kommunens fysiska planering behöver klimatanpassning av sam-
hället ges en central roll, för att minska konsekvenserna av klimatför-
ändringar. Tillika behöver utformandet och planeringen av kommunens 
samhällen och strukturer möjliggöra för levnadssätt med låg klimat-
påverkan. 

Teknisk utveckling, anpassning,  
omställning och utbildning
Teknisk utveckling har under hela mänsklighetens historia påverkat och 
förändrat hur vi strukturerar våra samhällen och hur vi lever våra liv. 
Teknisk utveckling medför ofta effektiviseringar av processer, underlät-
tar vardagslivet och medför höjd livskvalitet. Samtidigt ställer ny teknik 
också nya krav på kunskap och färdigheter. 

Den tekniska utvecklingen kommer att få effekter på hur vi lever våra 
liv och skapar därmed också nya förutsättningar för hur vi väljer att bo, 
leva och arbeta. Resmönster förändras, arbetsplatser digitaliseras och en 
digital närvaro ersätter eller kompletterar i allt fler fall den fysiska när-
varon. 

Ny teknik har påverkat och kommer fortsätta påverka kommunens ar-
bete och metoder i allt från skola och omsorg till samhällsplanering och 
teknisk förvaltning och leder till effektiviseringar och öppnar upp för 
nya möjligheter.

Det råder redan idag och kommer även i framtiden att råda en stor 
konkurrens om kompetens inom en rad olika verksamhetsområden. För 

för en långsiktigt hållbar markanvändning och att ge kommunens invå-
nare förutsättningarna för en fortsatt fungerande, utvecklad och levande 
landsbygd samt areella näringar. I den globala världen, blir det lokala allt 
viktigare. 

Klimatförändringar
Klimatet förändras allt snabbare takt på grund av människans utsläpp av 
koldioxid, indikationer visar att jordens medeltemperatur kan komma att 
öka med 1,4 till 5,8 grader mellan åren 1990 och 2100 enligt FN:s kli-
matpanel IPCC. Konsekvenserna av klimatförändringarna varierar i olika 
delar av världen men ur ett globalt perspektiv finns en ökad risk för kata-
strofer och kriser i form av översvämningar, torka, stormar och skadade 
ekosystem.

Klimatförändringarna gör det nödvändigt för länder, samhällsinstitu-
tioner, företag och individer att förändra beteenden och vanor i allt från 
transporter, matvanor, produktions- och konsumtionsmönster till återvin-

Figur 3. Vinterlandskap Söderfors. Foto: Torsten Lundin. 
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tänka samt arbeta tvärorganisatoriskt. Tierps kommun ingår i en rad oli-
ka forum, kommunöverskridande samarbeten och gemensamma projekt 
tillsammans med civilsamhället och föreningslivet och ska fortsatt söka 
samarbeten och utveckla nya samverkansformer.

Demografiska förändringar
Med demografi åsyftas befolkningens storlek, sammansättning av fak-
torer som ålder och kön och geografiska fördelning. Hur ett land, region 
eller en kommuns demografi ser ut påverkar direkt behovet av välfärd, 
dess arbetsmarknad och ekonomi. En tydlig trend i hela västvärlden har 
varit en åldrande befolkning med ökande livslängder och färre födslar. 
Denna trend är även synlig i Sverige, dock inte fullt lika påtaglig som i 
många andra delar av västvärlden, då antalet födslar varit något högre 
här samtidigt som Sverige har haft en större invandring av människor i 
arbetsför ålder. För att kunna upprätthålla en välfungerande välfärd är 
det av stor vikt att snabbt få in invandrare på arbetsmarknaden. Sverige 

att kunna fortsätta vara en effektiv konkurrenskraftig kommun och för 
att kunna erbjuda både befintliga och nya företag de kompetenser som 
efterfrågas behöver utbildning anpassad efter de rådande behoven kunna 
erbjudas. Kommunen behöver också vara en attraktiv plats att bo och 
leva på som kan erbjuda goda boendemiljöer, service och fritidsaktivite-
ter som lockar nya invånare och företag till kommunen. Ett väl samman-
svetsat utbildningsväsende, integrationsarbete och näringsliv är av stor 
vikt för att säkra kommunens framtida kompetensförsörjning.

Samtidigt som det är viktigt att utbilda och rekrytera individer med 
den kompetens som efterfrågas är det också viktigt att organisatoriskt 
våga vara förbättringsbenägen och framåtsträvande. Individuell kunskap 
är och kommer också att förbli viktigt, men det pågår även en utveckling 
där nätverk av olika kunskaper, erfarenheter och kompetenser som med 
kreativitet och samarbete knyts samman skapar stora värden med mindre 
resurser när vi går från ett kunskapssamhälle till ett nätverkssamhälle. 
Tierps kommun är och ska fortsatt vara öppen för samarbeten och våga 



11INLEDNING

har en arbetsmarknad med höga utbildningskrav och kommunen har här 
ett stort ansvar att genom effektiv utbildning och integration in i sam-
hällsgemenskapen främja integration och ta vara på arbetskraften.

1.6 NULÄGESBESKRIVNING FÖR TIERPS KOMMUN
Geografi
Tierps kommun är en kommun i norduppland med en landyta av 
1550km2. Kommunen är lokaliserad mellan regionstäderna Gävle och 
Uppsala och intill två av Sveriges mest trafiktäta stråk, Ostkustbanan 
och E4:an. Tierps kommun har vid översiktsplanens upprättande 21 327 
invånare varav cirka 6175 är bosatta i kommunens centralort, Tierp.

Kommunen har många unika kulturmiljöer med medeltida slott, väl-
bevarade brukssamhällen med herrgårdar och med en lång kuststräcka 
som kantas av fiskelägen. Kommunens geografi erbjuder även ett brett 
utbud av olika typer av naturmiljöer. I kommunens östra delar stiger det 
flacka landskapet ur skärgården och havet, Dalälven flyter genom skogs-

landskapet och bildar stora örika fjärdar i norr och däremellan jordbruks-
bygder som sträcker sig söderut med skogsområden som skär av innan 
slättlandskapet tar vid. Tierps kommun har ett mycket gott rykte som 
frilufts- och naturvårdskommun med flera nationella utmärkelser. 

Demografi
Kommunens befolkningsutveckling har varierat över tid. Under slutet av 
60-talet och fram till 1970-talets tidiga år ökade folkmängden i Tierps 
kommun, för att vid årsskiftet år 1971–1972 nå sin topp på 21 359 in-
vånare. Efter år 1972 började kommunens invånarantal sjunka. Från år 
1972 fram till år 1987 minskade befolkningen med 1 750 personer. I slutet 
av 80-talet bröts den negativa trenden i kommunens befolkningsutveckling och 
folkmängden ökade fram till år 1993. Därefter följde några år av befolk-
ningsminskning innan invånarantalet under början av 2000-talet åter 
började stiga. Från år 2000 till 2013 ökade folkmängden från 19 888 till 
20 144 personer. Från år 2014 och framåt har kommunen sett en kraftig 
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Figur 4. Folkmängd i Tierps kommun 1970-2020
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Boendeformer
I kommunen bor en majoritet, 74 procent, av invånarna i småhus, 5 
procent bor i bostadsrätter och 21 procent i hyresrätt. I riket och i länet 
bor fler i bostadsrätter än i Tierp och färre i småhus. Inom kommunen 
dominerar hyresrätter i Tierp köpings södra del men också i Söderfors är 
andelen relativt hög. Andelen invånare som bor i bostadsrätter är högst i 
Tierp Södra och i Tierp Centrum. I kommundelar som Hållnäs och Ven-
del bor en stor majoritet i småhus.

Utbildningsnivå och skolresultat
I Tierp, liksom i riket och länet har kvinnor i högre utsträckning än män 
en eftergymnasial utbildning. Generellt är andel eftergymnasialt utbil-
dade lägre i Tierp än i riket och skillnaderna mellan könen är större. 
Flest eftergymnasialt utbildade kvinnor bor i Vendel och Örbyhus. Högst 
andel män med eftergymnasial utbildning bor i Tierps köpings centrala- 
och norra delar samt i Örbyhus. 

Andelen elever som avslutat årskurs 9 med gymnasiebehörighet skil-
jer sig också mellan kommunens olika delar, exempelvis var det år 2018 
strax över 60 procent av de elever som bodde i Söderfors som avsluta-
de årskurs 9 med gymnasiebehörighet, medan samma siffra för Vendel, 
Skärplinge och de norra delarna av Tierps köping var över 90 procent. 

Ekonomi och inkomstnivåer
I Tierps kommun finns något fler invånare med låg disponibel inkomst 
och färre med hög disponibel inkomst jämfört med Uppsala län och riket 
i stort. Andelen som varken har låg eller hög inkomst är högre i Tierps 
kommun än i riket och länet. 

Det finns samband mellan bakgrund och att ha låg disponibel in-
komst. Kvinnor har i högre utsträckning låg inkomst liksom yngre, men 
framför allt gäller det gruppen äldre. En tydlig skillnad mellan Tierp och 
riket är andel med låg respektive hög inkomst i befolkningen 65 år eller 

befolkningsökning och kommunens invånarantal är tillbaka på 1970-ta-
lets nivåer. Kommunen prognostiserar för en fortsatt befolkningsökning 
under de kommande åren. 

Medelåldern i Tierp är något högre än i riket i sin helhet. Invånarna i 
Tierp var vid slutet av år 2020 i genomsnitt 43,5 år, att jämföra med rikets 
41,4. En majoritet av kommunens områden har en genomsnittsålder mel-
lan 40 och 45 år medan Hållnäs har en medelålder som är drygt tio år hö-
gre än kommunen i sin helhet. Medelåldern i kommunen har inte föränd-
rats mer än marginellt sedan år 2008 och de flesta kommundelarna har en 
åldersstruktur som har sett relativt lika ut över tid. Södra delen av Tierps 
köping är det enda område där en mer tydlig förändring skett och där det 
idag bor relativt fler unga under 19 år och färre äldre från 65 år och uppåt.

Andelen barn i befolkningen skiljer sig tydligt mellan kommunens 
olika delar. I Hållnäs bor det relativt få barn och endast 12 procent av 
befolkningen utgörs av barn mellan 0 och 17 år, medan barn utgör mel-
lan 17 och 19 procent i kommundelar som Skärplinge, Karlholm och 
centrala Tierp. I de södra och sydvästra delarna av kommunen bor det 
fler barn än i övriga kommunen och här utgörs drygt 20 procent av be-
folkningen av personer under 18 år. Högst andel barn finns i den norra 
delen av Tierps köping där närmare en fjärdedel av befolkningen är barn.

Invånarnas bakgrund
Tierp har en lägre andel invånare som är födda utomlands än riket och 
länet. 13,1 procent av de boende i Tierp år 2020 var födda utomlands, 
att jämföra med rikets 19,7 procent och länets 18,9 procent. I kommu-
nen finns den högsta andel invånare med ett annat födelseland än Sve-
rige i Söderfors, där 28 procent var födda utomlands. Antalsmässigt bor 
det flest utrikesfödda invånare i Tierp köpings södra del, 2018 utgjorde 
dessa knappt 650 personer medan det i Söderfors bodde närmare 500 
personer som var födda i ett annat land. Kommundelar som Hållnäs, 
Vendel och Västland har mycket få utrikesfödda.
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äldre. I riket är andelen med låg inkomst bland 65 år eller äldre 14,6 pro-
cent, i länet 13,4 och i Tierp 17. 

Den grupp som, relativt i befolkningen i Tierp, oftast har låg dispo-
nibel inkomst är gruppen invånare som nyligen har kommit till Sverige. 
Oavsett vistelsetid finns en skillnad mellan in- och utrikesfödda, skillna-
der mellan åldersgrupper och mellan könen. Liksom vad gäller övri-
ga variabler finns det även geografiska skillnader. I den södra delen av 
Tierps köping och i Söderfors finns de fler invånare med låg disponibel 
inkomst med störst andel med hög disponibel inkomst bor i Vendel. 

Det finns ett samband mellan föräldrars fattigdom och barns ekono-
mi, sociala relationer och aktiviteter. Barn till föräldrar i ekonomiskt 
utsatta situationer får oftare egna ekonomiska problem senare i livet. För 
att motverka dessa negativa samband är det grundläggande att veta vil-
ka dessa mer utsatta barn är. I Söderfors och i Tierp köpings södra delar 
levde år 2018 knappt 20 procent av barnen under 18 år i familjer med 
låg inkomststandard, medan samma siffra i kommundelar som Tobo, 
Vendel och Månkarbo var omkring tre procent. 

I kommunen finns det tydliga samband mellan olika bakgrundsfakto-
rer och låg inkomststandard. Generellt får familjer oftare en mer stabil 
inkomst allteftersom barnen blir äldre. Utrikes födda barn har en mer ut-
satt situation där över 45 procent av de nyanlända barnen lever i familjer 
med låg inkomstnivå. Bland barn med svensk bakgrund lever färre, fem 
procent, i familjer med låg inkomstnivå. 

Näringsliv och arbetsmarknad
I kommunen finns många samhällen med lång industritradition och flera 
av kommunens största privata arbetsgivare är verksamma inom högtekno-
logisk tillverkande industri. I kommunen finns även en lång tradition av 
egenföretagande och kommunen har ett stort antal småföretag och soloför-
etag och det är inom dessa som antalet nya arbetstillfällen växer snabbast. 
Den största arbetsgivaren i kommunen är Tierps kommun. Andra stora 

arbetsgivare för kommunens invånare är Akademiska sjukhuset, Arlanda 
flygplats och Atlas Copco. Medelinkomstnivån i kommunen är något lägre 
än länet i stort och arbetslösheten är något högre än rikssnittet. 

Kommunen har genom sitt geografiska läge och de infrastrukturel-
la förutsättningarna en hög andel pendlande, med ett snitt på cirka 1900 
inpendlare och 4300 utpendlare varje dag. Tierps kommun har ett gott 
utbud av kollektivtrafik med regionaltågstrafik (Upptåget) som trafikerar 
sträckan Gävle och Uppsala och som stannar vid fyra stationer i kommu-
nen samt SJ som gör tågstopp vid Tierps station. I Tierps kommun finns 
även 13 regionbusslinjer, sjukresebuss och skolskjutslinjer och Tierps sta-
tion är också Uppsala läns näst största bytespunkt för tåg och busstrafik.

Demokrati och valdeltagande
Valdeltagandet är ett mått på den lokala demokratin. I 2018 års riks-
dagsval var det 87,2 procent av de röstberättigade i riket som valde att 
rösta. Tierp hade ett starkt valdeltagande som var högre än riket. Totalt 
sett röstade män och kvinnor i nästan lika stor utsträckning. Kvinnors 
valdeltagande i kommunen var lite drygt två procentenheter högre (89,3 
jämfört med 87,2 procent). 
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2.1 AGENDA 2030 SOM RAMVERK FÖR 
 KOMMUNENS  HÅLLBARHETSARBETE 

År 2015 antog FN:s 193 medlemsländer Agenda 2030, innehållande de 
17 globala målen för en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar 
utveckling.

Hållbar utveckling definieras av FN som utveckling som tillfredsstäl-
ler dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjlighe-
ter att tillfredsställa sina behov. De globala målen i Agenda 2030 är den 
mest ambitiösa överenskommelsen för hållbar utveckling som världens 
ledare antagit. Regeringen har som ambition att Sverige ska vara ledan-
de i arbetet med att genomföra Agenda 2030. En nationell handlingsplan 
har tagits fram där kommuner och regioner lyfts fram som centrala aktö-
rer i genomförandet av Agenda 2030. 

Målen i Agenda 2030 utgör ramverket för Tierps kommuns hållbar-
hetsarbete och ska vara styrande i budget, verksamhetsplaner och andra 
relevanta styrdokument samt fungera vägledande i översiktsplanen. En 
nulägesanalys togs fram under år 2020 och uppdateras kontinuerligt, vil-
ken ger en översiktlig beskrivning av hur väl kommunen uppfyllde agen-
dans mål och vilka som är de största utmaningarna för att nå en hållbar 
utveckling i Tierps kommun till år 2030.

Agenda 2030 i budget och flerårsplan
Tierps kommun införde till budget och flerårsplan 2020–2023 FN:s glo-
bala mål som de övergripande målen för kommunen. För att konkretise-
ra vad de 17 hållbarhetsmålen betyder för kommunen lokalt togs ett stort 
antal delmål fram som synliggör vad varje enskilt mål innebär för Tierps 
kommun. Delmålen följs sedan upp i verksamhetsplaner, delårs- och års-
bokslut med utvalda nyckeltal och indikatorer som visar vad kommunen 
behöver åstadkomma årligen för att nå en socialt, ekonomiskt och miljö-
mässig hållbar utveckling.

Styrande dokument för hållbar utveckling
Vision för Tierps kommun
I Tierps kommuns vision från år 2015 slås det fast att kommunen ska 
vara en föregångare i omställningen till ett hållbart samhälle. Varje be-
slut ska vägas mot dess påverkan på den ekonomiska, ekologiska och 
sociala utvecklingen. Alla kommuninvånare ska ha möjlighet till ett 
gott liv, samtidigt som kommunen ser till att även kommande genera-
tioner också ges den möjligheten. Visionen konkretiseras i tre vägledan-
de inriktningar som handlar om ett gott liv för människorna, lönsamma 
affärer för företagen och utveckling av vårt geografiska område. Våra tre 
arenor kallas – Livsarenan, Affärsarenan och Utvecklingsarenan.

Figur 5. Översikt över FN:s globala hållbarhetsmål Agenda 2030. Källa: Stock-
holm Resilience Centre
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INGEN
FATTIGDOM

INGEN
HUNGER

GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

GOD UTBILDNING 
FÖR ALLA

JÄMSTÄLLDHET

RENT VATTEN OCH
SANITET FÖR ALLA

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT

HÅLLBAR INDUSTRI, 
INNOVATIONER OCH 
INFRASTRUKTUR

Mål 1 Ingen fattigdom
Avskaffa all form av fattigdom överallt.

Mål 5 Jämställdhet   
Uppnå jämställdhet, och alla kvinnors och flick-
ors egenmakt.

Agenda 2030 innehåller 17 mål och 169 delmål. Målen är 
integrerade och odelbara, vilket betyder att inget mål kan 
nås utan framgång inom ett annat – därför behövs arbete 
inom alla mål för att nå en ekonomisk, social och miljömässig 
hållbar utveckling. 

Mål 2 Ingen hunger
Avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsför-
sörjning, uppnå en bättre kosthållning samt 
främja ett hållbart jordbruk.

Mål 3 Hälsa och välbefinnande 
Säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och 
verka för alla människors välbefinnande i alla 
åldrar.

Mål 4 God utbildning för alla
Säkerställa en inkluderande och jämlik utbild-
ning av god kvalitet och främja livslångt lärande 
för alla.

Mål 6 Rent vatten och sanitet 
Säkerställa tillgången till hållbar vatten- och 
sanitetförvaltning för alla.

Mål 7 Hållbar energi för alla
Säkerställa att alla har tillgång till tillförlitlig, 
hållbar och modern energi till en överkomlig 
kostnad.

Mål 8 Anständiga arbetsvillkor  
och ekonomisk tillväxt 
Verka för en inkluderande och långsiktigt håll-
bar ekonomisk tillväxt, full och produktiv syssel-
sättning med anständiga arbets villkor för alla.

Mål 9 Hållbar industri,  
innovationer och infrastruktur
Bygga upp en motståndskraftig infrastruktur, 
verka för en inkluderande och hållbar industria-
lisering samt främja innovation.
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HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA

Mål 10 Minskad ojämlikhet 
Minska ojämlikheten inom och mellan länder.

Mål 15 Ekosystem  
och biologisk mångfald
Skydda, återställa och främja ett hållbart nytt-
jande av landbaserade ekosystem, och hejda 
förlusten av biologisk mångfald.

Mål 11 Hållbara städer och samhälle.
Städer och bosättningar ska vara inkluderande, 
säkra, motståndskraftiga och hållbara.

Mål 12 Hållbar konsumtion  
och produktion 
Främja hållbara konsumtions- och produktions-
mönster.

Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna
Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa 
klimatförändringarna och dess konsekvenser.

Mål 14 Hav och marina resurser
Bevara och nyttja haven och de marina resur-
serna på ett hållbart sätt i syfte att uppnå en 
hållbar utveckling.

Mål 16 Fredliga  
och inkluderande samhällen
Främja fredliga och rättvisa samhällen för håll-
bar utveckling, samt bygga upp effektiva och 
inkluderande institutioner på alla nivåer. 

Mål 17 Genomförande  
och globalt partnerskap
Stärka genomförandemedlen och återvitalisera 
det globala partnerskapet för hållbar utveckling
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Regional utvecklingsstrategi
Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) är antagen av Region Uppsa-
la och framtagen i samverkan med länets aktörer. Den regionala utveck-
lingsstrategin är en övergripande och långsiktig strategi som pekar ut hur 
vi ska möta Uppsala läns utmaningar och utveckla vårt län på ett hållbart 
sätt. 

RUS ska också fungera som länets Agenda 2030-strategi och vara ett 
samlande och vägledande dokument för alla länets aktörer, såväl Region 
Uppsala, kommuner, näringsliv, civilsamhälle och andra aktörer ansva-
rar gemensamt för att införliva strategin. Se kapitel 3.1.

Miljömässig hållbarhet
Det övergripande målet för miljö- och klimatpolitiken är att till nästa gene-
ration lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan 
att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. Riks-
dagen beslutade under år 1999 om de nationella miljökvalitetsmål som be-
skriver det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda till. 

Medan målen i Agenda 2030 är globala och tar ett helhetsgrepp på 

hållbarhet så beskriver Sveriges miljömål vilka utmaningar som finns på 
den nationella nivån när det gäller just miljöfrågorna. Att uppnå mil-
jömålen innebär därför att vi uppnår den miljömässiga dimensionen av 
Agenda 2030 i Sverige. De svenska målen är betydligt mer preciserade 
när det gäller vilken miljökvalitet som krävs för en god miljö i jämförel-
se med målen i Agenda 2030. Detaljrikedomen gör det lättare att följa 
utvecklingen i miljön och på så sätt förstå vilka åtgärder som är viktigast. 
De svenska miljömålen följs upp genom en årlig uppföljning på nationell 
och regional nivå. Det görs även en fördjupad utvärdering vart fjärde år. 
För varje miljömål finns en nationell myndighet som har ett utpekat an-
svar för uppföljningen. Naturvårdsverket ansvarar även för att lämna den 
samlade redovisningen till regeringen. De sexton miljömålen är:

1. Begränsa klimatpåverkan
2. Frisk luft
3. Bara naturlig försurning
4. Giftfri miljö 
5. Skyddande ozonskikt
6. Säker strålmiljö
7. Ingen övergödning
8. Levande sjöar och vattendrag
9. Grundvatten av god kvalitet
10. Hav i balans samt levande kust och skärgård
11. Myllrande våtmarker
12. Levande skogar
13. Ett rikt odlingslandskap
14. Storslagen fjällmiljö
15. God bebyggd miljö
16. Ett rikt växt- och djurliv
15. God bebyggd miljö
16. Ett rikt växt- och djurliv

Figur 7. Marionsjön. 
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De svenska klimatmålen är en del i miljömålssystemet och de är även en 
central del i Sveriges arbete med att leva upp till klimatavtalet från Pa-
ris. Riksdagen beslutade år 2017 om en klimatlag och ett klimatpolitiskt 
ramverk som innebär att Sverige år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp 
av växthusgaser.

Tierps kommun har under perioden 2015–2020 antagit flertalet styr-
dokument inom miljö- och klimatområdet för att uppnå miljömålen. Här 
nedan beskrivs några av de viktigaste.

Klimat- och energiplan 
Klimat- och energiplanen för Tierps kommun syftar till att minska kli-
matpåverkan från Tierps kommun som organisation men också från 
verksamheter och privatpersoner inom kommunen som geografiskt om-
råde. Planen ska bidra till uppfyllelse av regionala och lokala klimatmål, 
samt de nationella klimat- och energipolitiska målen, se kapitel 2.2.

Naturvårdspolicy för Tierps kommun 
Tierps kommuns naturvårdspolicy säkerställer att vi på ett hållbart sätt 
nyttjar kommunägd mark och andra naturresurser. Syftet med natur-
vårdspolicyn är att se till att Tierps kommun har god tillgång till en rik 
och varierad natur med goda förutsättningar för friluftsliv, rekreation 
och naturturism för alla. Den biologiska mångfalden ska bevaras och ut-
vecklas och kommunens natur- och grönområden samt naturresurser ska 
förvaltas med fokus på långsiktig hållbarhet.

Hållbarhetslöften inom miljömålen 
Länsstyrelsen har uppdraget att samordna det regionala arbetet för att 
uppnå de svenska miljömålen. För att öka förutsättningarna för att nå 
miljömålen har Länsstyrelsen har tagit fram fyra regionala åtgärdspro-
gram inom olika temaområden: minskad klimatpåverkan, ekosystem och 
biologisk mångfald, vatten och samhällsutveckling. 

Åtgärdsprogrammen omfattar tillsammans arbete med samtliga 
svenska miljömål som länet berörs av. Som ett led i arbetet bjuder läns-
styrelsen in aktörer, såsom kommuner, företag och föreningar, att teckna 
hållbarhetslöften och därmed åta sig att genomföra ett antal åtgärder ur 
ett eller flera av åtgärdsprogrammen. Tierps kommun har valt att delta 
i åtgärdsprogrammen genom att teckna ett stort antal hållbarhetslöften 
inom de olika temaområdena. Länsstyrelsen i Uppsala län följer årligen 
upp aktörernas arbete med sina hållbarhetslöften.

Social hållbarhet
Social hållbarhet är en av de tre dimensionerna av hållbarhet. Ett socialt 
hållbart samhälle är ett jämställt och jämlikt samhälle där människor le-
ver ett gott liv med god hälsa, utan orättfärdiga skillnader. Ett samhälle 
med hög tolerans där människors lika värde står i centrum, vilket kräver 
att människor känner tillit och förtroende till varandra och är delaktiga 
i samhällsutvecklingen. Social hållbarhet är av avgörande betydelse för 
det demokratiska samhället och är helt nödvändig ur ett samhällsekono-

Figur 8. Tierpsslätten. 
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miskt perspektiv. Ett socialt hållbart samhälle är mer resilient och bättre 
rustat för påfrestningar, är anpassningsbart och mer förändringsbenäget.

Kommunen har genom sina offentliga åtaganden ett stort ansvar för 
samhällsutvecklingen och upprätthållandet av ett demokratiskt och in-
kluderande samhälle. 

I ett socialt hållbart välfärdssamhälle ska alla människors grundläg-
gande behov och att de mänskliga rättigheterna tillgodoses och säker-
ställas och anpassas och utformas utifrån de grupper som har störst be-
hov. 

Folkhälsa
Det övergripande målet för folkhälsopolitiken har ett tydligt fokus på 
jämlik hälsa. Riksdagens folkhälsopolitiska mål är att skapa samhälle-
liga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och 
sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation.

Det övergripande målet har konkretiserats i åtta målområden som syf-
tar till att tydliggöra de viktigaste faktorerna som påverkar vår hälsa och 
inriktningen på det arbete som främjar en god och jämlik hälsa i hela be-
folkningen. De åtta målområdena är:

1. Det tidiga livets villkor
2. Kunskaper, kompetenser och utbildning
3. Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö
4. Inkomster och försörjningsmöjligheter
5. Boende och närmiljö
6. Levnadsvanor
7. Kontroll, inflytande och delaktighet
8. En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Tierps kommun arbetar med folkhälsa och social hållbarhet genom sitt 
uppdrag för bland annat skola, vård och omsorg, kultur- och idrottstjäns-

ter eller i den fysiska planeringen. Folkhälsoarbetet har stöd i många 
lagar, bland annat grundlagen, skollag, socialtjänstlag, hälso- och sjuk-
vårdslag, barnrättslagen eller plan- och bygglagen.

Kommunen har antagit flertalet styrdokument inom social hållbarhet. 
Här nedan beskrivs några av de viktigaste.

Folkhälsopolicy för Uppsala län 
Syftet med en gemensam folkhälsopolicy i Uppsala län är att ge kom-
muner, landsting, regionförbund och länets övriga aktörer gemensamma 
utgångspunkter och förutsättningar för att kraftfullt verka för en hållbar 
utveckling och en god hälsa i hela befolkningen.

För Uppsala län har det nationella folkhälsomålet omformulerats till 
en vision: God hälsa för alla i Uppsala län samt fyra strategier; Goda 
livsvillkor, Hälsofrämjande hälso- och sjukvård, Hälsosamma levnads-
vanor samt Psykiskt välbefinnande. Målet är att alla invånare i länet, 
oavsett ålder, kön, socioekonomisk tillhörighet, etnisk eller kulturell 
bakgrund, sexuell läggning eller funktionsnedsättning ska erbjudas möj-
ligheter att leva ett hälsosamt liv.

Idrotts- och fritidspolicy 
Tierps kommuns idrotts- och fritidspolicy följer kommunens vision om 
att en meningsfull fritid är en självklar framgångsfaktor för hållbar ut-
veckling. Policyn har sin grund i riksdagens antagna folkhälsomål lik-
som de nationella idrotts- och fritidspolitiska målen. Policyns övergri-
pande mål är att Tierp ska vara en attraktiv kommun där idrott, friluftsliv 
och rekreationsmöjligheter inbjuder till gemenskap och god hälsa.

Kulturpolicy 
Tierps kommuns kulturpolicy följer kommunens vision om att kultur och 
kreativitet är en självklar framgångsfaktor för hållbar utveckling i kom-
munen. Policyn har fyra övergripande mål: att kommunen ska ha ett rikt 
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kulturliv som ger människor möjlighet till personlig utveckling och bild-
ning, att kulturarvet är en levande tillgång som bevaras och utvecklas, 
att kreativitet, mångfald och kvalitet stimuleras samt att kultur genomsy-
rar alla samhällets verksamheter.

Civilsamhället
Civilsamhället, föreningslivet och organisationer spelar en betydande 
roll för möjligheten att uppnå ett socialt hållbart samhälle. Ett starkt och 
engagerat civilsamhälle skapar sammanhang och bidrar till en menings-
full fritid, folkhälsa och samhällsnytta. Samverkan mellan kommunen 
och civilsamhället har i många fall och inom en rad olika sakområden 

tidigare visat sig vara mycket gynnsamma och kommunen avser även 
fortsättningsvis fortsätta och utveckla samarbetet. 

2.1.5 Ekonomisk hållbarhet
Ekonomisk hållbarhet är en integrerad del av hållbarhets begreppet och 
innebär att använda, vårda och underhålla resurser för att skapa långsik-
tigt hållbara värden genom bättre utnyttjande, återanvändning och åter-
vinning av såväl förnyelsebara resurser som icke förnyelsebara resurser. 
Med andra ord ska nuvarande generation hushålla med ändliga resurser, 
så att även framtida generationer kan få sina behov tillgodosedda. 

Kommunen som en skattefinansierad verksamhet har en skyldighet 

Figur 9. Vendelbadet i Örbyhus. Figur 10. Kulturhuset Möbeln i Tierps köping. Här finns bibliotek, boulehall, 
fritidsgård, konsthall, kulturskola och mötesrum Foto: Josef Abliz. 
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mot skattebetalarna att hantera skattemedlen på ett ansvarsfullt sätt och 
mot framtida generationer genom ett rationellt och långsiktigt resursan-
vändande. Detta kan uppnås genom åtgärder och målinriktat arbete inom 
hela organisationen och genom en rad olika åtgärder. Exempelvis genom 
effektivisering av verksamheten med hjälp av integrerande av ny teknik, 
genom kompetenshöjning och kontinuerlig effektivisering av verksamhe-
ter, genom att samverka med andra kommuner, myndigheter och civil-
samhället och ett ansvarsfullt, faktabaserat samt väl underbyggt besluts-
fattande. 

Vid investeringar bör den aktuella investeringens hela livscykel ana-
lyseras och utgöra del av beslutsunderlag och inte enbart inköpspris eller 
anläggningskostnad vara avgörande. Även sociala investeringar som 
medför en kostnad på kort sikt kan på längre sikt innebära lägre kostna-
der på längre sikt, något som bör beaktas för en långsiktigt god ekono-
misk hushållning. Exempel på sociala investeringar är investeringar i 
folkhälsa, inkluderande och välkomnande stadsmiljöer, minskad arbets-
löshet och minskat utanförskap.

Näst intill samtliga kommunala styrdokument och policys har på ett 
eller annat sätt beröring på den ekonomiska hållbarheten. Den miljömäs-
siga hållbarheten sätter ramarna för vår verksamhet medan den eko-
nomiska hållbarheten är verktygen för att nå våra mål – en stark social 
hållbarhet med ökad välfärd och välbefinnande i vår kommun.

Övriga styrdokument
Det finns en mängd styrdokument i kommunen som också har bäring på 
hållbarhet och Agenda 2030. Det finns aktiverande styrdokument som 
fokuserar på vad som ska uppnås och vad som ska göras i form av en vi-
sion, strategi, plan eller ett program. Kommunen har också normerande 
styrdokument som fokuserar på hur de som är verksamma i kommunen 
beter sig i form av policy, riktlinjer eller regler. 

Några av de viktigaste styrdokumenten som berör hållbarhetsområdet är: 
• Policy-funktionsnedsättning 2025
• Tillgänglighetspolicy
• Policy för lika rättigheter och möjligheter
• Avfallsplan
• Cykelplan 
• Hastighetsplan
• Bostadsförsörjningsplan 
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2.2 KLIMAT
Klimatförändringar och klimateffekter

Världens klimat håller på att förändras. Jorden har redan blivit 1,2 gra-
der varmare sedan förindustriell tid och kommer fortsätta bli varmare 
som en följd av de växthusgaser vi redan har släppt ut. För varje grad 
varmare vår planet blir, ökar temperaturen i Sverige med ungefär 1,5 
grader. Årsmedeltemperaturen i Sverige ökar omkring dubbel hastighet 
som genomsnittet på jorden.

Enligt SMHI:s beräkningar, riskerar vårt land att bli cirka fem grader 
varmare i slutet av seklet, om utsläppen av växthusgaser fortsätter öka 
som idag. Klimatförändringarna kommer att leda till fler bränder, vär-
meböljor och torka. Kraftiga skyfall kommer också bli vanligare vilket 
innebär ökad risk för översvämningar med fara för individer, skada på 
fastigheter och stora samhällskostnader som följd. Havsnivån väntas 
stiga markant till följd av smältningen av glaciärisar. Beroende på vilka 
scenarion man utgår ifrån kan havsnivån komma att öka med så myck-
et som en till fem meter fram till år 2100. Den snabba landhöjningen i 
Tierps kommun kan i viss mån komma att kontra havsnivåhöjningen 
dock i betydligt mindre omfattning än havsnivåhöjningen.

Offentlig verksamhet, såsom vård och omsorg, är särskilt sårbara och 
måste bereda sig på kraftigare värmeböljor under sommarmånaderna 
och skydda särskilt utsatta grupper. Infrastrukturen i kommunen behöver 
också en höjd beredskap för såväl värmeböljor, höga vattenflöden som 
störningar på el och mobilnät till följd av kraftigare stormar. Även förut-
sättningarna för areella näringar i kommunen, som skogsbruk och jord-
bruk, kommer att förändras med längre växtsäsong samtidigt som risken 
från såväl långvarig torka, kraftiga regnmängder och skadeinsekter ökar. 
Med en ökande temperatur får även invasiva arter en ökad möjlighet att 
sprida sig längre norrut i landet. Detta gäller både växter och djur, som i 
sin tur kan sprida sjukdomar som inte tidigare funnits i Sverige. 

På global nivå riskerar delar av jordklotet att vid seklets slut bli obe-
boeligt, vilket kan innebära stora strömmar av klimatflyktingar med öka-
de risker för konflikter som konsekvens.

Det är därför mycket viktigt att kommunen och kommuninvånarna bi-
drar till att minska utsläpp av växthusgaser. Samtidigt måste kommunen 
arbeta förebyggande i planeringen av den fysiska miljön och organisa-
toriskt för att bli mer robust och resilient mot de effekter som klimatför-
ändringarna för med sig. Kommunen ska i samhällsplaneringen också 
möjliggöra för kommunens invånare att leva ett gott liv utan beroende 
av fossila bränslen. I samhällsplaneringen behöver också stor hänsyn tas 
till naturen och de ekosystemtjänster de bidrar med. Med ekosystem-
tjänster menas all nytta och alla funktioner som naturen bidrar med till 
människan. Det kan handla om rening av luft, pollinering, hantering av 
dagvatten och mycket mer. Se kapitel 4.3.

Figur 11. Björns skärgård. 
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Tierps kommuns klimatutsläpp
Direkta utsläpp från klimatpåverkande gaser från verksamheter i kom-
munen har minskat från cirka 200 000 ton koldioxidekvivalenter år 
1990 till cirka 155 000 ton år 2019, en minskning med 26 procent. Den 
sektor som minskat utsläppen mest är uppvärmning av bostäder och 
lokaler. Idag kommer majoriteten av växthusgasutsläppen i kommunen 

från transporterna, där persontransporterna står för den största andelen. 
Transporter utgör över 50 procent av de totala utsläppen, arbetsmaskiner 
utgör cirka10 procent och jordbruket står för cirka 25 procent av utsläp-
pen i kommunen.

Statistiken från emissionsdatabasen bygger på territoriella utsläpp, det 
vill säga utsläpp inom kommunens geografiska område, varför denna i 

Figur 12. Utsläpp av växthusgaser mellan åren 1990 - 2019 per sektor i Tierps kommun enligt Nationella emissionsdatabasen. Källa: SMHI. 
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viss mån blir missvisande. Förbipasserande trafik på E4:an liksom passe-
rande flyg från Arlanda räknas in i Tierps territoriella utsläpp, samtidigt 
som kommunen har väldigt liten makt att påverka dessa faktorer. I mot-
satt riktning kan konstateras att mycket av de utsläpp som vi genererar 
genom vår livsstil och konsumtion inte räknas in i statistiken då det mes-
ta av det vi köper i form av mat, teknik eller kläder har orsakat utsläpp 
någon annanstans i världen. 

För att få reda på hur stora indirekta utsläpp vår kommun genererar kan 

Figur 13. Grafen visar klimatfotavtrycket för en genomsnittlig medborgare i 
Tierps kommun uppdelat på olika sektorer enligt REAP verktyg för hållbar stads-
planering. 
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man mäta dess klimatfotavtryck. Klimatfotavtrycket mäter den mängd ut-
släpp av växthusgaser som vi orsakar, direkt eller indirekt, via konsumtion 
av varor och tjänster, oavsett var i världen utsläppen har skett. En genom-
snittlig medborgare i Tierps kommun hade enligt statistiken från år 2011 ett 
klimatfotavtryck på 13,6 ton CO2ekv, vilket innebär att om alla människor 
skulle leva som i Tierps kommun skulle vi behöva fyra jordklot till. 

Vision för Tierps kommun
I Tierps kommuns vision slås det fast att kommunen ska vara en föregång-
are i omställningen till ett hållbart samhälle. Varje beslut ska vägas mot 
dess påverkan på den ekonomiska, ekologiska och sociala utveckling-
en. Alla kommuninvånare ska ha möjlighet till ett gott liv, samtidigt som 
kommunen ser till att även kommande generationer ges den möjligheten.

Klimat och energiplan för Tierps kommun
Tierps kommuns klimat- och energiplan syftar till att minska klimatpå-
verkan från Tierps kommun inklusive dess bolag som organisation men 
också från det geografiska området. Planen syftar till att bidra till uppfyl-
lelse av regionala och lokala klimatmål, samt de nationella klimat- och 
energipolitiska målen. 

I Klimat- och energiplanen fastslås att kommunen har en viktig roll 
att spela inom klimat- och energiarbetet genom sitt ansvar för fysisk pla-
nering och energiplanering. Översikts- och detaljplaner utgör ett viktigt 
verktyg vad gäller lokalisering av ny bebyggelse, möjligheter till kollek-
tivtrafik och vilka uppvärmningssystem som kan användas. Vidare kon-
stateras att kommunen som organisation bidrar med en relativt stor del 
av kommunens totala utsläpp av växthusgaser. Genom att se över den in-
terna verksamhetens energianvändning, transporter samt inom ramen för 
upphandling ställa miljökrav, kan kommunen minska sin egen klimatpå-
verkan och samtidigt skapa möjligheter för medborgare, föreningar och 
företag att göra detsamma.



2. HÅLLBAR UTVECKLING26

Nationella och regionala klimat- och energimål
Sveriges mål inom klimat- och energiområdet har uppdaterats 
och förtydligats och gäller även för länet och för kommunen. 
Målen är i linje med EU:s mål och vad som krävs för att vi 
ska bidra till uppfyllelsen av Parisavtalet. Förutom de klimat- 
och energipolitiska målen omfattas området också av genera-
tionsmålet som slår fast att vi till nästa generation ska lämna 
över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan 
att orsaka ökade miljö- och samhällsproblem utanför Sveriges 
gränser. 

Koldioxidbudget och anpassning  
för minskad klimatpåverkan
Senast år 2045 ska växthusgasutsläppen vara minst 85 procent 
lägre än år 1990, enligt den nationella klimatmålsdefinitionen 
från år 2016. Det är också i enlighet med kommunens lokala 
klimatmål och det som krävs för att bidra till uppfyllelsen av 
Parisavtalet. 

För kommunens del innebär det en årlig minskning av ut-
släppen med minst 6,5 procent fram till år 2045 från år 2022 
(se figur 15). Detta baseras på den senaste tillgängliga ut-
släppsstatistiken från år 2019. 

2015  2020  2025  2030  2035  2040  2045

Transporters utsläpp av 
växthusgaser -70 % 

50 % effektivare energianvändning 
tillförd energi i relation till BNP

Inga netto- utsläpp av växthusgaser, 
utsläppen i Sverige minst 85 % lägre än 1990 

100 % förnybar elproduktion 
Utsläppen I Sverige minst 
40 % lägre än 1990

Figur 14. Översikt över de svenska målen inom klimat och energiområdet. 

Tierps kommuns klimatmål
 ‐ Senast år 2045 ska kommunen inte ha några 

nettoutsläpp av växthusgaser.

 ‐ Klimatanpassa den fysiska planeringen för att 
begränsa klimatpåverkan och minska sårbar-
heten vid ett förändrat klimat.

 ‐ Kommunens och kommunkoncernens trans-
porter ska vara fossilfria till år 2030.

 ‐ Andelen hållbara resor ska öka.

 ‐ Bygga ut en tillförlitlig och hållbar infra-
struktur, där kollektivtrafik och olika mo-
bilitetslösningar är en naturlig del, för att 
stödja ekonomisk utveckling och människors 
välbefinnande.

 ‐ Arbeta för en ökad produktion av förnyelsebar 
energi i kommunen.

 ‐ Tierps kommunfastigheter AB samt Tierpsbyg-
gen ska till år 2030 minska sin energianvänd-
ning med minst 30 procent (räknat från 2007 
års nivå). 

 ‐ Kommunen ska utöka sin krisberedskap och 
klimatanpassning med hänsyn till klimatför-
ändringar.

 ‐ Kommunen ska inom de egna verksamheter-
na, i upphandling och markanvisning verka för 
ett mer klimatsmart bostadsbyggande.

 ‐ Tierpsbyggen ska minska bolagets energiför-
brukning per kvm med 2,4 procent per år.

 ‐ -Kommunen ska verka för utbyggnad av publi-
ka laddstationer.

 ‐ Tierpsbyggen ska ha en fossilfri allmännytta till 
år 2030, minska effekttopparna i kommunen 
samt arbeta för ett klimatsmart boende.

 ‐ -Kolinlagringen per ytenhet ska öka under 
perioden 2021 till 2030. Den teoretiska poten-
tialen ska utredas och en specifik ambitionsni-
vå till 2030 ska sättas.
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Figur 15. Historiska växthusgasutsläpp liksom framtida utsläpp till år 2045 om vi ska nå klimatmålen. En minskning med minst 6,5 % per år 
från år 2022 krävs för att nå klimatmålen. Beräknat som utsläpp till luft av växthusgaser totalt, ton CO2- ekvivalenter
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Kolinlagring
I Sveriges nationella, liksom kommunens lokala, klimatmål 
ska nettoutsläppen av växthusgaser minska med 85 procent 
till år 2045 från 1990 års nivå. Det betyder att resterande 15 
procent ska uppnås genom så kallade kompletterande åtgärder, 
såsom avskiljning och lagring av koldioxid. 

Marken innehåller en stor mängd kol. Kolpoolen är förbun-
den med den atmosfäriska koldioxiden och är i ständig om-
vandling. En ökad inlagring av koldioxid i mark och vegeta-
tion kan minska koldioxidhalten i luften. Kolinlagring kan ske 
på flera sätt, exempelvis genom att skydda mer skog och mark 

i Sverige eller i andra länder samt genom att restaurera och an-
lägga våtmarker. Det kan också ske genom att bygga mer i trä 
eller genom nya brukningsmetoder i jordbruk och skogsbruk. 

Nationellt har regeringen pekat ut tre kompletterande åt-
gärder för att nå klimatmålen till år 2045. Dels ökat upptag av 
koldioxid i skog och mark, dels åtgärder för utsläppsminsk-
ningar utanför Sveriges gränser och dels avskiljning och lag-
ring av koldioxid från förbränning av biobränslen, så kallad 
bio-CCS.

Genom att skydda mer natur och verka för ett mer hållbart 

Tierps kommuns klimatåtgärder
 ‐ All inköpt el ska vara 100 procent förnybar.

 ‐ Tierpsbyggen ska minska användandet av 
fossila bränslen genom att 5-åriga handlings-
planer för fastigheter och fordon tas fram.

 ‐ Uppmuntra till klimatanpassat jordbruk och 
skogsbruk för att binda mer kol i marken. 

 ‐ Kommunen ska fortsätta det pågående arbe-
tet med mobilitetsstrategi och underlätta kom-
muninvånarnas tillgång till hållbar mobilitet.

 ‐ Kompensera exploaterad mark där grönytor 
har tagits i anspråk.

 ‐ Verka för användandet av mer trä i byggpro-
cesser.

 ‐ Genom tillgänglig klimatrådgivning underlätta 
för kommuninvånarna att minska sin klimat-
påverkan. 

 ‐ Fortsatt arbetet med energieffektiviseringen 
på alla plan inom den kommunala organisa-
tionen.

 ‐ -Motverka spridningen och utbredning av 
invasiva, främmande arter.

 ‐ Kommunen ska i ökad omfattning kravställa 
klimatdeklaration och livscykelanalys för bygg-
nader och anläggningar i upphandling.
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jordbruk och skogsbruk kan kolförråden fortsätta öka i kommunen. An-
dra viktiga åtgärder är att kompensera all exploaterad mark där grönytor 
tagits i anspråk, vilket också sker i enlighet med kommunens naturvårds-
policy. En annan åtgärd är att ställa krav på att en större del av nybygg-
nationer i kommunen ska ske i trä. 

Minskad klimatpåverkan från byggbranschen
Bygg- och anläggningsmaterial som används i Sverige medför en årlig 
klimatpåverkan på cirka 14 miljoner ton växthusgaser. Totalt motsvarar 
det cirka 1,4 ton per person. Det är produktion av betong och stål som 
står för den största andelen av utsläppen. Klimatpåverkan från byggske-
det kan halveras till år 2030 jämfört mot dagsläget enligt Boverket. Från 
och med den 1 januari 2022 gäller krav på klimatdeklaration vid uppfö-
rande av nya byggnader. Ett sätt att minska klimatpåverkan från bygg-
material är att bygga i trä. Träprodukter som byggs in i byggnader utgör 
även en form av kolinbindning. Förutom betong och stål sker klimatpå-
verkande utsläpp från bygg- och anläggningsprojekt via transporter, ar-
betsmaskiner, produktion av asfalt och bergskross. 

Positiva bieffekter av omställning till ett klimatsmartare samhälle
Omställningen till ett fossilfritt samhälle har också positiva sidoeffekter 
för flera av de andra hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Minskad biltra-
fik till förmån för cykling och gång i tätorter är en viktig åtgärd för att 
minska stillasittande och förbättra folkhälsan. Minskade luftförorening-
ar, i synnerhet kväveoxid och små partiklar från bilar, ger också bättre 
hälsa och minskad risk för astma och luftrörsbesvär hos barn och vuxna. 
En ökad andel vegetarisk kost och mer närodlad mat i kommunal verk-
samhet är likväl gynnsamt för vårt klimat, vår hälsa och ett stärkt lokalt 
näringsliv. 

Mycket grönska i tätorterna är viktigt för att ge svalka under heta 
sommarmånader och kunna hantera kraftiga skyfall. Mer grönska bidrar 

också positivt till målet om biologisk mångfald och har positiva effek-
ter på människors upplevda hälsa. I en hållbar framtid behöver vi också 
producera och konsumera mycket mer lokalt än vi gör idag. Exempelvis 
kan en övergång till lokalt producerade fossilfria drivmedel, som biogas 
och el, ge en stärkt lokal ekonomin med både tillväxt och fler arbets-
tillfällen i kommunen. Tierps kommun har särskilt goda förutsättningar 
med ett stort antal företag i de gröna näringarna. 

2.3 BARNPERSPEKTIV
FN:s konvention om barnets rättigheter, även kallad barnkonventio-
nen, är ett rättsligt bindande dokument som innehåller bestämmelser om 
mänskliga rättigheter för barn. Barnkonventionen antogs i november 
1989 av FN:s generalförsamling.

Den svenska regeringen ratificerade konventionen år 1990 och sedan 
den 1 januari år 2020 gäller den som svensk lag. Det innebär att konven-
tionen har samma status som andra svenska lagar. Barnkonventionen är 
ett grundläggande folkrättsligt instrument som innehåller bestämmelser 
om barns mänskliga rättigheter. Dess bestämmelser formar en syn på 
barn som individer med egna, självständiga rättigheter som myndighe-
terna är skyldiga att ta på allvar.

FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, innehåller 54 
artiklar:
1. Som barn räknas varje människa under 18 år.

2. Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får 
diskrimineras.

3. Vid alla beslut som rör barn ska i första hand beaktas vad som bedöms 
vara barnets bästa.
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4. Varje stat ska ta ansvar för och nyttja sina resurser till fullo för att upp-
fylla barns rättigheter. Där det behövs ska stater samarbeta internationellt.

5. Barnets föräldrar eller annan vårdnadshavare ansvarar för barnets 
uppfostran och utveckling. De ska också stötta barnet i att få sina rättig-
heter uppfyllda.

6. Barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.

7. Barn har rätt till ett eget namn och ett medborgarskap. Barnet har rätt, 
så långt det är möjligt, att få veta vilka dess föräldrar är och få deras om-
vårdnad.

8. Barn har rätt till sin identitet, sitt medborgarskap, sitt namn och sina 
släktförhållanden.

9. Barn ska inte skiljas från sina föräldrar, utom när det är nödvändigt 
för barnets bästa.

10. Barn har rätt att återförenas med sin familj om familjen splittrats.

11. Varje stat ska bekämpa olovligt bortförande och kvarhållande av 
barn i utlandet.

12. Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör bar-
net. Hänsyn ska tas till barnets åsikter, utifrån barnets ålder och mognad.

13. Barn har rätt till yttrandefrihet; att tänka, tycka och uttrycka sina 
åsikter, med respekt för andra personers rättigheter.

14. Barn har rätt att utöva vilken religion de vill, eller ingen alls.

15. Barn har rätt att delta i föreningar och fredliga sammankomster.

16. Barn har rätt till ett privatliv.

17. Barn har rätt att få tillgång till information via till exempel internet, 
radio och tv. Staten ska uppmuntra att det skapas material som är av vär-
de för barn och som inte är skadligt.

18. Barnets föräldrar eller vårdnadshavare, har gemensamt huvudansvar 
för barnets uppfostran och utveckling, med statens stöd.

19. Barn ska skyddas mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld, ska-
da eller övergrepp, vanvård eller försumlig behandling, misshandel eller 
utnyttjande, inklusive sexuella övergrepp.

20. Barn som av olika anledningar inte kan bo kvar i sin hemmiljö har 
rätt till skydd och stöd från staten, samt rätt till ett alternativt hem.

21. Vid adoption ska staten säkerställa att största vikt ges till vad som 
bedöms vara barnets bästa.

22. Barn på flykt har rätt till skydd, och hjälp att spåra och hitta sina för-
äldrar eller andra familjemedlemmar.

23. Barn med funktionsnedsättning har rätt till ett fullvärdigt och anstän-
digt liv samt hjälp att aktivt delta i samhället.

24. Barn har rätt till bästa möjliga hälsa, tillgång till hälso- och sjukvård 
samt till rehabilitering. Traditionella sedvänjor som är skadliga för barns 
hälsa ska avskaffas.
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36. Varje stat ska skydda barn från alla andra former av utnyttjande som 
kan skada barnet.

37. Barn ska inte utsättas för tortyr, annan grym behandling, bestraffning 
eller dödsstraff. Frihetsberövande av ett barn ska ske i enlighet med lag 
och får endast användas som en sista utväg och för kortast lämpliga tid.

38. Varje stat ska säkerställa skydd och omvårdnad av barn som berörs 
av en väpnad konflikt.

39. Barn som har utsatts för vanvård, utnyttjande, övergrepp, tortyr eller 
väpnade konflikter har rätt till rehabilitering och social återanpassning.

40. Barn som anklagas för brott, eller har blivit dömt för en straffbar 
handling, har rätt att behandlas rättvist och respektfullt, få juridiskt stöd 
samt återanpassas i samhället.

41. Om det finns bestämmelser i en stat, som går längre för barns rättig-
heter än innehållet i barnkonventionen, gäller de bestämmelserna.

42. Varje stat ska göra barnkonventionen allmänt känd bland både vuxna 
och barn.

43–45. Regler om hur barnkonventionen följs upp och vad stater ska 
göra för att följa den.

46-54. Regler om hur de som bestämmer i länderna ska göra för att följa 
barnkonventionen.

25. Varje stat ska regelbundet se till att ett barn som är omhändertaget av 
myndigheter behandlas väl.

 26. Barn har rätt till social trygghet samt till statligt stöd, ifall föräldrar 
eller annan vårdnadshavare saknar tillräckliga resurser.

27. Barn har rätt till skälig levnadsstandard, till exempel bostad, kläder 
och mat.

28. Barn har rätt till utbildning. Grundskolan ska vara obligatorisk, kost-
nadsfri och tillgänglig för alla.

29. Skolan ska hjälpa barnet att utvecklas och lära barnet om mänskliga 
rättigheter.

30. Barn som tillhör etniska, religiösa eller språkliga minoriteter, eller 
som tillhör ett urfolk, har rätt till sitt språk, sin kultur och sin religion.

31. Barn har rätt till lek, vila och fritid.

32. Barn har rätt att skyddas mot ekonomiskt utnyttjande och mot arbete 
som är skadligt eller som hindrar barnets skolgång.

33. Barn ska skyddas från narkotika.

34. Barn ska skyddas från alla former av sexuellt utnyttjande och sexuel-
la övergrepp.

35. Varje stat ska förhindra bortförande och försäljning av, eller handel 
med, barn.
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I kommunens arbete med den fysiska planeringen ska barnperspekti-
vet alltid vara involverat. Det krävs därför att kommunens tjänsteperso-
ner och beslutsfattare får den nödvändiga kunskapen om hur den fysiska 
miljön och förändringar i denna direkt eller indirekt påverkar barn och 
deras behov och förutsättningar. Det är också av stor vikt att barns syn-
punkter blir hörda och beaktade i exempelvis planprocesser, framtagan-
de av strategiska dokument och i utformning av den fysiska miljön.

Exempel på viktiga faktorer för barn är exempelvis tillgång till när-
natur och lekplatser, kvalitet på skolor och skolgårdar, säkra och trygga 
gång- och cykelvägar och tillgänglighet till målpunkter som skolor, fri-
tidsaktiviteter, idrotts- och kulturanläggningar och kollektivtrafik.

Kommunen och barnkonventionen
Kommuner och regioner har en viktig roll för efterlevnaden av barnkon-
ventionen, då de ansvarar för många frågor som direkt rör barn och ung-
domar. Det är därför viktigt att beslut och verksamheter inom kommu-
nen utgår från barnkonventionen.

Staten har det övergripande ansvaret och ska se till att barnkonventio-
nens principer införlivas i den nationella lagstiftningen, men det är arbe-
tet på regional och lokal nivå som ytterst avgör hur väl Sverige lever upp 
till barnkonventionens principer och krav. 

Det är kommunens styrelse och fullmäktige som ska se till att alla 
styrelser, nämnder, utskott, förvaltningar och bolag lever upp till det som 
står i barnkonventionen. I alla beslutsunderlag i Tierps kommun ingår 
alltid barnperspektivet och barnrättskonsekvenser, vilket utgör ett viktigt 
verktyg för att synliggöra barnperspektivet i samtliga frågor, för såväl 
politiker som tjänstepersoner. Viktigt i kommunens arbete med barnrätt-
skonventionen är förankringen och medvetandegörande i hela organisa-
tionen, det kontinuerligt arbete med ajourhållande av frågor och kunska-
per, ansvarsfördelning och genomförande samt uppföljning. Detta är ett 
arbete som är pågående i kommunen och som även fortsättningsvis ska 
tillåtas ta plats i den kommunala förvaltningen.

Barnperspektivet i den fysiska planeringen
När det kommer till kommunens verksamhetsområden är det av stor 
betydelse att förstå att barnperspektivet inte enbart är relevant inom tra-
ditionella barn- och ungdomsverksamheter som skola, barnomsorg, fritid 
och socialtjänst. Barn och unga berörs påtagligt av beslut i exempelvis 
frågor gällande trafik, stadsplanering och miljö. Det är därför viktigt att 
det inom hela den kommunala organisationen finns en grundläggande 
kännedom och kunskap om barnkonventionen och ansvaret för dess ef-
terlevnad. 

VERKTYGSLÅDA  
BARNPERSPEKTIV
För att vidareutveckla och 
stärka kommunens arbete 
med barnperspektivet i den 
fysiska planeringen ska en 
plan för barnperspektiv i 
planeringen tas fram.

Figur 16. Lekplats i Karlholm. 



3. UTVECKLININGSINRIKTNING
Utvecklingsinriktningen lyfter prioriteringar mellan viktiga strategis-
ka samband som påverkar den långsiktiga utvecklingen i kommunen. 
Till skillnad ifrån mark- och vattenanvändningen syftar utvecklings-
inriktningen till att klargöra funktioner och funktionella samband. I 
utvecklingsinriktningen redogörs kommunens långsiktiga intentioner 
vilka anses särskilt viktiga och redovisas i grova drag. Avsnittet inleds 
med en beskrivning av den regionala utvecklingsstrategin och en be-
skrivning av Tierps kommun i ett mellankommunalt sammanhang.
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3.1 REGIONAL UTVECKLINGSSTRATEGI
Tierps kommun är en del av Region Uppsala som är en av Sveriges 
snabbast växande regioner. Genom kommunens geografiskt strategiska 
läge i norduppland utgör kommunen också en länk mellan regionstäder-
na Uppsala och Gävle samt de två regionerna Region Uppsala och Regi-
on Gävleborg. 

Regional utvecklingsstrategi och  
Agenda 2030-strategi för Uppsala län
Den gällande regionala utvecklingsstrategin och Agenda 2030-strategin 
för Uppsala län antogs i mars 2021 av regionfullmäktige i region Upp-
sala. Som en medlemskommun i regionen ska Tierps kommun arbeta för 
att bidra till strategins förverkligande. 

Visionen för Uppsala län är; ett gott liv i en nyskapande och hållbar 
kunskapsregion med internationell lyskraft. Denna vision visar på ett lång-
siktigt önskvärt tillstånd. Den bygger på länets förutsättningar och svarar 
upp mot de stora utmaningarna. I strävan mot att uppnå länets vision tar vi 
samtidigt steg mot de globala målen och vice versa. De globala målen och 
länets vision konkretiseras i tre strategiska utvecklingsområden för länet: 
En region för alla, En hållbart växande region och En nyskapande region. 

• En region för alla lyfter fram hur ett samhälle format efter 

 människan ger ett gott liv, med öppna och inkluderande miljöer. 

Med en region för alla menas att hela Uppsala län ska präglas av ett gott 
samhällsklimat som är öppet och inkluderande med hög tillit. Ambi-
tionen är en stärkt demokrati och en god förmåga att hantera sociala 
påfrestningar. Länets invånare lever i ett hälsofrämjande samhälle med 
tillgänglighet till god vård och service i hela länet. Uppsala läns invåna-
re har en god livskvalitet och hälsa och ges möjlighet till utveckling och 
delaktighet i samhället och arbetslivet. Alla invånare ska ges möjlighet 

till en bra start i livet, med god utbildning och livslångt lärande. 
Inom det strategiska utvecklingsområdet inryms de globala hållbar-

hetsmålen; 3 God hälsa och välbefinnande, 4 God utbildning för alla, 
8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, 9 Hållbar industri 
innovationer och infrastruktur, 10 Minskad ojämlikhet, 16 Fredliga och 
inkluderande samhällen, 17 Genomförande och globalt partnerskap.

• En hållbart växande region fokuserar på samhällsutvecklingen i 
Uppsala län, dess natur och livsmiljöer och förhållandet till omkring-
liggande län. 

Uppsala län ska vara ett växande län där invånarna lever i trygga och 
attraktiva livsmiljöer med god tillgänglighet och bostäder efter behov. 
Länet ska ha en livskraftig miljö och natur, där länet bidrar till den eko-
logiska återhämtningen samtidigt som den är långsiktigt växande. En 
regional hållbar samhällsplanering och infrastruktur gör att länet har en 
god förmåga att hantera påfrestningar, och de kritiska försörjningsked-
jorna är säkrade. I Uppsala län tillgodoses både nuvarande och komman-
de generationers behov.

Inom det strategiska utvecklingsmålet inryms de globala hållbarhets-
målen, 3 God hälsa och välbefinnande, 6 Rent vatten och sanitet för alla, 
7 Hållbar energi för alla, 11 Hållbara städer och samhällen, 12 Hållbar 
konsumtion och produktion, 13 Bekämpa klimatförändringarna, 14 Hav 
och marina resurser, 15 Ekosystem och ekologisk mångfald.

• En nyskapande region tar fasta på betydelsen av ett livskraftigt 
näringsliv och civilsamhälle samt förmågan till utmaningsdriven för-
nyelse och värdeskapande i företag, organisationer och samhälle. 

En nyskapande region innebär ett Uppsala län som är internationellt 
erkänt för en utmanings- och kunskapsdriven utveckling och hållbar 
tillväxt. Hela länet präglas av innovation, kreativitet och kompetens i 
såväl företag, offentlig sektor, som samhället i stort. Företag ska ha goda 
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förutsättningar för att starta och växa och det finns en kompetensförsörj-
ning som möter behoven. I länet ska det finnas världsledande universitet, 
forskning och innovationssystem, som bidrar till att möta de stora sam-
hällsutmaningarna.

Inom det strategiska utvecklingsmålet inryms de globala hållbar-
hetsmålen, 3 God hälsa och välbefinnande, 4 God utbildning för alla, 5 
Jämställdhet, 7 Hållbar energi för alla, 8 Anständiga arbetsvillkor och 
ekonomisk tillväxt, 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur, 10 
Minskad ojämlikhet, 12 Hållbar konsumtion och produktion. 

3.2 MELLANKOMMUNALA FRÅGOR
Tierps kommun ligger i nordöstra Uppland, med Uppsala, Östhammar, 
Älvkarleby, Heby och Gävle kommuner som närmaste grannar. Många 
frågor inom kommunens ansvarsområden har eller kan få direkt eller 
indirekt betydelse för en eller flera grannkommuner eller för regionen 
som helhet. Kommunen har ett planeringsansvar över kommungränserna 
som innebär att en dialog med de intilliggande kommunerna är nödvän-
digt för att funktionella samband inte ska förbigås vid gränserna. Genom 
samverkan, olika former av samarbeten och gemensamma insatser kan 
kommunerna också nå bättre resultat och arbeta mer resurseffektivt. 

Samverkan sker idag i olika former och inom många olika områden 
tillsammans med närliggande kommuner. Bland annat bedrivs samarbe-
ten genom gemensamma förbund, som Uppsala brandförsvar där utöver 
Tierps kommun även Östhammar och Uppsala kommun ingår, genom 
delade tjänster inom särskilda kompetenser med bland annat Heby kom-
mun och genom export av vatten från Tierps kommun till Gästrikevatten i 
Östhammar kommun. 

En kommuns geografiska läge i landet men också i relation till andra 
kommuner, städer och stora arbetsgivare påverkar pendlings- och flytt-
mönster, liksom handelsvanor och företagsetableringar. Även arbets-
marknaden och rörelsen av kompetens mellan kommunerna är av stor 

vikt. Idag arbetar många av kommunens invånare på arbetsplatser utanför 
kommunen och många av kommunens företag hämtar kompetens från 
kringliggande kommuner.

Ett område där samverkan vuxit sig allt starkare under de senaste 
åren är besöksnäringen, där kommunen tillsammans med Älvkarleby 
kommun och aktörer i branschen samarbetar under namnet Destina-
tion norduppland. Kommunen har även arbetat inom KOMPIS-projek-
tet tillsammans med kustkommuner i Gävleborg och Uppsala län, från 
Söderhamn i norr till Östhammar i söder, för samhällsplanering till land 
och hav längs kusten. Kommunen arbetar också med förvaltning- och ut-
vecklingsprojekt kring nedre Dalälven i olika konstellationer. 

Många miljöfrågor är av mellankommunalt intresse, inte minst frågor 
kopplade till vatten. Vatten följer inte kommun- eller regiongränser, vatten-
regleringar, vattenstånd, flöden, avrinningsområden och åtgärder som kan 
påverka vattenkvalitet är frågor som kräver samverkan och Tierps kom-
mun har flera pågående samarbeten när det gäller vattenförvaltning. Åt-
gärder inom en kommun kan mycket snabbt få allvarliga konsekvenser på 
andra sidan kommungränsen. Detsamma kan sägas om åtgärder och verk-
samheter med miljöpåverkan, grönstrukturer och regional infrastruktur.

Kommunens havsområde ingår i havsbassängen Södra Bottenhavet 
som har blivit utsett till pilotområde för ekosystembaserad havsförvaltning 
av Havs- och vattenmyndigheten. Flera mellankommunala samarbeten har 
bedrivits för framtagande av planeringsunderlag och en gemensam mål-
bild för utveckling och förvaltning i havsområdet pågår. Se kapitel 5.3.

Åtgärder, investeringar och händelser i närliggande kommuner el-
ler inom regionen kan få direkt och betydande konsekvenser för Tierps 
kommun. Aktuella exempel på detta är bland annat utredningen av 
fyrspår längs järnvägen mellan Stockholm och Uppsala och anläggandet 
av ett slutförvar för kärnbränsle i Forsmark.

För att kunna maximera nyttan av samverkan och dra nytta av hän-
delser i kringliggande kommuner ska omvärldsbevakning, deltagan-
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de i kommunöverskridande och regionala forum och nätverkande med 
grannkommunerna vara högt prioriterat i Tierps kommuns arbete. Tierps 
kommun ska verka för att vara en drivande kraft i samverkansprojekt 
och kommunöverskridande samarbeten.

3.3 FRAMTIDSBILD FÖR TIERPS KOMMUN 2050
Framtidsbilden innehåller viktiga värdeord som ska ha prägel på allt ut-
vecklingsarbete vid den fysiska planeringen. Värdeorden utgör gemen-
samma övergripande mål, inhämtade ifrån kommunens invånare vid de 
18 medborgardialoger som föregick översiktsplanens utformning. Vär-
deorden ger en överblick av vad som ska genomsyra den fysiska plane-
ringen för framtidens Tierp. 

1. Attraktiva livsmiljöer
Tierp har ett variationsrikt landskap med hav och sjöar, slätter samt 
lands- och skogsbygd. Lägg därtill historiska kulturhistoriska miljöer 
och andra smultronställen. Allt detta i samband med kommunens geo-
grafiskt gynnsamma läge med närheten till större städer gör Tierp till en 
attraktiv kommun med goda förutsättningar att nyttja inför framtiden. 

2. Trygg plats att bo och leva
Tierp erbjuder småstadens och landsbygdens lugn och rofylldhet. Kom-
munen ska vara en trygg plats att växa upp och åldras i och erbjuder ett 
hållbart och robust samhälle som aktivt möter utmaningar och föränd-
ringar genom att minska sårbarheter och tar tillvara på möjligheter.

3. Inkluderande/välkomnande attityd 
Tierp ska alltid sträva efter att vara en tillväxtkommun med nytänkande 
och nyfikenhet. Med en positiv inställning till bland annat inflyttning, 
nyetableringar och besöksnäringen ges möjligheter till en positiv och 
spännande utveckling av kommunen. 

4. En hållbar kommun
Tierps kommun ska vara en positiv kraft som starkt bidrar till en hållbar 
utveckling.

3.4 ÖVERGRIPANDE UTVECKLINGSSTRATEGIER 
FÖR TIERPS KOMMUN

De övergripande strategierna beskriver vad Tierps kommun vill åstad-
komma och ger vägledning för att nå långsiktig hållbar mark- och vat-
tenanvändning. Strategierna är vägledande för utvecklingsstrategikar-
tan och kommer även att vara ett stöd vid kommande fysisk planering i 
Tierps kommun. 

Tierps roll i regionen
Tierps köping ska utvecklas som en självklar serviceort och regional 
knutpunkt i norra Uppland, med regionala målpunkter som vårdcentral 
och med köpingens centrum som ett brett utbud av arbetsplatser, handel, 
kultur och service. Tierps kommun ska verka för en effektivare regional 
kollektivtrafik, som bidrar till att regionens arbetsmarknader fortsät-
ter integreras och där Tierps kommun utgör en viktig knutpunkt mellan 
Gävleborg och Uppsala. För att uppnå denna målsättning krävs en be-
folkningsökning i centralorten och dess omgivning som skapar ett till-
räckligt kundunderlag för ytterligare kommersiell service att etablera sig 
i köpingen. Denna befolkningsökning avses uppnås genom skapandet av 
nya bostäder, verksamhetslokaler, servicelokaler och allmänna platser, 
genom en kombination av förtätning, expansion samt knyta ihop byar, 
bebyggelsegrupper och samhällen i Tierps närområde med köpingen ge-
nom kollektivtrafik och utbyggnad av cykelvägsnätet. Kommunen ska 
även verka för att knyta samman det regionala cykelvägsnätet och för en 
ökad kollektivtrafik mellan kommunerna och över länsgränserna.
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Ett starkt näringsliv och framåtanda
Tierps kommun har en lång tradition av företagande och industri. I orter 
som Söderfors, Tierp och Tobo bedrivs konkurrenskraftig och modern 
tillverkningsindustri som konkurrerar på den globala marknaden. I Ven-
del, på Tierpsslätten, Österlövsta och Hållnäs bedrivs areella näringar 
och i flera delar av kommunen finns en tradition av egenföretagande. 

Under det senaste decenniet har även många företag utifrån kommit 
att upptäcka kommunens geografiskt mycket gynnsamma läge, mellan 
regionstäderna Gävle och Uppsala och intill stora infrastrukturstråk som 
E4:an, riksväg 76. Goda kommunikationer bidrar utöver sin konkurrens-
fördel för leveranser och godstransporter också till att underlätta kompe-
tensförsörjningen.

En kommun som erbjuder attraktiva natur-, kultur- och bebyggda 
miljöer, liksom ett rikt kultur- och föreningsliv gör att människor väljer 
att bosätta sig på platsen och bidrar till skapandet av nya arbetstillfällen, 
etableringar av företag och underlättar kompetensförsörjningen. Verk-
samhetsmark och områden för omgivningskrävande etableringar lokali-
seras till områden där omgivningspåverkan redan råder, som exempelvis 
större vägar och järnvägen och befintliga industrier och skrymmande 
verksamheter. 

Ytterligare en extremt viktig faktor för den långsiktiga utveckling-
en av kommunens näringsliv är ett stärkande av den digitala infrastruk-
turen, vilken skapar förutsättningar för ökad kreativitet och innovation 
samtidigt som nya flexibla möjligheter för resor och transporter gör att 
företag kan etablera sig i hela kommunen. Den digitala infrastrukturen 
utgör en av de viktigaste frågorna för en stark och konkurrenskraftig 
landsbygd och bidrar till omställningen till ett mer hållbart samhälle. 

Utöver de fysiska förutsättningarna har näringslivet själva också i 
dialoger konstaterat vikten av odlandet av en god attityd, ett ambas-
sadörskap och en framåtanda som ska känneteckna en kommun med 

yrkesskicklighet och framåtanda. Kommunen har här en viktig roll i att 
sammanlänka företagen med varandra och bygga upp starka nätverk 
mellan dessa, liksom mellan kommunen och näringslivet.

Samlat och blandat
I den framtida planeringen av kommunens tätorter ska bebyggelse med 
en bred blandning av upplåtelseformer, bostadsstorlekar, lokaler och 
funktioner så långt som möjligt prioriteras. Inom samma område samlas 
och blandas bostäder, handel, samhällsservice, parker och mötesplatser, 
kontor och andra icke-störande verksamheter och gröna rum samt friytor 
som integreras. Blandningen bidrar till dynamiska områden där rörelse 
och liv pågår under större delar av dygnet och en ökad social hållbarhet. 
Ytkrävande, transportberoende och störande verksamheter placeras dock 
utanför den blandade miljön och lokaliseras i huvudsak till områden där 
omgivningspåverkan redan råder. 

VERKTYGSLÅDA 
UTVECKLINGSSTRATEGIER

 ‐ Bredbandsutbyggnad och 
digital infrastruktur är nöd-
vändigt både för de lokala 
företagen och för boendes 
möjlighet till distansarbete 
och deltagande i den regio-
nala, nationella och globala 
arbetsmarknaden. Kommu-
nen behöver ta ett större 
ansvar i bredbandsfrågan.

 ‐ Arbeta för en starkare be-
söksnäring, främst kopplad 
till bevarande av men också 
synliggörande av de olika 
kommundelarnas natur- och 
kulturvärden. 

 ‐ Innovativa, attraktiva och 
flexibla kollektivtrafiklös-
ningar. 

 ‐ Möjliggörande för attraktiva 
bostäder i alla kommunens 
delar. 

Figur 17. Örbyhus skola och bibliotek. 
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Mötesplatser och offentliga rum
Fler offentliga mötesplatser ska utvecklas och åtgärder för ökad trygg-
het, tillgänglighet och attraktivitet för redan befintliga ska genomföras. 
Orternas målpunkter skapas med funktioner som uppmuntrar människor 
från olika delar av kommunen att mötas. Offentliga rum utformas att de 
inbjuder till aktivitet, lek och lärande och att de är tillgängliga för alla, 
oavsett bakgrund, ålder, kön, funktionsvariation och intressen. I utveck-
lingen av offentliga rum bör med fördel civilsamhället, som exempelvis 
utvecklingsgrupper och föreningsliv involveras i arbetet. Vilket tidigare 
har gjorts i kommunen med lyckat resultat. 

Kollektivtrafik, buss, cykel och gång 
Ny sammanhängande och storskalig bebyggelse prioriteras i områden 
där befintlig kollektivtrafik enkelt kan nås och samtidigt bidra till ett 
effektivare och robustare nät som fler kan använda i vardagen. Statio-
ner och större hållplatser utformas för enkla byten mellan färdmedel, till 
exempel med pendelparkeringar för cykel och bil. Trygga och välunder-
hållna pendelparkeringar intill de stora kollektivtrafiknoderna är för en 
kommun av Tierps yta och med den stora landsbygden en viktig förut-
sättning för det kollektiva resandet.

Gång- och cykelnätet utvecklas så att bostäder, arbetsplatser och mål-
punkter binds samman och kan användas i det dagliga resandet för fler 
människor, för att minska bilberoendet och samtidigt bidra till att var-
dagsmotion och att hälsosamma livsmiljöer främjas. Nya cykelvägar an-
läggs mellan kollektivtrafiknoder, till pendelparkeringar och serviceorter 
samt mellan byar och mindre orter. 

Genom utbyggnad av kommunens gång- och cykelvägsnät ökar också 
barn och ungas möjligheter att själva på ett säkert sätt använda transport-
systemet. Cykelvägar till målpunkter som är viktiga för barn, exempel-
vis till skola och fritidsaktiviteter ska därför prioriteras i kommunens 
utbyggnad av infrastrukturen.

Ladd- och biogasinfrastrukturen utvecklas så att en omställning mot 
hållbara resor och transporter underlättas för de som är beroende av bi-
len som transportmedel. 

Gröna och blå värden i samhällsplaneringen
Närheten till natur- och rekreationsområden, sjöar och vattendrag är vik-
tigt för välbefinnande och folkhälsa. Kommunens orter ska omges av en 
grönblå struktur som är nära, tillgänglig, sammanhängande och samman-
kopplad med den byggda miljön. Tätortsnära natur, friytor och ”outnyttjade 
ytor” för spontanlek och liv mellan husen behöver alltid noggrant värderas 
och beaktas i relation till förtätning. Tätortsnära natur bör vid exploate-
ring kompenseras och kommunen ska aktivt arbeta för att säkra tätortsnära 
natur genom strategiska markinköp. Kommunen ska även arbeta för att ut-
veckla mer tillgängliga tätortsnära naturområden, exempelvis vid Tämnarå-
stråket och Tegelsmoraån. En sammanhängande grön infrastruktur i form 
av rekreationsstråk och ekologiska spridningskorridorer ska säkerställas 
vid planering av bebyggelse och infrastruktur och koppla an till den läns-
omfattande grönstrukturen i enlighet med länsstyrelsens grönstrukturplan. 

Kommunen avser även verka för att stärka näringar kopplade till na-
turvärden och bevarandet av dessa, såväl gröna som blå, och arbeta för 
att värdena ska ses som den resurs de faktiskt är. 

Grönområden och stadsgrönska utgör en viktig del av kommunens kli-
matanpassning och har bland annat potential att hantera vatten vid skyfall 
och mildra effekter vid torka och värmeböljor. Naturområden invid skolor 
har också en viktig funktion för utomhuspedagogik och spontanlek.

Besöksnäring, gröna näringar och levande landsbygd
En levande landsbygd och en livskraftig centralort står inte i konflikt, 
tvärtom är de beroende av varandra. Tierps köping utgör den huvudsak-
liga arenan för handel, service och kommunal administration. De övriga 
större tätorterna är viktiga som lokala centrum för kommunens olika delar, 
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med utbud av större arbetsplatser, viss kommersiell- och offentlig service 
liksom nav för kollektivtrafiken. Gles- och landsbygd erbjuder arbetskraft 
och är en arena för areella näringar, besöksnäring, småföretagande och 
entreprenörskap. Landsbygden utgör även ett viktigt forum för rekreation, 
kultur, naturturism och ekosystemtjänster. Samverkan mellan kommunens 
alla delar bidrar till en attraktiv, stark och framgångsrik kommun. 

Tierps kommun har en stor landsbygd. För att möjliggöra för en stark, 
levande och långsiktigt hållbar landsbygd har flera strategiska målområ-
den identifierats.

3.5 UTVECKLINGSINRIKTNINGSKARTAN 
Utvecklingsinriktning är en av de tre aspekterna i ÖP-modellen och ska 
visa funktioner och funktionella samband avseende tre grundläggande 
strukturer. Begreppen utvecklingsinriktning för bebyggelse, natur och 
friluftsliv samt kommunikationer handlar om att lyfta prioriteringar mel-
lan de viktigaste strategiska sambanden som påverkar kommunens lång-
siktiga utveckling.

Genomgående för utvecklingsinriktningen är ett fokus på funktioner 
och funktionella samband. Fokus ligger på funktionella regioner som 
inte alltid följer administrativa gränser och som kan sträcka sig över 
kommungränser och mellan regioner. I utvecklingsinriktningen visas 
de övergripande strukturerna för bebyggelse, natur och friluftsliv samt 
kommunikationer med ställningstagande för hur dessa strukturer bör 
utvecklas i ett mellankommunalt och regionalt sammanhang. Här redo-
visas långsiktiga intentioner i grova drag och kommunen lyfter fram ut-
vecklingsinsatser som anses vara särskilt viktiga. 

Bebyggelse
Större planerade bebyggelseriktningar visualiseras i utvecklingsinrikt-
ningskartan med rosa pilar. 

Tierps köping är kommunens centralort. Här planeras den huvudsakliga 

bebyggelseinriktningen ske i nordlig riktning mot Tolfta/Strömsberg res-
pektive sydlig riktning mot Kyrkbyn. Det innebär att framtida utveckling 
följer de större kommunikationsstråken och den mer samlade bebyggelsen.  

Örbyhus är kommunens näst största ort. Den huvudsakliga bebyggel-
seriktningen förväntas ske i västlig riktning vilket på längre sikt bidrar 
till att knyta Örbyhus och Tobo samman och utgör ett större ”nav”, dock 
ska de två orterna inte växa samman.  

Kommunikationer
Kommunens största och viktigaste kommunikationsstråk visualiseras i 
kartan. Den breda streckade linjen symboliserar järnvägsstråket. De övriga 
streckade linjerna symboliserar E4, väg 76 och väg 292. Dessa kommuni-
kationsstråk binder samman kommunen samt kommunen med regionen.

Natur och friluftsliv
Tre större viktiga sammanhängande naturområden har pekats ut i kartan. 
Dalälven, Tämnaren och Florarna. I kartan har även gröna viktiga sam-
band pekats ut. Tämnarån ifrån Karlholmsfjärden till Tämnaren, Vendel-
sjön, Upplandsleden och östra Hållnäskusten. 

Kustutveckling
Kommunens långa kuststräcka utgör en viktig resurs för kommunens att-
raktivitet. Genom det pågående utvecklingsprojektet Karlholm strand, det 
framtida anläggandet av slutförvar av kärnbränsle i Forsmark, befintliga 
besöksmål som Hållnäskustens fiskelägen, Karlholms bruk och Löv-
stabruk och genom införande av en koncentration av fem LIS-områden 
längs kommunens norra kuststräcka har ett större område för utveckling 
pekats ut i kommunens nordöstra del. Inom detta område som i översikts-
planen går under namnet Nordöstra utvecklingstriangeln är målsättningen 
att genom projekt, event, tillskott av bostäder och samverkan uppnå syn-
ergieffekter som bidrar till en stark utveckling av det norra kustområdet. 
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Utvecklingsinriktning

Cirklar – (Kategorisering av 
kommunens orter)

1. Centralort                   2. Serviceort        3. Mindre serviceort

 

     Utbyggnadsriktning                        Nordöstra Triangeln

 

Natur och friluftsytor

Natur och friluftsstråk

 

Kommunikationsstråk
  
Kommunikationsstråk järnväg.

 

Kommunikationsstråk bilväg.



4. MARK- OCH  
VATTENANVÄNDNING

Mark- och vattenanvändning är en av de tre aspekterna i ÖP-model-
len. I mark- och vattenanvändningskartan redovisas grunddragen för 
den avsedda användningen av mark- och vattenområden för hela 
kommunen. Användningarna visualiseras som ytor och för varje yta 
definieras en användning som sedan kan preciseras vid behov. I föl-
jande kapitel redovisas markanvändningen också mer ingående i orts-
beskrivningar och för kommunens olika delar med tillhörande beskri-
vande texter som stöd till kartan.
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4.1 BOSTADSFÖRSÖRJNING
Kommunen ansvarar dels för planering av bostadsförsörjningen, dels för 
den planläggning och andra åtgärder som krävs för att bostäder ska kun-
na byggas. Kommunerna bygger normalt sett inte själva några bostäder i 
någon större omfattning, men har ansvar för att skapa förutsättningar för 
tillkomsten av bostäder.

Tierps kommun är en växande kommun och bostadsförsörjningen är 
därför en viktig fråga. I Tierps kommun gäller bostadsförsörjningsplan 
från år 2013. Ett nytt kommunalt bostadsförsörjningsprogram tas fram 
parallellt med aktuell översiktsplan och avses ersätta den tidigare bo-
stadsförsörjningsplanen. 

I Tierps kommun bor idag cirka 21 000 invånare och det finns strax 
över 10 000 bostäder. Av dessa utgör småhus 63 procent, hyresrätter 
23,3 procent, bostadsrätter 7,1 procent. 3 procent av bostäderna utgörs 
av andra former av boende, såsom vårdboenden för äldre. Genom över-
siktsplanen tar kommunen sikte på att fortsätta den positiva trenden i be-
folkningsutvecklingen som varit rådande under 2010-talet. Den långsik-
tiga målsättningen är att under översiktsplanens tidshorisont (2050) öka 
med cirka 5000-6000 invånare. Detta innebär alltså en snittökning på 
mellan 170 och 260 invånare per år. 

I Tierps kommun ska människor kunna erbjudas ett varierat bostads-
utbud och alternativ som passar i livets olika skeden och i alla delar av 
kommunen. Ett varierat bostadsutbud spelar också en viktig roll för en 
fungerande flyttkedja. Exempelvis ska äldre som bor i en stor villa ha 
tillgång till andra attraktiva boendeformer den dagen de inte orkar med 
eller har behov av en villa. Flytten frigör i sin tur villan för exempelvis 
barnfamiljer på jakt efter en större bostad. Genom översikts- och de-
taljplaneringen ska kommunen möjliggöra för bostadsbyggande i Tierps 
kommuns olika delar. Målsättningen för Tierps kommun är därför att det 
alltid ska finnas planlagd mark för bostadsändamål, både fristående vil-
lor och flerfamiljshus i samtliga kommundelar, en så kallad planreserv.

Vid planläggning av nya bostäder och bostadsområden är det inte 
enbart antalet bostäder som kan möjliggöras som räknas. I den fortsatta 
utvecklingen av kommunens bostadsutbud ska hållbar utveckling vara 
ett centralt begrepp och påverka val av lokalisering- och utformning av 
nya bostadsområden. 

För den sociala hållbarheten ska en variation av upplåtelseformer och 
bostadsstorlekar i samma områden erbjudas, för att motverka segrega-
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Figur 18. Befolkning per område i Tierps kommun.
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tion och i stället möjliggöra för livsmiljöer som uppmuntrar till möten 
och samröre över generations- och socioekonomiska gränser. Det är ock-
så av stor vikt att det inom bostadsområdena avsätts utrymme för lokala 
mötesplatser, tillgång till tätortsnära natur och ytor för spontanidrott och 
lek. I planläggningen behöver därför skola, fritid och grönytor priorite-
ras och låtas ta utrymme i ett tidigt skede av planprocessen. God arkitek-
tur ska karaktärisera nybyggnation av bostäder men också underhåll och 
förändring av befintliga.

Vid planläggning av nya bostäder ska stor hänsyn tas till den ekolo-
giska och miljömässiga aspekten. Områden med höga naturvärden ska i 
största möjliga mån undvikas och naturmark som går förlorad till följd 
av exploatering ska kompenseras. Större bostadsexploateringar bör lo-
kaliseras till platser där befintlig kollektivtrafik kan nyttjas och tillsam-
mans med bredbandsuppkoppling och andra tekniska lösningar bidra 
till ett minskat bilberoende. Utformningen av nya bostadsområden med 
tillhörande offentliga platser bör även utformas för att kunna nyttja be-
fintliga eller möjliggöra för utvecklandet av nya ekosystemtjänster och 
grönblåa lösningar.

4.2 KOMMUNIKATION OCH MOBILITET
Tierps kommun har ett geografiskt gynnsamt läge för transport och re-
sande. Kommunen är lokaliserad längs det så kallade ABCX-stråket 
(Ostkuststråket) där Ostkustbanan och E4:an möjliggjort mycket goda 
förbindelser med de intilliggande regionstäderna Gävle och Uppsala, 
liksom Arlanda och Stockholm. Genom de kontinuerliga regionaltågs-
avgångarna är kommunens stationssamhällen, Mehedeby, Tierp, Tobo 
och Örbyhus mycket väl sammanlänkade med de kringliggande städer-
na. I den östra delen av kommunen löper riksväg 76, som sammanbin-

der Gävle med Norrtälje och med större samhällen och målpunkter som 
Östhammar, Forsmark samt Skutskär längs vägen. Tierps kommun är en 
stor pendlingskommun med cirka 4300 utpendlare från kommunen och 
cirka 1900 inpendlare varje dag.

För regionen som helhet är samarbetet ABCX-stråket betydande. 
Här ingår bland annat kommunerna Uppsala, Tierp, Älvkarleby, Gävle 
och Sandviken. ABCX-stråket i sträckan Stockholm–Uppsala är landets 
största länsgränsöverskridande pendlingsstråk och en viktig förutsättning 
för den fortsatta utvecklingen av regionen. Ostkustbanan är tillsammans 
med E4:an de viktigaste delar. ABCX-stråket är av nationell vikt och 
förbinder landets norra delar med Arlanda, Stockholm och Uppsala. 

Samtidigt som kommunen är mycket väl sammanbunden med regio-
nen finns också utmaningar gällande mobilitet. Kommunen har en landy-
ta om 1550 km2 med stora områden av lands- och glesbygd där utbudet 
av kollektivtrafik är begränsat. Den stora ytan och de långa avstånden 
ställer- och kommer i framtiden ställa ännu högre krav på alternativa och 
flexibla lösningar för transport och rörlighet men också på komplement 
till den fysiska rörligheten, såsom ett välutbyggt bredband. 

Transport – en jämställdhetsfråga
Tillgången till personbil är inte jämnt fördelat bland Sveriges invånare. 
Bilägandet och resor med bil är större hos män än hos kvinnor. Bilägande 
är också kostsamt och skiljer sig således åt mellan ekonomiska grupper. 
Av naturliga skäl har barn och unga inte möjlighet att själva resa med 
bil, utan utelämnas till vårdnadshavares tillgång till bil och möjlighet att 
skjutsa. Vad detta i praktiken innebär är att rörligheten bland invånarna 
inte är jämlik, vilket i förlängningen också innebär en ojämlik tillgänglig-
het till arbetsmarknad, fritidsaktiviteter, kulturutbud och samhällsliv.

FAKTARUTA
Kollektivtrafik: Person-
transporttjänster av allmänt 
och ekonomiskt intresse som 
erbjuds allmänheten fort-
löpande och utan diskrimi-
nering (Europaparlamentets 
och rådets förordning (EG) 
1370/2007). 

Regional kollektivtrafik: 
Den kollektivtrafik som avses i 
1 kap. 6 § lagen (2010:1065) 
om kollektivtrafik: sådan kol-
lektivtrafik som  
1. äger rum inom ett län eller,  
2. om den sträcker sig över 
flera län, med avseende på 
trafikutbudet huvudsakligen är 
ägnad att tillgodose resenärer-
nas behov av arbetspendling 
eller annat vardagsresande 
och som med hänsyn till sitt 
faktiska nyttjande tillgodoser 
ett sådant behov. 

Kommersiell regional 
kollektivtrafik: Kollektiv-
trafik som drivs av en aktör 
utan avtal med en regional 
kollektivtrafikmyndighet, eller 
en aktör åt vilken en regional 
kollektivtrafikmyndighet har 
överlåtit befogenhet att ingå 
avtal om trafik (Region Uppsa-
la, 2020, 37).
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Särskild kollektivtrafik: 
Avser skoltrafik och sjukresor 
(Region Uppsala, 2020, 37).

Bytespunkt: En knutpunkt 
där det finns goda förut-
sättningar för byten mellan 
samma eller olika trafikslag 
(Region Uppsala, 2019, 19). 

Figur 19. Stråk i Uppsala och till angränsande län. Källa: Region Uppsala. 
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Kollektivtrafik
Kollektivtrafiken spelar en viktig roll i samhällsstrukturen och binder 
samman kommunen med regionen och skapar kommunikationsmöjlig-
heter och tillgänglighet oavsett tillgång till personbil. Vidare utgör kol-
lektivtrafiken en arena för möten mellan människor och spelar därmed 
också rollen som offentligt rum. Kollektivtrafiken är också en förutsätt-
ning för en fungerande och sammanhållen arbetsmarknad och skolregi-
on. En väl utbyggd och fungerande kollektivtrafik bidrar till att minska 
det utrymme som i den bebyggda miljön behöver avsättas för bilismen 
skapar därmed större utrymme för människan, naturen och andra funk-
tioner i stadsmiljön. Kollektivtrafiken utgör även en betydande del i om-
ställningen till ett hållbart samhälle med mindre klimatpåverkan.

Region Uppsala ansvarar för den allmänna kollektivtrafiken i Upp-
sala län. Merparten av den särskilda kollektivtrafiken, som exempelvis 
skolskjuts och färdtjänst är kommunalt ansvar. Genom avtal är Region 
Uppsala utförare av en stor del av skolskjutstrafiken i Tierps kommun. 
För sjukresor ansvarar Region Uppsala. I Tierps kommun finns kollek-
tivtrafikförbindelser till och från samtliga tätorter mot huvudorten Tierp, 
samt regionbussförbindelser ut till större landsbygdsområden, bland an-
nat Vendel och Hållnäshalvön. Ostkustbanan går från norr till söder med 
totalt fyra stationer inom Tierps kommun, varav stationen i Tierp även 
trafikeras av SJ för resor mot Uppsala, Stockholm i söder och Gävle i 
norr och vidare ut i landet.

Regionaltågstrafiken Upptåget är en tåglinje som trafikerar sträckan 
Uppsala – Gävle samt Uppsala – Sala och körs i Upplands lokaltrafiks 
(UL) regi. Inom Tierps kommun har regionaltågstrafiken uppehåll på 
Örbyhus-, Tobo-, Tierp-, och Mehedeby stationer. regionaltågstrafiken 
ansluter med SL:s pendeltåg i Uppsala för anslutningsresor till och från 
Arlanda och Stockholm. Upptåget började trafikera sträckan Uppsala 
– Tierp redan år 1991 men inledningsvis med betydligt färre avgångar. 
Sträckan Uppsala - Tierp trafikeras med 30-minuterstrafik och mellan 

Tierp och Gävle avgår tåget en gång i timmen. Efter klockan 22.00 och 
före klockan 09.00 på helgmorgnar körs trafiken glesare. 

I riktning mot Gävle hade de fyra stationerna inom Tierps kommun 
under år 2019 tillsammans i genomsnitt 987 påstigande per vecka, i rikt-
ning mot Uppsala hade stationerna 2 594 påstigande per vecka.

I Tierps kommun fanns år 2019 totalt 13 regionbusslinjer, tio skol-

VERKTYGSLÅDA 
KOLLEKTIVTRAFIK

 ‐ Guider för hur befintlig 
kollektivtrafik kan nyttjas 
för att nå besöksmål ska 
arbetas fram.

 ‐ Fortsatt och kontinuerlig 
dialog och samarbeten med 
Region Uppsala kring utma-
ningarna med kollektivtrafik 
på landsbygden. 

 ‐ Utreda möjligheterna till 
stadsbusstrafik 

 ‐ Utreda möjligheterna till 
säsongs- och eventbussar 

510

511

513

514

516

517

518

817

821

832

835

952

TOTALSUMMA

Påstigande summa      Påstigande medel 

214 925

32 415

25 303

65 577

205 812

19 890

41 697

151 676

269 718

8 585

51 061

10 336

1 096 996

589

89

101

180

564

97

202

416

739

34

204

41

3 256

*Resenärsstatistik avser år 2019. Statistik saknas för 515.Figur 20. Resenärsstatistik från år 2019. Statistik saknas för linje 515. 
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Figur 21. Antal på- och avstigande sträckan Uppsala-Gävle. Figur 22. Antal på- och avstigande sträckan Gävle-Uppsala.

busslinjer, en sjukresebuss och Upptåget som trafikerar sträckan Gävle 
- Uppsala. I figur 20 presenteras resenärsstatistik för år 2019 framtagen 
av Region Uppsala. Statistisk saknas för regionbusslinje 515 som trafi-
kerar sträckan Skärplinge - Vavd - Hållnäs - Fagerviken - Skärplinge. Av 
de regionbusslinjer som trafikerar Tierps kommun är linje 821 den med 
flest resenärer. Linjen trafikerar sträckan Tierp - Månkarbo - Uppsala, 

och hade under 2019 cirka 270 000 påstigande. Därefter kommer linje 
510 som trafikerar sträckan Tierp - Skärplinge - Karlholm - Älvkarleby 
- Skutskär - Gävle, med cirka 215 000 påstigande. Av de icke kommunö-
verskridande regionbusslinjerna toppar linje 516, Söderfors - Tierp, lis-
tan med cirka 206 000 påstigande. Totala antalet påstigande på region-
busslinjerna under år 2019 uppgick till cirka 1 100 000.
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ende utbyggnadsplaner i Siggbo kan i framtiden ett behov av en stads-
buss i Tierps köping med omnejd komma att uppstå. 

Besöksmålsbussar/sommarbussar/eventbussar
I Tierps kommun finns ett stort utbud av unika natur- och kulturmiljö-
er och evenemang att uppleva. Då flera av dessa miljöer och besöksmål 
finns i glesbygden och är spridda över hela kommunen krävs i många 
fall transporter för att kunna ta del av dessa. Kommunen har därför som 
ambition att utreda möjligheterna för särskilda event- och säsongsstyrda 
kollektivtrafiklinjer som ger invånare och besökare en större möjlighet 
att tillgodogöra sig kommunens stora värden. Vidare ska guider för hur 
befintlig kollektivtrafik kan nyttjas och kombineras för att nå besöksmål 
arbetas fram. Åtgärder som ökar möjligheterna för kommunens invåna-
re att uppleva alla delar av kommunen och samtidigt bidrar till att stärka 
besöksnäringen.

Gång- och cykelvägar
Riktlinjer och strategier för utvecklingen av kommunens cykelvägar 
hanteras i Cykelplan för Tierps kommun från år 2016. I cykelplanen 
anges även principer för utformningen av kommunens cykelnät. Jämfört 
med bilism medför cykling som transportmedel flera fördelar, både för 
människan och för samhället i stort. Cykling stimulerar människors fy-
siska aktivitet och bidrar till individens hälsa och välbefinnande. Cykeln 
är jämfört med bilen också ett hållbart transportmedel som är energief-
fektivt och varken medför buller eller luftföroreningar och skapar betyd-
ligt mindre barriäreffekter. Genom att främja cykeln som transportmedel 
kan bilberoendet och bilens roll i samhället komma att minska och fram-
för allt skulle de kortare bilresorna i större utsträckning kunna ersättas 
med cykling. Genom att skapa ett mer gent, heltäckande, sammanhäng-
ande och säkert cykelvägnät kan kommunen öka förutsättningarna för 
människor att välja cykeln som färdmedel öka.

Kollektivtrafikens framtid
Med snabba kommunikationer som kortar restiderna har Tierps kommun 
goda förutsättningar för att kunna locka nya invånare, företagsetable-
ringar, locka arbetskraft och besökare. Utbyggda kollektiva transporter, 
gång- och cykelvägar, goda bytespunkter mellan trafikslag och utbyggd 
digital infrastruktur är också viktig förutsättning för att hela kommunen 
ska kunna leva.

Mindre orter och landsbygdsområden har dock generellt sett ett lägre 
utbud av kollektivtrafik jämfört med kommunens tätorter. De mindre 
orterna och landsbygden är viktiga områden som kompletterar tätorterna 
och som kan erbjuda andra värden och lantligare bostadsmiljöer och har 
potential för framtida tillväxt. Många av kommunens unika natur- och 
kulturmiljöer och besöksmål finns också i glesbygden och är spridda 
över hela kommunen och för att kunna nå dessa krävs därför i många 
fall transport. Det finns därför ett stort behov av innovativa lösningar för 
att kunna möta efterfrågan ut mot de småorter, landsbygdsområden och 
besöksmål som inte är belägna intill befintliga kollektivtrafikstråk. 

Arbetet fram till idag har påvisat att det saknas befolkningsunder-
lag för ordinarie kollektivtrafik att utöka mot dessa orter. Tierps kom-
mun ser därför stor vikt av att fortsätta arbetet tillsammans med Region 
Uppsala och undersöka och analysera alternativa lösningar som kan vara 
aktuella för kommunens landsbygdsområden. Olika tänkbara alternativ 
skulle kunna vara anropstrafik, säsongsberoende bussar och framtagande 
av guider för att förenkla och förtydliga hur befintlig kollektivtrafik kan 
användas för att nå särskilda besöksmål. 

Stadsbuss
I Tierps kommun finns idag ingen stadsbusstrafik eller lokaltrafik inom 
enskilda orter. Med den tillväxt som kommunen och framför allt Tierps 
köping genomgått sedan mitten av 2010-talet och med hänsyn till pågå-
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Cykelvägsnätet i Tierps kommun omfattar idag cirka 37 km och 
byggs kontinuerligt ut. Cykelvägsnätet är inte heltäckande vare sig inom 
eller mellan tätorterna och det finns därför stor förbättringspotential. 
Utbyggnaden av det kommunala cykelvägsnätet ska fortsätta och med 
särskild prioritet på cykelvägnät fram till och runt målpunkter, som ser-
vice, skola, arbetsplatser, kollektivtrafik och mötesplatser. Den fortsatta 
utbyggnaden av cykelvägsnätet ska kompletteras med andra åtgärder i 
den fysiska miljön, för att öka bekvämligheten och tryggheten och däri-
genom cykelns attraktivitet som transportmedel. 

I de fall det är möjligt bör gång- och cykeltrafik separeras från biltra-
fik, för ökad säkerhet, trygghet och framkomlighet. Vid utformningen av 
cykelvägar ska hänsyn tas till att antalet cyklister kommer att öka. Hän-
syn ska även tas till nya och snabbare former av cyklar och att antalet 
elcyklar kommer att öka. 

För att öka tryggheten och orienteringsbarheten längs cykelvägsnätet 
ska kommunen fortsatt arbeta med ändamålsenlig belysning och arbeta 
fram en strategi för enhetlig skyltning. En cykelresa börjar och slutar 
alltid någonstans och cykeln behöver då parkeras. Det är därför viktigt 
att det finns välfungerande och säkra cykelställ med tillräckligt många 
platser som också är anpassade för olika typer och modeller av cyklar, 
på strategiska platser längs med cykelvägsnätet och vid målpunkter. Vid 
de största målpunkterna för cykeltrafiken, som exempelvis stationsområ-
den, kan även cykelgarage vara ett alternativ. I den framtida revidering-
en av kommunens cykelplan ska utöver cykelvägsnätet och dess stråk ett 
större fokus än tidigare läggas på cykelnoder och knutpunkter för cykel-
nätet liksom skyltning och vägvisning. 

I kombination med åtgärder i den fysiska miljön ska kommunen även 
verka för information, attitydförändringar och andra former av påver-
kansåtgärder för att locka fler människor att våga prova cykeln som ett 
realistiskt alternativ till personbilen. 

Klimatpåverkan från transporter
Transporterna står för ungefär hälften av alla växthusgasutsläpp i kom-
munen och är den sektor i kommunen med störts klimatpåverkan. Det är 
framför allt persontransporterna som står för den största andelen, cirka 
60 procent (se figur 24). Även tunga och lätta lastbilar står för en ansen-
lig del, cirka 25 procent av utsläppen inom transportsektorn.

Under de senaste åren har andelen el- och hybridbilar ökat, vilket 
minskar beroendet av fossila bränslen. Även bilar som kör på förnyel-
sebara drivmedel har dock en miljöpåverkan, framför allt vid produk-
tionen. Det kommer även att vara svårt att tillverka tillräckligt mycket 
biodrivmedel för att täcka behoven lokalt och globalt, varför biltranspor-
terna i sin helhet behöver minska. 

Kommunen bär ett stort ansvar för en samhällsomställning som möj-
liggör för- och gynnar ett hållbart resande. Detta kan genomföras på oli-

FAKTARUTA
Barriäreffekt innebär ett fysiskt 
hinder, exempelvis en bilväg, 
som utgör ett hinder som 
skär av framkomligheten för 
människor, växter och djur. 
Barriäreffekter kan alltså nega-
tivt inverka på såväl människor 
som djur, natur och upplevel-
sen av stadsmiljön. 

VERKTYGSLÅDA 
GÅNG- OCH CYKELVÄGAR

 ‐ Kommunens cykelplan ska 
revideras.

 ‐ Kommunen ska ta fram en 
strategi för skyltning.

 ‐ I planering ska cykelvägar 
prioriteras.

 ‐ I de fall det är möjligt 
bör gång- och cykeltrafik 
separeras från biltrafik, för 
ökad säkerhet, trygghet och 
framkomlighet.

 ‐ Fortsatt utbyggnad av 
cykelnätet.

Figur 23. Cykel vid ängsmark Tierps köping. 
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ka nivåer och med olika metoder eller kombinationer av flera. 
Exempelvis behöver det hållbara resandet göras mer attraktivt, 
genom anordnandet av trygga och attraktiva stationsmiljöer, 
genom pendelparkeringar i anslutning till kollektivtrafiksno-
der, genom cykelparkeringar och genom att verka för fler kol-
lektivtrafikavgångar.

Informationsteknik, bredband  
och innovativa lösningar
Tekniken och samhällets inställning och strukturer förändras 
ständigt. Under det senaste decenniet har distansarbete och 
distansmöten kommit att bli allt vanligare. När arbete, under-
hållning, service och sociala sammanhang kan nås på distans 
minskar också behovet av den fysiska rörligheten. Bredband-

sutbyggnad är därför en högt prioriterad fråga för kommunen 
och framför allt på landsbygden där tillgången till kollektivtra-
fik är begränsad.

Utöver den rent tekniska utvecklingen ska kommunen vara 
öppen- och möjliggöra för strukturella innovationer och nya 
förhållningssätt till mobilitet och resande. Kommunen ska 
under de närmaste åren ersätta den kommunala fordonsflottan 
med en större andel el- och hybridbilar och undersöka möj-
ligheterna till att låta dessa ingå i bilpooler. Kommunen är 
generellt sett positivt inställd till andra typer av lösningar som 
anropstrafik, samåkning och samordnade transporter och ska 
ha god omvärldsbevakning kring mobilitets- och transport-
lösningar. Kommunen ska också vara öppen för innovativa 
mobilitetslösningar och arbete pågår med framtagande av en 
kommunal mobilitetsstrategi. 

4.3 TEKNISK FÖRSÖRJNING
Kommunalt vatten och avlopp
Vatten är vårt viktigaste livsmedel. Rent vatten är ett av de glo-
bala hållbarhetsmålen och en förutsättning för hållbar utveckling 
och tillväxt. Det kommunalägda bolaget Tierps energi & miljö 
AB (TEMAB) är leverantör och förvaltare av det kommunala 
VA-systemet. I Tierps kommun finns sju kommunala vattenverk 
och 13 kommunala avloppsreningsverk. Idag är cirka 13 800 
personer anslutna till kommunalt vatten och avlopp i Tierps 
kommun. I flera fall försörjer vattenverken mer än ett område. 
Den kommunala vattenförsörjningen utgörs av grundvatten. 
Samtliga verk behandlar vattnet innan det distribueras till led-
ningsnätet. I Tierps kommun finns även fem reservvattentäkter. 

Sett till kommunen i stort är tillgången på grundvatten god 
tack vare grusåsar som Uppsalaåsen, Västlandsåsen och Ven-

Figur 24. Växthusgasutsläpp per transportslag i Tierps kommun år 
2019 enligt Nationella emissionsdatabasen. I aktuell statistik ingår 
inte utrikesresor.
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VERKTYGSLÅDA 
KLIMATPÅVERKAN FRÅN TRANSPORTER

 ‐ Vid upphandling ska krav ställas på ökande andel 
fossil fria bränslen, för att nå fossil fria transporter 
till år 2030. Kommunen ska även främja lösningar 
som under lättar för privatpersoner att nå effektiva 
och fossilfria transporter.

 ‐ Vidta strategisk hastighetsbegränsning för 
motor fordon  för att öka prioriterade vägsträck-
ors attraktivitet för gång och cykel. 

 ‐ Prioritera snöröjning av gång/cykelbanor framför 
bilväg (även utanför tätort).

 ‐ Ta fram en mobilitets- och parkeringsplan.

 ‐ Upplåta mark för kollektivtrafikanläggningar och 
pendelparkeringar vid viktiga knutpunkter för 
kollektivtrafiken.

 ‐ Iordningställ trygga och tillgängliga pendelpar-
keringar för bil och cykel, gärna med ladd-möj-
lighet och väderskydd.

 ‐ Möjliggör för anställda att arbeta hemifrån eller 
via distansarbetsplats.

 ‐ Arbeta för att genomföra och möjliggöra dis-
tansmöten via digitala verktyg.

 ‐ Möjliggör för publik laddning/tankning vid ladd-/
tank plats för exempelvis kollektivtrafik.

 ‐ Inrätta och förbered för laddstationer.
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delåsen. Samtliga nio grundvattenförekomster i kommunen har bedömts 
ha god kvantitativ och kemisk status av vattenmyndigheten. I delar av 
kommunen är vattentillgången sämre, då främst Hållnäshalvön och 
kustområdet där det också förefaller risk för saltvatteninträngning. Vid 
planläggning eller bygglovsprövning i områden med dålig grundvatten-
tillgång ska vattenfrågan särskilt beaktas.

VA-plan för Tierps kommun
Det framtida arbetet med den kommunala VA-försörjningen hanteras 
inom kommunens VA-plan antagen av kommunfullmäktige år 2014. En 
ny VA-plan är under framtagande och ska jämkas med aktuell översikts-
plan. Syftet med VA-planen är att planera för en hållbar försörjning av 
vatten och avlopp i hela kommunen. Planen omfattar beskrivning och 
bedömning av VA-försörjningen såväl inom som utanför nuvarande 
verksamhetsområde för kommunalt VA. Den belyser bland annat nulä-
ge, förutsättningar, vilka behov som finns samt hur och på vilken nivå 
VA-planeringen i kommunen ska utföras. VA-plan ska efter översiktspla-
nens antagande revideras och uppdateras med hänsyn till nya ställnings-
taganden och strategier i den aktuella översiktsplanen. 

Export av vatten
TEMAB levererar sedan år 2021 dricksvatten till Österbybruk och Alun-
da i Östhammar kommun. Avtalet sträcker sig fram till och med år 2069.

Regional vattenförsörjningsplan för Uppsala län
I den regionala vattenförsörjningsplanen för Uppsala län konstateras att 
tillväxttakten är hög i länet och konkurrensen om vatten förväntas öka i 
framtiden. God planering av markanvändningen och ny bebyggelse, ut-
ifrån förutsättningarna i ett framtida klimat, är därför nödvändigt för att 
säkra både kvalitet och kvantitet i våra grundvattenmagasin och kvalite-
ten i våra ytvatten. Tillgången till vatten är också en viktig förutsättning 

Figur 25. Samlad bedömning av vattenbrist i Uppsala län, 2020. Kartbild från 
den Regional vattenförsörjningsplan för Uppsala län.

för jordbruket och den industriella näringen.
Den regionala vattenförsörjningsplanen utgör ett underlag till länets 

kommuner i arbete översiktsplaner, eftersom samhällsplaneringen är ett 
viktigt verktyg för att långsiktigt säkerställa dricksvattenförsörjning-
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Teckenförklaring
Riktvärden klass 1
Riktvärden klass 2
Riktvärden klass 3
Riktvärden klass 4

Figur 26. Grundvattentillgångar i Tierps kommun. Figur 27. Verksamhetsområden för kommunalt VA. 
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en. Underlaget kan också användas för kommunernas VA-planering och 
kommunala vattenförsörjningsplaner.

I den regionala vattenförsörjningsplanen konstateras att Uppsala län 
är ett län med stora variationer mellan kommunerna och där vattenre-
surserna är ojämnt fördelade och därmed också förutsättningarna för 
vattenförsörjning. Tierps kommun är en av de kommunerna i länet där 
tillgången till dricksvatten generellt sett är god. 

Det stora exploateringstrycket i många delar av länet med utbyggna-
den av både infrastruktur, bostäder och verksamhetsområden riskerar 
medföra att den negativ påverkan på både yt- och grundvatten ökar. De 
stora grundvattenresurserna måste därför beaktas i planeringen. 

Grundvatten
Huvudstrategin för den regionala vattenförsörjningen är att om det finns 
grundvattenresurser som används idag, eller har potential att användas 
för dricksvattenförsörjning, ska de skyddas så långt som möjligt genom 
vattenskyddsområden och hänsyn i fysisk planering.

Ytvatten
I den regionala vattenförsörjningsplanen har ytvatten till skillnad från 
grundvatten prioriterats utifrån de naturliga förutsättningarna, som till-
gången på vatten (flöden, sjödjup etcetera) samt hur vattenresurserna 
förväntas påverkas av klimatförändringarna. I ett långsiktigt perspektiv 
har tre ytvattenresurser ur regionalt perspektiv pekats ut, två av dessa 
med direkt beröring på Tierps kommun, Dalälven och havet. Vidare pe-
kas ”övriga prioriterade ytvatten” ut som prioriterade för att de idag an-
vänds inom någon del av ett vattenförsörjningssystem och är betydelse-
fulla i ett regionalt perspektiv. Hänsyn behöver därför även tas till dessa 
resurser i översiktsplanering, miljöprövning och andra typer av beslut. 
Av dessa övriga ytvatten återfinns tre inom Tierps kommun.

I kommunens arbete ska samtliga vattenresurser som angivits beaktas 
och åtgärder som riskerar skada vattenresurserna undvikas.

I den regionala vattenförsörjningsplanen fastslås åtgärder för en långsik-
tigt trygg vattenförsörjning. Tierps kommun berörs av flera åtgärder och 
ansvarar för vissa av dessa.
• Uppdatera länets vattenskyddsområden så att antalet vattentäkter med 

funktionella och uppdaterade vattenskyddsområden och förskrifter 
ökar.

• Alla vattentäkter ska ha tillstånd för uttag inom 10 år
• Utreda behov av bygglovsplikt för grundvattentäkter alternativt utre-

da behov av motsvarande prövningsplikt enligt miljöbalken.
• Ökat antal utredningar av potentiellt förorenade områden, klass 1 och 2, 

för att minska riskerna för spridning av föroreningar till vattenresurser.
• Utökade nivåmätningar i länets grundvattenresurser samt utökad rå-

vattenkontroll inklusive screeninganalyser av miljögifter.
• Alla kommuner ska ha en klimatanpassad dricksvattenförsörjning en-

ligt Livsmedelsverkets handbok KASKAD eller motsvarande.
• Nödvattenplan - alla kommuner ska ha en aktuell nödvattenplan se-

nast 2022 och det ska finnas ett etablerat nätverk i länet för att dela 
eller samverka om nödvattenutrustning

• Kommunala risk- och sårbarhetsanalyser. Avsaknad av reservvatten är 
en sårbarhet som kommunerna bör beakta i sina risk- och sårbarhets-
analyser. Åtgärder bör sedan vidtas utifrån de behov som kommunen 
identifierar.

• Samverka kring vattenbesparande informationskampanjer.
• Kommunala kampanjer till fastighetsägare med enskild vattenförsörj-

ning om hur vatten kan sparas, hur brunnar kan skötas samt behovet 
av provtagning.
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Vatten och avlopp utanför  
kommunalt verksamhetsområde
Enskilda avlopp 
Utanför de områden där det inte finns kollektiva avloppslösningar krävs 
enskilda lösningar. Under förutsättningen att man har vatten inkopplat 
till huset behövs också en godkänd lösning för att hantera avloppsavfal-
let. Det kan handla om allt från kompletta WC-lösningar, till olika torr-
dasslösningar i kombination med så kallade Bad-Disk-Tvättavlopp. Det 
är fastighetsägaren som ansvarar för att det finns en lösning som uppfyl-
ler dagens riktlinjer.

Kommunens ansvar när det gäller enskilda avlopp hör huvudsakligen 
samman med ansvaret för tillsyn enligt miljöbalken. Där ingår ansvar för 
prövning av ansökningar om enskilt avlopp och ansvar för kontroll att 
befintliga avlopp uppfyller kraven i lagstiftningen. Enligt miljöbalken är 
det även statliga och kommunala myndigheters ansvar att verka för att 
miljökvalitetsnormer uppnås. Varje fastighetsägare är dock skyldig att 
rena eller på annat sätt ta hand om avloppsvatten som uppstår på fastig-
heten. Att släppa ut avloppsvatten från WC utan längre gående rening än 
slamavskiljning är uttryckligen förbjudet.

Enligt sammanställningarna från kommunens renhållningsregister 
finns cirka 4000 anläggningar med enskilda avlopp, alltså med slamav-
skiljare och slutna tankar som töms i kommunens regi. Kombinerade 
system med både slamavskiljare och sluten tank räknas som en an-
läggning. Omkring 3500 av avloppen är registrerade i miljö- och häl-
soskyddsenhetens tillsynsregister. Ett arbete pågår där kommunens en-
skilda avlopp inventeras och inspekteras.

Gemensamhetsanläggningar 
En gemensamhetsanläggning bildas genom en lantmäteriförrättning för 
något som ska vara till nytta för flera fastigheter. Det kan till exempel 
vara en vattentäkt eller ett avlopp. I kommunen finns några få gemen-

samhetsanläggningar för avlopp som är dimensionerade för mer än 25 
personekvivalenter. 

Dagvatten
Dagvatten är regn- och smältvatten som tillfälligt rinner på hårdgjorda 
ytor, som exempelvis asfalt, sten och hårdpackat grus. Dagvatten som 
sköljer över hårdgjorda ytor kan fånga upp föroreningar och skräp på 
platsen, såsom slitage från bildäck och för med sig föroreningarna vidare 
till vattendrag och natur. Vid kraftiga regnfall eller stora snösmältning-
ar riskerar bristande dagvattenhantering också att föranleda översväm-
ningar som kan leda till stora materiella kostnader och personskador. 
En effektiv och fungerande dagvattenhantering har en tydlig beröring 
med flera av miljökvalitetsmålen; Grundvatten av god kvalitet, Levande 
sjöar och vattendrag, Giftfri miljö, Ett rikt växt- och djurliv, Myllrande 
våtmarker, God bebyggd miljö och Hav i balans samt levande kust och 
skärgård. Dagvattenhanteringen har också en stor betydelse för uppfyl-
landet av FN:s globala hållbarhetsmål.

Dagvatten i planeringen
I och med ett förändrat klimat beräknas fler kraftiga regn och högre 
vattenstånd i sjöar och vattendrag uppkomma, vilket ställer allt högre 
krav på en hållbar dagvattenhantering. Dagvatten som inte tas om hand 
eller hanteras på ett korrekt sätt riskerar att föranleda översvämningar, 
sprida föroreningar och leda till erosion och ökade skredrisker. Tekniska 
lösningar som dagvattenledningar och fördröjningsmagasin kombineras 
lämpligen med naturbaserade lösningar som exempelvis med grönytor, 
dagvattendammar, gröna tak, växtbäddar och blågröna stråk. Dagvat-
tenfrågor behöver alltid beaktas i kommunens planering och risker och 
lösningar analyseras. Dagvatten kan också utgöra en resurs, om detta 
hanteras på ett medvetet och förnuftigt sätt. Exempelvis kan naturbasera-
de lösningar såsom en dagvattendamm bidra till en attraktiv miljö och ge 

VERKTYGSLÅDA 
DAGVATTEN 
 ‐ Dagvattenflöden ska 

reduceras och regleras för 
minskad belastning på 
ledningsnät och recipienter. 
Nya allmänna dagvatte-
nanläggningar dimensio-
neras för ett regn som har 
återkomsttid på 50 år. 

 ‐ Dagvatten ska hanteras 
som en resurs som berikar 
miljön för upplevelser, re-
kreation, lek, naturvärden 
och biologisk mångfald.

 ‐ En dagvattenstrategi för 
kommunen ska tas fram. 

 ‐ Dagvatten ska hanteras 
och infiltreras lokalt i störs-
ta möjliga mån.

FAKTARUTA
Lokalt omhändertagande av 
dagvatten (LOD), innebär att 
dagvatten hanteras på den 
egna fastigheten, i stället för 
att ledas ned i dagvattensys-
tem eller avlopp. Exempel på 
LOD-lösningar är gröna tak 
på byggnader, genomsläpp-
liga ytor, dagvattendammar 
och svackdiken.
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förutsättningar för ökad biologisk mångfald. Tillräckligt renat dagvatten 
som tillåts infiltrera kan också utgöra ett bidrag till grundvattenbildning-
en. Vid planläggning av nya bostads- och verksamhetsområden ska möj-
ligheterna till lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) utredas och 
om möjligt nyttjas för att minska belastningen på det allmänna dagvat-
tensystemet.

Fjärrvärme
Det kommunalägda bolaget Tierps energi och miljö (TEMAB) är leve-
rantör av fjärrvärme i kommunen. Fjärrvärme finns i Tierp, Karlholm 
och Örbyhus. 

Fjärrvärmeverken i Tierp och Örbyhus har god kapacitet för de områ-
den som de är avsedda för och en successiv utbyggnad av ledningsnätet 
äger rum i framför allt Tierps köping. Den fjärrvärme som levereras av 
TEMAB är 100 procent fossilfri sedan år 2020.

Bredband och telefoni
Snabb och stabil internetuppkoppling är en viktig förutsättning för till-
gång på information, möjliggörande och underlättande av företagande 
och har blivit en naturlig del av människors vardagsliv. En stabil in-
ternetuppkoppling har även alltmer kommit att utgöra en möjlighet för 
människor att arbeta från hemmet och därmed överbrygga fysiska av-
stånd till arbetsplatsen. Detta faktum blir alltmer betydelsefullt för gles- 
och landsbygdsområden med långa resvägar till arbetsplatser. IT-infra-
struktur har också kommit att i allt högre grad bli en möjlighet för äldre 
att bo kvar i hemmet, genom utvecklingen av e-hälsohjälpmedel. Tierps 
kommun strävar efter att fler invånare ska få tillgång till fiberuppkopp-
ling. 

Tierps kommun har byggt ett förvaltningsnät som binder samman 
tätorterna och samförlagt kanalisation för framtida bruk. Därmed har 
privata aktörer givits förutsättningar att bygga bredbandsnätet vidare ut 

på landsbygden. Kommunens roll i bredbandsutbyggnaden är att bidra 
till samverkan, samordning, som stöd vid lokala fibermöten och genom 
omvärldsbevakning. Kommunen är och ska vara oberoende i förhållande 
till operatörer. Kommunen bygger inga fibernät till privatpersoner. Bred-
bandsutbyggnad för den privata marknaden samt ansökan om statliga 
medel för ändamålet görs av operatören. Det finns stor potential till ett 
mer utvecklat samarbete mellan de verksamma aktörerna och fastighets-
ägare/bredbandsföreningar och kommunen kan här spela en viktig roll 
som deltagare i de lokala fibermötena. 

För planering och strategi följer kommunen regeringens bredbands-
strategi och kommunen har upprättat en handlingsplan. Det finns dock 
behov av att revidera den kommunala handlingsplanen och utöka denna 
med ett särskilt fokus på gles- och landsbygd. Erfarenheter har visat på 
att kommunen behöver ta en mer aktiv roll i arbetet med bredbandsut-
byggnaden, inte minst för glesbygdsområden och landsbygd, för att säk-
ra den utbyggnadstakt som kommunen anser nödvändig.

Mobilnätets infrastruktur i form av mobilmaster och antenner för 
WIFI samt teknikbodar ska prioriteras i tidiga planeringsskeden. Det är 
viktigt att denna infrastruktur finns på plats då nya bostäder eller verk-
samheter utvecklas. Tekniska funktioner för mobilnät ska placeras så att 
de inte stör kringliggande verksamheter eller bostäder.

Renhållning och återvinning
Ansvariga för renhållningen i Tierps kommun är det kommunägda bola-
get Tierps energi och miljö AB (TEMAB). Tierps kommun eller TE-
MAB är inte knuten till något regionalt avfallsbolag eller kommunalför-
bund, utan jobbar självständigt med olika aktörer inom avfallsområdet. 

Återvinning och sophämtning
En mätning genomförd år 2017 visade att den totala mängden hushålls-
avfall per person då var 405 kg. Av detta hushållsavfall skickades drygt 
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hälften till energiutvinning och resten gick till olika former av materialå-
tervinning. 

En stor del av dagens avfall från hushåll ingår i producentansvaret, 
vilket innebär att producenterna ansvarar för och bekostar insamling och 
återvinning. Detta hanteras via tolv obemannade återvinningsstationer 
utplacerade i kommunen. Det avfall från hushåll som inte lämnas till 
producenternas insamlingsställen ansvarar kommunen för och räknas 
som hushållsavfall. 

För att nå miljömålen; Begränsad klimatpåverkan, Giftfri miljö och 
Skyddande ozonskikt är en väl fungerande resursåtervinning avgörande 
och är därför en prioriterad fråga i Tierps kommun. 

Grovavfall tas omhand via de tre återvinningscentraler som återfinns 
i kommunen; Gatmot, Skärplinge och Söderfors. Farligt avfall samlas 
i miljöstationer varav det finns åtta i kommunen. Den brännbara delen 
av hushållsavfallet hämtas av komprimerande sopbilar och lastas om till 
större fordonsenheter och transporteras till energi- och värmeutvinning. 
Enskilda hushåll erbjuds möjlighet, mot nedsättning av renhållnings-
avgift, att själva ta hand om utsorterat organiskt avfall genom hem-
kompostering. Företagens avfallshantering, som inte ingår som en del 
i hushållsavfallet, hanteras och sorteras på en behandlingsanläggning i 
kommunen. 

Avfallsplan för Tierps kommun
Den långsiktiga planeringen för avfallshantering i Tierps kommun av-
handlas i kommunens avfallsplan från år 2020. Det övergripande målet 
med avfallsplanen är att utveckla avfallshanteringen i kommunen ytterli-
gare och säkerställa en utveckling i enlighet med avfallshierarkin och en 
avfallshantering av god kvalitet. Avfallsplanen är ett viktigt verktyg för 
att på lång sikt kunna uppfylla samhällets mål och syftet med avfallspla-
nen för Tierps kommun är att: 
• Ge en samlad bild av den nuvarande avfallshanteringen.

• Ange mål och aktiviteter med utgångspunkt i lokala behov, nationel-
la/regionala/lokala mål samt gällande lagstiftning

• Flytta avfallet uppåt i avfallshierarkin och styra utvecklingen av av-
fallshanteringen för att främja en hållbar utveckling. 

• Omhändertagandet av det avfall som uppstår ska förbättras ur miljö- 
och resurshushållningssynpunkt.

• Vara ett verktyg för att kommunicera behov av förändringar av hante-
ringen för att möta samhällets nya krav inom området.

Deponier
Det finns inte längre några aktiva avfallsdeponier i Tierps kommun. 

I Tierps kommun har 17 nedlagda deponier identifierats efter utred-
ning. Tre av deponierna, Myrområdet, Ingså och Karlitdeponin, hanteras 
av tillsynsmyndighet länsstyrelsen som övervakar dessa verksamheter. 
Sluttäckning av deponin vid Gatmot avfallsanläggning är pågående. Pla-
nering av efterbehandlingsåtgärder för de övriga deponierna pågår. Kom-
mun ska fortsatt arbeta med hanteringen av samtliga deponier.

Drivmedel
I Tierps kommun finns idag 14 drivmedelsstationer för personbilar. Av 
bilarna i trafik, registrerade i Tierp år 2020, var 93 procent av bilarna 
diesel eller bensinbilar. Resterande bilar, sju procent är rena elbilar, ladd- 
och elhybrider (el + förbränningsmotor), gasbilar samt flexifuel. Antalet 
elbilar ökar och cirka 11 procent av alla nyregistrerade personbilar under 
år 2020 var rena elbilar.

Kommunen ska arbeta för att säkerställa att det finns en utbyggd 
infrastruktur som stödjer en fossilfri fordonsflotta i såväl kommunens 
organisation som i kommunen som helhet. I dagsläget finns 23 publika 
laddstationer för elbil i kommunen och avsikten är att utbyggnaden ska 
fortsätta i enlighet med behovet, som kontinuerligt ska analyseras. Kom-
munen arbetar för att skapa förutsättningar för en biogastankstation, där 
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Figur 28.  Kartöversikt över de sammanställda deponiernas lokalisering. 
*Deponierna hanteras av Länsstyrelsen i Uppsala län som är tillsynsmyndighet 
över dessa verksamheter.  
**Deponin omfattas av en pågående översiktlig miljöteknisk undersökning 
(Ramboll, 2018). 

Figur 29.  Översikt över de sammanställda deponiernas lokalisering. 
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Figur 30.  Karta över publika laddstationer för elbil i Tierps kommun (rött): 
Tierps pendlarparkering, Tierps arena, Tierpsporten, Örbyhus pendlarparkering 
samt planerat biogastankstation (blått) i Tierps köping.

den mest lämpliga lokaliseringen ska utredas. Ett stöd och kunskapsun-
derlag i den fortsatta planeringen för infrastrukturen för förnybara driv-
medel är den regionala planen Regional plan för infrastruktur för förny-
bara drivmedel och elfordon.

I regionens plan för infrastruktur och förnybara drivmedel har en ana-
lys över behovet av biogas, el och andra förnybara drivmedel i kommu-
nen genomförts. Analysen visar att det behövs minst ett tankställe för 
biogas och HVO (biodiesel) samt tio nya publika snabbladdare för elbi-
lar i kommunen för att täcka behovet. Till det behövs även ett stort antal 
hemmaladdare samt semi-snabbladdare för elbilar vid arbetsplatser. I 
nuläget finns publika laddstationer endast i Tierp och Örbyhus och det 
behöver därför också genomföras satsningar i övriga tätorter. 

Den kommunala fordonsflottan
Idag kommer majoriteten av växthusgasutsläppen i kommunen från trans-
porterna, där persontransporterna står för den största andelen. Transpor-
ter utgör över 50 procent av de totala utsläppen, arbetsmaskiner utgör 
cirka tio procent och jordbruket står för cirka 25 procent av utsläppen i 
kommunen. En omställning av teknik och resvanor är därför en myck-
et angelägen fråga. Kommunen är viktig som föregångare då det gäller 
introduktion av ny teknik och i visionen för Tierp fastslås att kommunen 
ska vara en föregångare i omställningen till ett hållbart samhälle. Genom 
att använda elbilar i verksamheten minskar kommunen sina utsläpp och 
visar samtidigt personal och allmänhet att elbilstekniken är mogen och en 
funktionell lösning. Tierps kommun har idag strax över 90 tjänstefordon, 
av vilka en mycket liten andel är miljöbilar. Kommunen har som uttalat 
mål att kommunförvaltningens transporter ska vara fossilfria till år 2030.

Tierpsbyggen och TKAB har idag en fordonsflotta bestående av 45 
fordon, av dessa utgör knappa tio procent hybrid och elbilar. Tierpsbyg-
gen och TKAB har det uttalade målet att minska användandet av fossila 
bränslen för att nå en fossilfri verksamhet 2030 och femåriga handlings-
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planer för fastigheter och fordon har tagits fram i samband med budget 
för 2020.

TEMAB har som mål om att nå fossilfria tjänstefordon till år 2030, 
exklusive specialfordon.

Energi
För energifrågor i kommun finns en klimat- och energiplan framtagen. 
Planens syfte är att bidra till uppfyllelsen av regionala och lokala klimat-
mål, samt de nationella klimat- och energipolitiska målen, se kapitel 2.2. 

Kommunens elsystem hänger samman med det nationella och det eu-
ropeiska systemet. Under 2017 fördelade sig elproduktionen i länet med 
40,4 procent vattenkraft, 39,1 procent kärnkraft, 11,2 procent vindkraft. 
Resterande 9,3 procent var förbränningsbaserad produktion, som främst 
sker i kraftvärmeverk och inom industrin. 

El från solceller installeras alltmer och kommer att få en större roll i el-
systemet. Kraftvärmeverk för elproduktion saknas i kommunen, men finns 
i länet. Målet om 100 procent förnybar elproduktion kommer att kräva en 
omställning och utbyggnad av exempelvis vindkraft och solceller.

Vindkraft
Vindkraft innebär produktion av energi genom att vindsnurror som fång-
ar upp rörelseenergi för att skapa el. Vindkraftverk tar inte stora fysiska 
områden på marken i anspråk men dess visuella påverkan är desto större. 
Konsekvenser kan också vara följdeffekter av vindkraftsetablering såsom 
exempelvis väg- och ledningsdragningar. Vindkraftverken kan, med dess 
fysiska och visuella intrång och påverkan ha negativa effekter på natur- 
och kulturmiljöer liksom landskapsbild. Det är därför viktigt att lokalise-
ra områden där vindkraftverk gör minsta möjliga påverkan på människor, 
natur och landskap, samtidigt som den ger bästa möjliga effekt. Vind-
kraftsetableringar behöver därför alltid prövas i det enskilda fallet. 

Skyddsavstånd till vindkraftverk och kraftledningar ska beaktas i pla-

FAKTARUTA 
VINDKRAFT
Bygglov krävs för uppförande, 
flyttning eller väsentlig ändring 
av ett vindkraftverk som 
uppfyller minst ett av följande 
kriterier:

 ‐ Är högre än 20 meter över 
markytan,

 ‐ Placeras på ett avstånd från 
gränsen som är mindre 
än kraftverkets höjd över 
marken,

 ‐ Monteras fast på en bygg-
nad, eller har en vindturbin 
med en diameter som är 
större än tre meter.

Figur 31. Riksintresseområden för energiproduktion i Tierps kommun.
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munala bolagens fastigheter. Ett aktivt arbete pågår för att utöka antalet 
solceller på kommunala byggnader. För privatpersoner finns ekonomiskt 
stöd att söka hos länsstyrelsen och kommunens generella inställning till 
uppförande av solceller hos verksamheter och privatpersoner är positiv. 

Energianvändning
Den sammanlagda energianvändningen i Tierps kommun rör sig runt 
600 000 mWh. Användningen har minskat med 18 procent de senaste tio 
åren. Sett till energiproduktion hamnar fjärrvärmen i topp följt av elan-
vändning. Transporterna står för den största energianvändningen i kom-
munen följt av småhus och industriverksamheter (se figur 32).

Energiförsörjning
Effekt är det momentana uttaget av energi. Länets elnät har i nuläget 
effektbrist (kapacitetsbrist) ett antal timmar per år, främst kalla vinter-
dagar. Effektbristen utgör en begränsning för nyetableringar av energik-
rävande verksamheter och utveckling av befintliga aktörer i kommunen 
och i länet. Samtidigt som det råder en kapacitetsbrist har de senaste 
åren flertalet storskaliga och energikrävande verksamheter etablerat sig 
i närområdet. Energiförsörjning är en fråga med direkt påverkan på ar-
betsmarknad, näringsliv och klimatomställning och ska därför prioriteras 
i kommunens långsiktiga planering. Kapacitetsbristen och elförsörjning-
en ska fortsatt vara en högt prioriterad fråga och kommunen ska fortsatt 
arbeta tillsammans med regionen, länsstyrelsen, Svenska kraftnät, nä-
ringslivet och andra samverkansparter för förstärkning av elnätet.

Flera förstärkningsprojekt för stamnätet planeras och är under utred-
ning hos Svenska kraftnät, men har långa genomförandetider, vilket gör 
frågan om minskad och flexibel elanvändning högst relevant. Flexibel 
användning är att minska elanvändningen eller att styra undan elanvänd-
ning till timmar då elnätet är mindre belastat. Minskat maxeffektbehov 
gör att elnätets kapacitet räcker för mer elanvändning.

VERKTYGSLÅDA 
VINDKRAFT

 ‐ Tematisk översiktsplan för 
vindkraft ska tas fram (TÖP)

neringen och vindkraftsetableringar bör om möjligt hänvisas till områ-
den där marken har ett lågt värde för andra samhällsintressen.

Riksintresse för vindbruk
Det finns tre riksintresseområden för energiproduktion i Tierps kommun. 
Lokaliserat i närheten av Strömsberg, på Hållnäshalvöns nordvästra del 
och ett havsbaserat område. Att ett område är angivet som riksintresse 
för vindbruk, innebär att Energimyndigheten bedömer området som sär-
skilt lämpligt för elproduktion från storskalig vindkraft utifrån särskil-
da förutsättningar. Vid prövning av mark- och vattenanvändning är ett 
sådant område vägledande. Det är dock först i tillståndsprövningen i det 
enskilda fallet som riksintresset får en rättslig betydelse, då riksintres-
se för vindbruk bedöms mot andra intressen. Det är möjligt att etablera 
vindbruk även utanför riksintresseområdena, om platsen i en prövning 
skulle visa sig lämplig för ändamålet. Som stöd för kommuninvånare 
och exploatörer men också för kommunens framtida handläggning av 
vindkraftsärenden ska en tematisk översiktsplan (TÖP) för vindbruk ar-
betas fram som tillägg till aktuell översiktsplan. 

Vattenkraft 
I Tierps kommun finns idag ett större vattenkraftverk, lokaliserat i Daläl-
ven i Untra och drivs av Fortum. Längre söder ut, i Söderfors, finns yt-
terligare ett kraftverk. Fyra mindre vattenkraftverk finns i Tännarån. Det 
finns inga planer på något mer storskaligt vattenkraftverk i kommunen. 

Solenergi
Vid översiktsplanens upprättande finns ingen storskalig solcellspark i 
Tierps kommun, däremot är en av landets största solcellsparker under 
projektering för att kunna uppföras i Tierps köpings utkant. Förslag finns 
även för att anlägga en solcellspark på Tierpsdeponin, efter att den har 
åtgärdats. I nuläget finns solceller på några av kommunens och de kom-
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Kraftledningar 
I Uppsala län finns inga utpekade riksintresseområden för eldistribution, 
men Energimyndigheten arbetar med en översyn. Eldistribution sker ge-
nom tre olika typer av elnät – stamnät, regionnät och lokalnät. Svenska 
kraftnät är ansvarig för stamnätet (220–400 kW). Kommunen ska även 
fortsättningsvis arbeta för en god och kontinuerlig dialog och ett nära 
samarbete med Svenska kraftnät.

Elektromagnetiska fält är en viktig faktor att ta hänsyn till vid pla-
neringen av nya bostäder, skolor, förskolor och annan känslig mar-
kanvändning i närheten av elektriska anläggningar. Vid planläggning, 
förhandsbesked och bygglovsärenden i närheten av kraftledningar ska 

Figur 32. Energianvändning efter förbrukarkategori i Tierps kommun år 2018. 
Mätt i slutanvändning (MWh). Källa: Statistiska centralbyrån (SCB) 

säkerhetsavstånd från ledningarna, ur såväl olycksrisk som riskzon för 
elektromagnetiska fält beaktas. 

Energieffektivisering av kommunens fastigheter
Tierps kommunfastigheter och Tierpsbyggen arbetar aktivt med att 
minska den miljöbelastning som verksamheten orsakar och är sedan år 
2000 certifierade enligt miljöledningssystemet ISO 14001. Tierpsbyg-
gen har anslutit sig till Sveriges Allmännyttas klimatkliv vilket innebär 
åtagande att sänka energianvändningen med 30 procent till år 2030 (räk-
nat från år 2007), att ha en fossilfri allmännytta till år 2030, att minska 
effekttopparna samt arbeta för ett klimatsmart boende. I de kommuna-
la fastigheternas lokaler har energianvändningen minskat med cirka 15 
procent sedan år 2007. Från runt 245 kWh/m2 till under 208 kWh/m2. 
Det har skett genom bland annat byte till mer energieffektiv teknik, nya 
styr- och reglersystem samt byte till mer energisnål belysning.

I dagsläget finns solpaneler på tre kommunala verksamheter; Hög-
bergsparken, Örbyhus skola och Kvarnbackens förskola. Kommunen har 
planer för att förse fler byggnader med solceller. 

Grusutvinning, materialförsörjning  
och täktverksamhet
Täktverksamhet innebär att ett område tas i anspråk för uttag av berg, 
sten, grus, sand, lera, jord, torv eller andra jordarter. I en växande region 
och kommun är tillgången till massor en viktig fråga. 

Täktverksamhet omfattar ofta stora ytor vilket innebär att det är vik-
tigt att hänsyn tas till en stor mängd faktorer, som exempelvis hydro-
logi, känsliga naturmiljöer, biotoper, omgivningspåverkan och trans-
portavstånd, vid val av täkters lokalisering. Täktverksamhet regleras av 
miljöbalken (1998:808), förordningen om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd (1998:899), förordningen om skydd mot olyckor (2003:789) 
samt förordning om utvinningsavfall (2013:319). 

VERKTYGSLÅDA 
 GRUV UTVINNING, 
MATERIAL FÖRSÖRJNING 
OCH TÄKTVERKSAMHET

 ‐ En masshanterings- och ma-
terialförsörjningsplan ska tas 
fram, innefattande uttag av 
berg, torv och matjord ska 
tas fram. I hushållningspla-
nen ska skydd av vattentäkt 
särskilt beaktas.

 ‐ Kommunen ska i sin egen 
verksamhet i första hand 
använda bergkross och 
återvunnet material. 

 ‐ Matjordstäkt i slättbygd ska 
prövas restriktivt. 

 ‐ Tillstånd för täktverksamhet 
ska ges endast om samhäll-
snyttan överväger skadan på 
natur- och kulturmiljö.

 ‐ Det kommunala grundvat-
tenintresset ska väga starkare 
än intresset att fortsätta eller 
påbörja täktverksamhet.

 ‐ Nya naturgrustäkter ska inte 
tillåtas.

 ‐ Antalet grustäkter och 
natur grusuttag reduceras 
i enlighet med regionalt 
miljömål.

 ‐ Utveckla massahanteringen 
på Gatmot.

 ‐ Vid större exploaterings-
projekt i kommunal regi 
ska materialutvinning och 
transport av massor analy-
seras för att säkra de bästa 
miljömässiga alternativen.
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I det nationella miljömålet God bebyggd miljö anges att uttaget av 
naturgrus i landet ska begränsas. Kommunen ska i sin egen verksamhet 
därför i första hand använda bergkross och återvunnet material. 

Tierps kommuns gällande grushushållningsplan är antagen av kom-
munfullmäktige år 1993. Syftet med planen är att styra över allt från 
användning av naturgrus i ås till bergkross samt att öka återanvändning-
en av material. Det är angeläget att kunna hänvisa till en aktuell grushus-
hållningsplan där även ställningstaganden till täktverksamhet i allmänhet 
framgår. En ny masshanterings- och materialförsörjningsplans anpassad 
efter dagens kunskapsläge ska därför tas fram och ersätta den tidigare 
grushållningsplanen.

Husbehovstäkter
Husbehovstäkt innebär att man bryter material på sin egen skogs- el-
ler jordbruksfastighet och nyttjar för eget bruk. Detta ska först anmälas 
genom samråd enligt 12 kap. 6 § MB, om verksamheten kan innebära 
väsentlig påverkan på naturen.

Ekosystemtjänster
Ekosystemen och den biologiska mångfalden är en grundförutsättning 
för människans samhälle, samtidigt som de utgör den ram inom vilken 
vår ekonomi får röra sig. Människan och samhället är beroende av de 
ekosystemtjänster som naturen förser oss med. Med ekosystemtjänster 
menas alla de funktioner hos ekosystem som gynnar människor, det vill 
säga upprätthåller eller förbättrar människors välmående och livsvillkor. 

Ekosystemtjänster kan vara allt från binas pollinering av grödor, möj-
ligheten att utvinna förnybar energi till omhändertagande och rening av 
dagvatten. Bevarandet av ekosystem och biologisk mångfald säkerstäl-
ler att framtida generationer har tillgång till frisk luft och rent vatten. 
Naturen är även viktig för vår återhämtning och rekreation, att vistas i 
naturen ökar såväl vår psykiska som fysiska hälsa och minskar risken för 

bland annat hjärt- och kärlsjukdomar. 
I kommunens arbete med den fysiska miljön kan redan existerande 

ekosystemtjänster bevaras och inkorporeras i den bebyggda miljön men 
också nya tillföras. Exempelvis kan plantering av växter och grönska 
sänka temperaturen på särskilt varma platser och samtidigt bidra till om-
händertagande av dagvatten, motverka översvämningar och leda till en 
mer estetiskt tilltalande stadsmiljö. För en långsiktigt hållbar samhälls-
byggnad krävs en kombination av bevarande och värnande om de redan 
existerande ekosystemtjänsterna, liksom tillförandet av nya. I många fall 
kan de naturliga ekosystemtjänsterna komplettera eller till och med er-
sätta tekniska lösningar.

4.4 OFFENTLIGA RUM, TRYGGHET OCH TILL-
GÄNGLIGHET

I Tierps kommun ska invånare och besökare erbjudas attraktiva, tilltalan-
de och trygga offentliga miljöer och spännande och varierade mötesplatser. 
Med begreppet offentligt rum menas allmänna gemensamma platser och 
ytor i stadsrummet. Det kan exempelvis röra sig om torg, gågator, cykel-
vägar, parker och generellt sätt platser som vi delar med varandra. Funge-
rande och attraktiva offentliga rum skapar förutsättningar för människor att 
träffas, prata, vila och i största allmänhet ta del av kommunens och orternas 
offentliga liv. Med mötesplatser avses utöver fysiska platser även evene-
mang, aktiviteter, kultur och föreningsliv där människor träffas och deltar. 
I den fortsatta planeringen i Tierps kommun ska tillgänglighet, säkerhet 
och trygghet beaktas och vara en prioriterad fråga. Den byggda miljön ska 
vara tillgänglig för alla, oavsett bakgrund, ålder, kön eller funktionsvaria-
tion. Det ska vara enkelt att ta sig fram tryggt och säkert till fots, med cykel 
och kollektivtrafik. Det ska upplevas som tryggt och vara möjligt att på 
ett säkert sätt röra sig mellan skola, arbete, hem, vänner och aktiviteter för 
alla. Vägledande för frågor gällande tillgänglighet för den offentliga miljön 
finns i Tillgänglighetsplan för offentlig utemiljö i Tierps kommun. 

VERKTYGSLÅDA 
EKOSYSTEMTJÄNSTER
Kommunen arbetar med 
ekosystemtjänster i planeringen 
genom att bevara, förstärka 
och tillskapa nya ekosystem-
tjänster. 
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Offentliga rum
Det offentliga rummet har en viktig funktion som en arena för möten, ak-
tiviteter, vardagsliv och särskilda evenemang. Det offentliga rummet har 
även andra viktiga funktioner, inte minst som synliggörare av samhällets 
hela bredd och här ryms olikheter vid sidan om varandra. Det offentliga 
rummet kan på så vis hjälpa oss att se och erkänna varandra, möjliggöra 
möten över åldersgränser och kulturer och det ställer krav på oss som de-
lar staden. Offentliga miljöer kan utöver dess direkta funktioner även för-
knippas med ortens eller kommunens identitet och vara en källa till stolt-
het och identifikation för dess brukare. De offentliga miljöerna är också 
vad som vanligtvis upplevs av besökare utifrån orten eller kommunen 
och påverkar intrycket platsen ger. Tierps kommun strävar efter en stark 
och hållbar tillväxt, både sett till befolkningsökning som till besöksnä-
ring och näringslivet i stort. Det är därför också viktigt att den offentliga 
miljön i kommunen är välkomnande och tilltalande i sin roll som repre-
sentant för kommunen. Det offentliga rummet ska därför vara tillgängligt 
för alla. För att uppnå detta är det därför av stor vikt att utformningen av 
de offentliga rummen och platserna sker med lyhördhet för grupper och 
individers olika behov och förutsättningar. Frågor om utformning och un-
derhåll av offentliga platser och rum ska därför vara en prioriterad fråga i 
kommunens arbete med den fysiska miljön.  

Tillgänglighet
Tierps kommun ska vara tillgängligt för alla och i all kommunal planering 
ska därför god tillgänglighet för alla eftersträvas. Att ta del av kommunen; 
dess allmänna platser, kommunal och kommersiell service, bostäder, na-
tur- och rekreationsområden, fritidsanläggningar och kulturella utbud på 
samma villkor är en fråga om jämställdhet, jämlikhet och demokrati. 

Tillgängligheten kan begränsas av fysiska faktorer såsom svår framkom-
lighet, exempelvis i miljöer med många trappor och nivåskillnader för en 
person med nedsatt rörelseförmåga. Tillgängligheten kan också begränsas 

av otrygghet av att besöka eller passera särskilda platser. En väl utformad 
och genomtänkt offentlig miljö som är tillgänglig, trygg och säker för alla 
ökar individens rörlighet och förmåga att delta och gynnar samhället i stort. 

Tillgänglighet i Tierps kommun
Några av de viktigaste verktygen för att kunna uppnå en lättillgänglig 
och jämställd offentlig miljö är kunskap samt erfarenhetsutbyten. Som 
grund för arbetet med tillgänglighet i kommunens offentliga miljöer lig-
ger Tillgänglighetsplan för offentlig utemiljö i Tierps kommun. Planen 
utgör en bra grund med generella mått, riktlinjer och information. Dessa 
generella riktlinjer och råd bör dock kompletteras med erfarenheter och 
diskussioner om det enskilda fallet och platsen genom dialog med ex-
empelvis råd och intresseorganisationer för rörelsehindradefrågor, med 
polisen och genom organiserade trygghetsvandringar. 

Tierps kommun ska eftersträva en samhällsbyggnadsprocess där till-
gänglighetsfrågorna ges utrymme i ett tidigt skede och där samarbetet 
med intresseorganisationerna, föreningarna och andra aktörer utgör en 
naturlig del. 

Kommunen har möjlighet att själva ansvara för och säkerställa en god 
tillgänglighet när det gäller platser och lokaler som ägs av kommunen. 
När det gäller privatägda publika lokaler och bostäder ligger däremot 
ansvaret för tillgänglighet hos fastighetsägaren och kommunen har då 
inte samma rådighet. Tierps kommun arbetar och ska fortsatt arbeta med 
detta genom granskning av bygglov, genom kommunens tillsynsansvar 
enligt PBL 12 kap 2 § men också genom informationsinsatser riktade till 
fastighetsägare och näringsidkare. 

Trygghet och säkerhet
Det är viktigt att definiera vad trygghet är och hur det skiljer sig från 
begreppen säkerhet och risk. Säkerhet är ett begrepp som är förknippat 
med den faktiska risken för att bli utsatt för exempelvis ett brott medan 



4. MARK- OCH  VATTENANVÄNDNING62

trygghet är individens känsla och upplevelse av risken att bli 
utsatt för brott och ordningsstörning. 

Trygghet på en plats är alltså den känsla som utlöses när 
individen tolkar en fysisk miljös utformning och användning 
och när sinnesintrycken kombineras med tidigare erfarenheter 
och andra personers berättelser eller mediers beskrivningar av 
risken för att utsättas för brott eller hotfulla situationer. Trygg-
het är alltså en subjektiv känsla och den upplevda tryggheten 
av en plats kan variera mellan olika individer och över årsti-
der och tid på dygnet. Bristen på trygghet kan på betydande 
sätt begränsa människors tillgång till det offentliga rummet, 
gemenskapen i det offentliga livet och individens fria rörlig-
het. Bristande trygghet blir således ett hot mot jämlikhet och 
demokrati.

I offentliga miljöer tenderar trygghet att vara en komplex 
fråga, inte minst med hänsyn till ansvarsfördelning och vem 

som sitter på lösningen, då olika delar och element i omgiv-
ningen kan samspela till upplevelsen av en plats. Det är van-
ligtvis fastighetsägare som äger byggnaderna, handlare och 
näringsidkare som är verksamhetsutövare och hyresgäster i 
byggnadernas gatuplan och kommunen som ansvarar för de 
allmänna ytorna och polisen som arbetar för att förebygga och 
förhindra brott. 

Tierps kommun arbetar verksamhetsövergripande inom den 
kommunala organisationen liksom tillsammans med polisen 
genom gemensamma medborgarlöften. Tierps kommun ge-
nomför även kontinuerliga trygghetsvandringar med kommun-
invånarna. Trots det finns mer att göra och arbetet behöver 
vara kontinuerligt och dynamiskt. Samverkan med fastighets-
ägare, näringsidkare och civilsamhället ska fortsatt utvecklas 
för att öka tryggheten i miljöer som upplevs som otrygga. 

Trygghet genom åtgärder i den fysiska miljön
Det är inte möjligt att bygga bort alla risker eller att enbart 
genom utformning av den fysiska miljön utrota otrygghet. Dä-
remot kan en medveten och kunskapsbaserad utformning av 
den fysiska miljön bidra till att öka mänsklig närvaro, öka den 
upplevda tryggheten och skapa förutsättningar för en mer jäm-
ställd, tillgänglig och demokratisk stadsmiljö.

Varje plats och sammanhang är unikt och forskningen inom 
trygghet tyder på att det inte finns en universell lösning eller 
ett färdigt recept för trygghet som fungerar överallt. För att 
uppnå de bästa lösningarna för en särskild plats krävs därför 
dialog med kommuninvånare, näringsliv, föreningsliv och or-
ganisationer, intersektionella analyser, verksamhets- och myn-
dighetsövergripande samarbeten och inte minst en förståelse 
för den aktuella platsen, för att kunna hitta de bästa situations-

FAKTARUTA 
TILLGÄNGLIGHET FÖR  
OFFENTLIGA  MILJÖER I LAGSTIFTNINGEN 

Lagstiftningen ställer krav på åtgärder för fysisk 
tillgänglighet och användbarhet för personer med 
funktionsnedsättning såsom nedsatt rörelse- eller 
orienteringsförmåga.

 ‐ FN:s konvention om rättigheter för personer 
med funktionsnedsättning är en del av FN:s 
centrala konventioner om mänskliga rättigheter. 
Konventionen är juridiskt bindande för de stater 
som undertecknat den och började gälla i Sverige 
den 1 januari år 2009. Konventionen är till för att 
personer med funktionsnedsättning ska kunna ta 
del av sina mänskliga rättigheter och framhåller 
tillgänglighet i form av fysisk tillgänglighet och 
tillgänglig information

 ‐ Plan- och bygglagen (PBL) innehåller bestäm-
melser om planläggning av mark, vatten och 
byggnader. I PBL återfinns regler om tillgänglig-
het för personer med funktionsnedsättning. I 8 
kap 12 § anges att tomter och allmänna platser 
i skälig utsträckning ska ordnas så att personer 
med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmå-
ga ska kunna komma fram eller på annat sätt 
använda tomten eller den allmänna platsen, om 
det med hänsyn till terrängen och förhållandena 
i övrigt inte är orimligt. I 8 kap 12 § står att ”Ett 
hinder mot tillgänglighet eller användbarhet på 
en allmän plats ska alltid avhjälpas, om hindret 
med hänsyn till de praktiska och ekonomiska 
förutsättningarna är enkelt att avhjälpa.”

 ‐ Plan och byggförordningen (PBF) innehåller 
bland annat förordningar om att även andra 
anläggningar än byggnader ska göras tillgängliga 
och användbara för personer med nedsatt rörel-
se- och orienteringsförmåga om detta behövs 
med hänsyn till anläggningens syfte och behovet 
av tillträde för allmänheten (se bland annat 3 kap 
4–5 §§ & 18–19 §§).

Figur 33. Kvarteret Köpmannen samt gång- och cykelvägar i centrala 
Tierps köping.
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VERKTYGSLÅDA 
TRYGGHET OCH SÄKERHET

 ‐ Kommunen ska fortsatt 
arbeta med trygghet genom 
medborgarlöften

 ‐ Kommunen ska fortsatt 
samverka med polis, nä-
ringsliv och fastighetsägare 
och civilsamhället.

 ‐ Trygghet och tillgänglighet 
ska alltid ha en central roll i 
utformningen av offentliga 
miljöer och allmänna platser.

anpassade åtgärderna. Det är också viktigt att ha ett långsiktigt per-
spektiv på trygghetsarbetet. Tryggheten behöver vara ett återkommande 
inslag under platsens, byggnadens eller områdets hela livscykel, från 
planering och byggnation till användning och förvaltning.

Blandad stad
Genom stadsbyggande där verksamheter, aktiviteter och bostäder av 
olika upplåtelseformer, storlekar och typer varieras och blandas skapas 
också miljöer där människor är aktiva och i rörelse under större delar av 
dygnet och året. Detta bidrar till att det finns fler ögon på platsen och bi-
drar således också till tryggheten i omgivningen.

Belysning
Belysning har en trygghetsskapande effekt. Belysning kan genom god 
ljusdesign även bidra till att försköna platser, framhäva särskilda ele-
ment i bebyggelsen och alltså fylla flera funktioner. Belysningen bör 
dock utformas för att få minimal effekt på biologisk mångfald, då många 
arter påverkas negativt av ljusföroreningar.

Parkmiljöer och vegetation
Mörka miljöer och platser med dålig sikt ökar rädslan för brott, varför 
platser med stora buskage och tät vegetation ofta upplevs som otrygga. 
Vegetation av en mer öppen karaktär med låg densitet i den nedre växt-
ligheten kan därför få positiva effekter på upplevd säkerheten utan att 
minska fördelarna och behovet av gröna stadsmiljöer. Öppen vegetation 
kan fördelaktigt kombineras med belysning för att ytterligare öka käns-
lan av trygghet i gröna miljöer.

Kameraövervakning
Enligt en rapport från Boverket visar forskning på att kameraövervak-
ning kan bidra till färre brott och ökad trygghet, om den används med 

stor lyhördhet och för specifika brottsproblem. Kameraövervakning kan 
minska antalet brott i bostadsområden och parkeringsplatser, men forsk-
ningen tyder inte på att kameraövervakning fungerar lika bra i stadscen-
trum. Vetskapen om att en plats är kameraövervakad kan bidra till en 
ökad upplevd trygghet men kan även ha en motsatt effekt då människor 
upplever kameraövervakning som ett intrång på den personliga integri-
teten. Kameraövervakning kan alltså vara ett alternativ, men inför ett 
sådant beslut ska platsen och problematiken analyseras, andra lösningar 
övervägas och faktabaserade och väl övervägda beslut ligga till grund.

Underhåll och förvaltning
En fysisk plats kan upplevas som att den uppvisar symboler förknippade 
med brott. Övergivna byggnader, nedskräpning och graffiti, säger något 
om ett områdes status och kontroll. Eftersatta och dåligt underhållna 
stadsmiljöer påverkar därför människors upplevelse av trygghet. Rivning, 
renovering eller underhåll av byggnader i stadsmiljöer eller bostadsom-
råden är en kostsam men många gånger effektiv åtgärd. Dock finns andra 
moraliska, socioekonomiska och miljömässiga problem kopplade till riv-
ning och gentrifiering. Med relativt små men välriktade åtgärder och in-
satser samt en välplanerad och långsiktig plan för drift och underhåll kan 
stora trygghetsförbättrade resultat uppnås med relativt små medel. 

Exkluderande arkitektur
Exkluderande arkitektur brukar användas som benämning på design och 
utformning av miljöer för att förhindra eller motverka aktiviteter eller 
beteenden som ofta anses som oönskade. Dock innebär exkluderande ar-
kitektur också ett utestängande av människor eller grupper av människor 
från en plats. Det kan exempelvis röra sig om parksoffor med armstöd i 
mitten av bänken, för att förhindra att människor lägger sig ner och so-
ver. Andra exempel är val av räcken och markbeläggning med syfte att 
förhindra skateboardåkning eller ett medvetet val av att låta en plats helt 



4. MARK- OCH 
 VATTENANVÄNDNING64

sakna sittmöjligheter för att för-
hindra människor att uppehålla 
sig på platsen. Exkluderande 
arkitektur och design är något 
som Tierps kommun inte anser 
vara ett alternativ i utform-
ningen av den fysiska miljön. 
Exkludering av människan är 
inte lösningen på otrygghet eller 
sociala problem. Kommunens 
grundinställning är den att det 
offentliga rummet är för alla 
och våra gemensamma miljöer 
ska utformas för människan, för 
trivsel och för gemenskap. 

förser samhället med nödvändiga livsmedel, material och energi.
Tillsammans med de klimatförändringar världen står inför är en le-

vande landsbygd, i samverkan med staden, ett måste för att nå de håll-
barhetsmål som världen kommit överens om. Landsbygderna består 
av engagerade och kreativa människor samt verksamheter både inom 
närings- och föreningslivet. Det är landsbygden med dess platsbundna 
resurser som möjliggör en hållbar tillväxt. Befolkningen som lever och 
verkar på landsbygden, i såväl närings- som föreningsliv, är en viktig 
del av tillväxten och även i omställningen till en mer biobaserad och kli-
matanpassad ekonomi. Det är viktigt för Tierps kommun att strategiskt 
arbeta med alla delar av samhället och skapa bättre förutsättningar för de 
platsbundna näringarna att utvecklas och stärkas.

Det krävs moderna hållbara lösningar och ett nytänkande anpassa-
de utifrån de lokala förutsättningarna för en utveckling av landsbygden. 
Invånare och företagare behöver involveras i planeringen för en fram-
gångsrik landsbygdsutveckling. Det leder i sin tur till processer som bi-
drar till att utveckla gemensamma synsätt och gemensam handlingsrikt-
ning. Förmågan att samverka mellan aktörer på olika samhällsnivåer för 
att möta framtidens utmaningar är avgörande.

Definition av landsbygd i Tierps kommun
Beroende på vem du frågar kan landsbygd vara nästan var som helst, det 
kan vara en glesbygd i Norrlands inland eller landsbygd i en kranskom-
mun till Stockholm. FN, EU, Statistiska centralbyrån (SCB), Tillväxtver-
ket och Jordbruksverket ger alla olika svar på frågan vad landsbygd är för 
någonting. Begreppet landsbygd inrymmer stor variation av sociala, eko-
nomiska och miljömässiga förhållanden. Det finns därför ingen enhetlig 
definition av landsbygden i Sverige. Alla landsbygder är unika med loka-
la förutsättningar och tillgångar och behöver därför definieras lokalt.

Jordbruksverkets olika definitioner på kommuntyper bygger på rap-
porten Bättre statistik för bättre regional och- landsbygdspolitik från 

Figur 34. Exempel på exkluderande 
arkitektur. 

4.5 LANDSBYGD
Möjligheternas landsbygd
Tierps kommun är en tätortsnära landsbygdskommun med ett varia-
tionsrikt landskap. De variationsrika landsbygderna är en viktig del av 
kommunens attraktivitet där människor bosätter sig för att förverkliga 
sina idéer och drömmar. Olika delar i kommunen har i sin tur sin egen 
identitet och historia. Landsbygdens värden kompletterar det mer urbana 
samhället och en levande landsbygd tjänar hela kommunen.

Den generella samhällsutvecklingen ser däremot annorlunda ut då 
världens städer breder ut sig. Allt fler människor väljer att bo i städer än 
på landsbygden, 2008 var året då en större del av världens befolkning 
bodde i städer eller tätorter än på landsbygden. Även i Sverige ser vi 
land och stad i förvandling, där storstäder växer sig starkare och är den 
självklara knutpunkten. Men det är på landsbygden, i skogen, i marken, i 
haven och i berggrunden vi finner alla de naturresurser och råvaror som 
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år 2014 som Tillväxtanalys genomfört i samråd med Jordbruksverket 
och SCB på uppdrag av regeringen. Definitionen består av en indelning 
i sex olika kommuntyper för att ge en övergripande beskrivning ur ett 
landsbygdsperspektiv, där tätortsnära landsbygdskommun är en av sex 
kommuntyper. Tierps kommun definieras utifrån den som en tätortsnära 
landsbygdskommun och är den definitionen som kommunen använder.

Klassificeringen tätortsnära landsbygdskommun innebär att minst 50 
procent av kommuninvånarna bor i rurala områden och minst 50 procent 
av dem har mindre än 45 minuter till en stad med minst 50 000 invåna-
re. Den tätortsnära landsbygden präglas av en stor utpendling och har en 
stark integration med de närliggande städerna.

I slutet av år 2020 hade Tierps kommun cirka 21 000 invånare, vilket 
har varit relativt konstant de senaste 30 åren. Dock finns en trend av in-
flyttning från landsbygderna till tätorterna, i synnerhet stationsorterna. 
Kommunens tre största orter är Tierp med cirka 6 000 invånare, Örbyhus 
med cirka 2 000 och Söderfors med cirka 1 700 invånare. Enligt SCB:s 
tätortsavgränsning, finns det tio tätorter i kommunen med minst 200 in-
vånare. År 2020 bodde cirka 33 procent av de boende i Tierps kommun 
utanför en tätort, i riket var samma siffra 12 procent.

Den fysiska planeringens  
betydelse för landsbygden
Fysisk planering är ett av flera verktyg för att stimulera utvecklingen av 
landsbygden. Det handlar om övergripande planeringsöverväganden och 
generella riktlinjer som stöd för annan planering och beslut. Översikts-
planen är ett instrument för att klargöra strategier och intentioner vilket 
skapar förutsättningar för en positiv utveckling av landsbygden. Upp-
följande åtgärder kan sedan initieras genom fördjupad översiktsplan för 
landsbygden, tematiskt tillägg, program, detaljplaner eller liknande. 

Stadsmiljöer kontra landsbygdsmiljöer påverkar klimatet på olika 
sätt. Landsbygden har till exempel fördelen att naturliga kretslopp lättare 
går att åstadkomma och har ofta en större buffringsförmåga än urba-
na miljöer, medan staden i andra avseenden är mer klimateffektiv än 
landsbygden, exempelvis genom en mer utbyggd kollektivtrafik och mer 
heltäckande gång- och cykelvägsnätet. Den fysiska planeringen måste 
därför ta hänsyn till lokala förutsättningar och relationen mellan stad och 
landsbygd för en hållbar utveckling. 

Tierps kommun har en landyta på 1550km2 med 13,7 inv/km2, vilket 
kan jämföras med grannkommunen Älvkarleby som har en yta på 616 
km2 med 42,8 inv/km2. Tierps kommun är alltså en geografiskt sett rela-
tivt stor kommun med långa avstånd samtidigt som orterna i kommunen 
är, utöver Tierps köping, relativt jämlika vad gäller befolkningsmängd 
och planeringsförutsättningar. Detta medför utmaningar i den fysiska 
planeringen vad gäller prioriteringar och åtgärder. Arbetet med lands-
bygdsutveckling måste ta hänsyn till ett samhällsnyttigt perspektiv och 
se till att insatser för att stimulera tillväxt genomförs där det finns un-
derlag och förutsättningar. Ett effektivt och smart tillvägagångssätt sker 
genom god samverkan mellan kommunens alla orter och en ortsövergri-
pande strategi, som till exempel framtagande av landsbygdsprogram.

I Vision för Tierps kommun som tagits fram tillsammans med kom-
muninvånarna står det beskrivet - här förenas landsbygdens lugn med 
närheten till storstadens puls, något som ska beaktas i den fysiska pla-
neringen. Tierp ska verka för en hållbar landsbygdsutveckling med mo-
derna och innovativa lösningar. I den fysiska planeringen innebär det i 
praktiken exempelvis planering av bostäder med god tillgänglighet till 
samhällsservice vid kommunikationsstråk, underlätta för samåkning el-
ler liknande klimatsmarta åtgärder. 
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att insatser och åtgärder prioriteras i områden som har ett underlag. Sam-
tidigt är det viktigt att stimulera platser för att möjliggöra ett utökat un-
derlag och för det behövs nya idéer och initiativ för att finna servicelös-
ningar som är anpassade till de lokala förutsättningarna. Med underlag 
åsyftas främst bostäder, arbetsplatser eller liknande faktorer som bidrar 
till att upprätthålla och utveckla befintlig samhällsservice i området.

Landsbygdens näringsliv
Sverige har under 1900-talet genomgått en ekonomisk omvandling där 
den traditionella tillverkningsindustrin blivit mer driven av kunskap och 
forskning. För 200 år sedan bodde 90 procent av Sveriges befolkning på 
landsbygden. Idag är det nästan tvärtom, 88 procent av oss bor i tätorter.

För landsbygderna har urbaniseringstrenden inneburit en omflyttning 
av befolkningen från mindre orter till större tätorter och städer. Som en 
konsekvens har en stor andel jobb försvunnit från landsbygden och alla 
näringsgrenar, utom avancerade tjänstesektorer, har minskat sin syssel-
sättning. Oavsett de regionala skillnader och näringslivsstruktur är det de 
små och medelstora företagen som utgör ryggraden, tillväxten och stabi-
liteten i ekonomin. Det är företag med färre än tio anställda som står för 
den största sysselsättningen.

Precis som med vikten av en fullgod service på landsbygderna måste 
det också finnas möjligheter för människor att bedriva verksamheter i 
hela kommunen. Tierps kommun har en stark industritradition, med flera 
stora internationella företag, flertalet av dem är belägna i mindre tätorter. 
Den vanligaste bolagsformen är enskild näringsverksamhet utan någon 
anställd.

För att stärka näringslivet krävs insatser som främjar både små och 
stora företag i kommunens alla delar. Näringslivet behöver också syn-
liggöras för att stimulera lokal konsumtion, som i sin tur genererar ett 
bättre kundunderlag och därmed förbättrad service i flera delar av kom-
munen. Initiativ som bondens marknad, nyttjande av lokalproducerade 

Infrastruktur och kommunikationer på landsbygden
En viktig förutsättning för att människor och företag ska kunna verka i 
hela kommunen är infrastrukturen. Kommunens fördelaktiga läge med 
både Europaväg och järnväg ger goda möjligheter för invånarna att både 
resa enkelt med bil och tåg, samt förenklas företagens transporter. Likväl 
måste resterande delar av kommunen ha tillgång till fungerande transpor-
ter och kommunikationsmöjligheter, via såväl bil som med buss, tåg och 
cykel. Då krävs ett innovativt, hållbart, ekonomiskt infrastruktursystem 
som gynnar människor i hela kommunen. Detta förutsätter god planering, 
genomtänkta investeringar i såväl i nyproduktion liksom på drift och un-
derhåll. 

Den digitala infrastrukturen är också en avgörande faktor för utveck-
lingen av landsbygderna. Internet är den i särklass viktigaste förbindel-
sen en företagare har till marknader och leverantörer och är för många 
av yttersta vikt om de ska kunna och vilja bosätta sig på en plats. Det 
gäller inte endast bredband, utan även trådlös teknik och att mobiltäck-
ningen är fullgod. En stabil internetuppkoppling är också avgörande för 
att människor ska kunna arbeta på distans. För att uppnå en fullgod digi-
tal infrastruktur krävs ytterligare satsningar för att tillvarata de möjlighe-
ter som finns i kommunen. 

Samhällsservice på landsbygden
Minskande service på landsbygden är ett utbrett problem i många svens-
ka kommuner. Detta kan göra livet på landsbygden svårt och leda till att 
invånare känner sig tvingade att söka sig till större orter. För att lands-
bygden ska vara attraktiv att bo och verka på krävs en grundläggande 
service. För en småföretagare är serviceutbudet på landsbygden en förut-
sättning för att konkurrera, liksom närheten till en skola är avgörande för 
många barnfamiljer. 

En avgörande faktor för positiv utveckling av landsbygden är beva-
rande och utvecklande av befintlig samhällsservice. Det är därför viktigt 

     För mer information om 
länsstyrelsens arbete med 
hållbar livsmedelsproduktion 
läs Ät Uppsala län – Handlings-
plan för livsmedelproduktion.

”
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varor och produkter i lokala restauranger och butiker och an-
dra innovativa lösningar för att synliggöra de lokala produ-
centerna behöver utvecklas. Utgångspunkten är att varje lokal 
arbetsmarknad ska ha förutsättningar att bidra till den natio-
nella tillväxten. Verksamheterna som bedrivs på landsbygden, 
i företagen och föreningarna, är en stor del av landsbygdens 
drivkraft och utan dem skulle det inte finnas någon levande 
landsbygd.

Det är nytänkande, entreprenörskap och modern teknik som 
kan skapa nya möjligheter för boende, företagande och utveck-
ling av välfärden i hela kommunen. Om människor och företag 
får förutsättningar att utvecklas och växa av egen kraft kan posi-
tiv kommunal tillväxt åstadkommas.

VERKTYGSLÅDA 
REKOMMENDATIONER FÖR  
UTVECKLING AV LANDSBYGDERNA 

Utvecklingen består av fysiska, ekonomiska och 
sociala förbättringar som privatpersoner, företag 
och myndigheter genomför.

 ‐ En tematisk översiktsplan för landsbygdsområ-
den och/eller en landsbygdsstrategi ska arbetas 
fram.

 ‐ Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) 
nyttjas för att stärka landsbygdens attraktivitet. 

 ‐ Kommunen ska stötta och samverka med lokala 
samverkans- och utvecklingsgrupper. 

 ‐ Medborgardialog ska fortsatt utgöra ett viktigt 
verktyg i kommunens arbete.

 ‐ Kommunen ska stötta företagsutveckling och 
bidra till nätverk- och kontaktbyggande mellan 
kommunens företagare.

 ‐ Strategier för gemensam målbild som exempelvis 
service- eller tillväxtprogram.

 ‐ En stor och gemensam kommunövergripande 
satsning på besöksnäringen.

 ‐ Kommunen ska i samverkan med lokala fören-
ingar ta ett ökat ansvar för bredbandsutbygg-
naden 

 ‐ Genom kommunens planinstrument ska attrakti-
va bostäder möjliggöras i hela kommunen.

Markanvändning landsbygden
Markområden som i översiktsplanens markanvändningskarta 
är utpekade för landsbygd möjliggör flera användningar där 
det inte är nödvändigt att precisera vilka markområden som 
bör användas för vad. Landsbygd i markanvändningskartan 
utgör övergripande ställningstaganden och generella riktlin-
jer. En balans mellan utveckling och bevarande är viktigt ur 
ett hållbarhetsperspektiv. Värdefulla kultur- och naturvärden 
ska bevaras, likaså måste det skapas förutsättningar för dem 
som bor på landsbygderna att kunna utveckla sin plats eller 
företag. Grundläggande för utvecklingen av landsbygden är ett 
befolkningsunderlag som skapar förutsättningar och bidrar till 
tillväxt.

Figur 35. Flygfoto över Sikhjälma. Foto: Patric Norlin. 
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4.6 ORTSBESKRIVNINGAR 
Tierps kommun är en geografiskt stor kommun, belägen i en skärnings-
punkt mellan norra och södra Sverige. Detta innebär att kommunen har 
ett mångvarierat naturlandskap som i sin tur kommit att ge ett mångvarie-
rat kulturlandskap inom en och samma kommun. Utöver den geografis-
ka storleken med landskaps-, kultur- och naturmässiga variationer utgörs 
dagens kommun av vad som fram till år 1974 var sju landsortskommuner 
samt Tierps köping. Även detta faktum innebär att det också finns lokala 
skillnader och traditioner inom de olika kommundelarna. Detta är en till-
gång för Tierps kommun, som idag inte bara kan uppvisa ett spännande 
och varierat natur- och kulturlandskap, utan också en mångfald av orter 
med stark identitet, ett välutvecklat föreningsliv och sammanhållning. Det 
lokala engagemanget har visat sig ovärderligt i flertalet lokala utveck-
lingsprojekt och insatser för att stärka kommunen och dess olika delar. 

I följande kapitel redogörs i korthet för åtta av kommunens tätorter 
samt två landsbygdsområden liksom den markanvändning som över-
siktsplanen pekar ut för dessa. 

Mark- och vattenanvändning är en av de tre övergripande aspekterna 
av översiktsplanen. Markanvändningskartan redovisar grunddragen för 
hur hela kommunens yta är avsedd att användas beträffande mark- och 
vattenområden. I markanvändningskartan används följande använd-
ningskategorier:

Mångfunktionell bebyggelse

Utvecklingsområde

Områden med stads- och tätortsmässig karaktär. Dessa områden 
kan inrymma såväl bostäder som servicefunktioner i varierad om-
fattning. Likaså behöver områden med mångfunktionell bebyggelse 
inrymma och ta hänsyn till natur- och kulturmiljö, biologisk mång-
fald och ekosystemtjänster.

Sammanhängande bostadsbebyggelse 

Områden som i huvudsak består av bostäder. Dessa områden ka-
raktäriseras av småorter, förorter eller bybildningar. Här förekommer 
generellt endast ett fåtal servicefunktioner. Likaså behöver områden 
med sammanhängande bostadsbebyggelse inrymma och ta hänsyn 
till natur- och kulturmiljö, biologisk mångfald och ekosystemtjänster.

Landsbygd

Områden som innefattar landsbygd innebär en generell markan-
vändning med övergripande planeringsöverväganden. Användning-
en inrymmer flera användningar men där det inte är nödvändigt 
eller möjligt att ange vilka markområden som bör användas för vad. 
Exempel på markanvändning som ryms inom landsbygd är bostäder, 
skogsmark och jordbruk.

Natur- och friluftsliv

Områden som innefattar större och prioriterade sammanhängan-
de områden för natur- och friluftslivet. Det innefattar natur- och 
friluftslivet. Det innefattar natur- och kulturmiljö, biologisk mångfald 
och ekosystemtjänster. 

Areell näring

Områden för areell näring innefattar jordbruk, skogsbruk, rennäring, 
vattenbruk och yrkesfiske. I översiktsplanen har denna användning 
prioriterats att redovisas inom de fördjupade ortsbeskrivningarna. 
Utanför ortsbeskrivningarna inryms areella näringar inom använd-
ningen landsbygd och har alltså inte pekats ut under denna använd-
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ningsbestämmelse utanför avgränsningsområden för fördjupade 
ortsbeskrivningar. 

Verksamheter och industri:

Utvecklingsområde

Områden där verksamheter och industri behöver separeras ifrån 
bostäder. Verksamheterna inom användningen är störande för om-
givningen på något sätt och inte förenliga med bostäder eller annan 
känslig markanvändning. 

Teknisk anläggning:

Teknisk anläggning används för områden som försörjer samhället 
med exempelvis energi, vatten och telekommunikation. Denna an-
vändning används för anläggningar som kräver större ytor och där 
användningen behöver ha företräde framför andra användningar. 

Vatten:

Områden för vatten kan avse såväl öppet hav som kustvatten, sjöar 
och vattendrag. Vatten kan även ingå i de andra användningarna 
om det inte finns några särskilda ställningstaganden som kräver att 
just denna användning anges.

I följande kapitel följer mer ingående beskrivningar och redogörelser 
för kommunens centralort, serviceorter, mindre serviceorter samt två 
landsbygdsområden.

Centralort
Tätort med stor betydelse för omkringliggande område när det kom-
mer till sjukvård, service, handel, offentlig förvaltning och politisk makt.

Serviceort
Serviceorten försörjer en mindre del av kommunen och/eller grann-
kommun med samhällsservice och handel. Den kan vara betydelse-
full för förmedling av service till landsbygden och av betydelse för 
en levande landsbygd.

Mindre serviceort
Mindre serviceort innehåller liknande funktioner som serviceorten, 
men i något mindre omfattning. Den mindre serviceorten kan vara 
betydelsefull för förmedling av service till landsbygden och av bety-
delse för en levande landsbygd.

Landsbygd
Landsbygd är markområden som är möjliga för flera användningar 
men där det inte alltid är nödvändigt eller möjligt att ange vilka 
markområden som bör användas för vad. I stället har markområden 
med användningen Landsbygd övergripande planeringsövervägan-
den och generella riktlinjer som stöd för annan planering och beslut. 
Det kan till exempel vara för olika landsbygdskaraktärer eller bebyg-
gelseriktlinjer för kulturmiljöer.

Då Tierp är en kommun med stor yta och stora områden av lands-
bygd är markanvändningen landsbygd omfattande i markanvänd-
ningskartan. Fördjupade ortsbeskrivningar för landsbygdsområdena 
Hållnäshalvön och Vendelbygden finns i kapitlet. 
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Om Tierp
Tierp eller Tierps köping är kommunens centralort och belägen i kom-
munens centrala del. Tierps köping är sett till befolkning även kommu-
nens största ort med 6175 invånare. I Tierp finns kommunens adminis-
trativa centrum liksom kommunens största utbud av service och handel. 

Tierps köping i sin nuvarande form och geografiska läge kom att växa 
fram som resultatet av Ostkustbanans dragning och längs med vilken 
Tierps järnvägsstation invigdes i december år 1874. Byggnader börja-
de uppföras kring stationen och torget och Tierps stationssamhälle blev 
bygdens centrum. År 1888 instiftades en byggnadsstadga och fyra år se-
nare fick det nya stationssamhället sin första stadsplan.

Under första halvan av 1900-talet växte Tierps köping ut med Bägge-
bys och Åskarbys marker runt stationen, till en början på den norra sidan 
om stationen med industri och villaområde men viss industri fanns också 
söder om stationen. 

Under 1900-talets andra hälft började köpingen breda ut sig över 
Svanbys-, Vallskogas- och Sjukarbys marker. Centrum byggdes ut längs 
med Centralgatan och skolor samt flerbostadshusområden växte fram 
längs med Gävlevägen. Ytterligare söder ut byggdes även mindre vil-
lakvarter, men framför allt uppfördes villabebyggelse i norr med stora 
styckebyggda villor och grupphusområden. 

År 2007 öppnades den ombyggda E4-sträckningen mellan Uppsa-
la och Mehedeby, den nya vägsträckningen innebar att E4:an flyttades 
närmare köpingen. År 2011 invigdes Tierp arena, en motorstadion med 
över 20 000 läktarplatser för dragracing och andra typer av event väs-
ter om köpingen. Under 2010-talets andra hälft genomfördes flertalet 
förtätningsprojekt i köpingen, bland annat kvarteret Lejonet där ett åtta 
våningars bostadshus med verksamhetslokaler i botten uppfördes. Paral-
lellt med förtätningen påbörjades en expansion av köpingen i Siggbo i 
köpingens sydvästra utkant. Fyra detaljplaner omfattande en yta av cirka 

85 hektar planlades för verksamheter, handel, service och 500-talet bo-
städer som vid översiktsplanens framtagande är under uppförande. 

Målbild
Den långsiktiga målsättningen för Tierps köping med omnejd är att nå 
en befolkning på 10 000 invånare, för att skapa ett befolknings- och kun-
derunderlag som stödjer en levande och omfattande service och handel. 
För att uppnå detta inom översiktsplanens avsedda levnadstid inriktas 
planeringen därför på en tillväxt om cirka 4000 invånare sett över en 
30-årsperiod. 

Framtida planering av Tierps köping ska ske med målbilden ”en 
grön småstad”, där stor hänsyn tas till attraktiva centrummiljöer med 
människan i fokus, plats för tätortsnära natur och ytor för lek och spon-
tanidrott samt en förtätning och ökad stadsmässighet av köpingens 

Figur 37. Flygfoto över Tierps köping. 
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centrala delar. Kommunen ska aktivt arbeta med att underlätta för det 
kollektiva resandet och befästa Tierps roll som kollektivtrafikhubb och 
en centralpunkt för norduppland. Tierps köping ska utgöra ett attraktivt 
småstadsalternativ till de närliggande regionstäderna Gävle och Uppsa-
la. Ur ett regionalt perspektiv ska Tierp utgöra ett centrat för länets norra 
och nordöstra del och en länk mellan Gävleborg och Uppsala län. 

Ur ett kommunalt perspektiv ska Tierp fortsatt utgöra kommunens 
centralort med det administrativa centrat och med ett brett utbud av ser-
vice, handel och arbetsplatser. Ortens tillväxtpotential ska tas till vara 
och planberedskapen vara god.

Denna målbild ska uppnås genom en tillväxtstrategi i tre perspektiv. 

Strategi
Strategin för Tierps köpings tillväxt ska ses ur tre parallella dimensioner 
eller perspektiv. Förtätning, expansion samt Tierp med omnejd. 

Förtätning
Förtätning innebär att lucktomter och lediga utrymmen inom den befint-
liga bebyggelsestrukturen bebyggs och att högre och tätare bebyggelse 
möjliggörs. Förtätning av bostäder kan också innebära att exempelvis 
tomma verksamhetslokaler omvandlas för bostadsändamål. I förtätning-
en av Tierps köping ska kommunen verka för en större blandning och 
en större bredd av upplåtelseformer. Fördelarna med att uppnå en tätare 
stadsmiljö är att ett större kundunderlag för service och kollektivtra-
fik samlas inom ett mer begränsat geografiskt område. Förtätning leder 
till ett minskat behov av ianspråktagande av skogs- eller jordbruksmark 
samt underlättar nyttjande av befintlig infrastruktur och medför mindre 
exploateringskostnader. Nackdelarna med förtätning är att allt för inten-
siv förtätning riskerar att utrota ”rummen mellan husen”, platser för mö-
ten, spontanidrott, lek, avkoppling, tätortsnära natur och bryta grönstråk. 
Ogenomtänkt förtätning riskerar också att skada historiska byggnads-

strukturer och allt för stora volymer i den tillkommande bebyggelsen 
kan leda till en skalförskjutning som skadar stadsbilden.

För att säkerställa att förtätningen genomförs på ett sätt som tillvara-
tar fördelarna utan att för den delen leda till negativa konsekvenser för 
stadsbild och funktioner krävs en analys och utvärdering av nytta och 
risker med förtätning för köpingens olika delar. En fördjupad översikts-
plan för Tierps köping är högt prioriterat i den fortsatta planeringen, där 
bland annat lämpliga områden för förtätning ska kartläggas.

Expansion
Med expansion av köpingen menas att nya storskaliga områden utan-
för befintlig bebyggelsestruktur tas i anspråk för exploatering. I nulä-
get finns laga kraftvunna detaljplaner för området Siggbo i köpingens 
sydvästra del och exploateringen av området har påbörjats. Kommunens 
bedömning är att ett nytt storskaligt exploateringsområde inte är aktuellt i 
närtid, då Siggbo beräknas kunna täcka efterfrågan på bostäder under de 
kommande 5 till 15 åren. Om behovet av en större exploatering uppstår 
ska ett markområde kring Ölsbo och Bäcksäter i köpingens norra del pri-
oriteras för planläggning. I huvudsak utgörs området av skogsmark och 
med en strategisk och välgenomtänkt utformning kan den nya stadsde-
len på ett naturligt sätt knytas samman med Vegavallens idrottsområde, 
Trollsjön och Tierps ridskola med nya bostäder i ett område fullt med 
friluftsmöjligheter och natur. Området kan infrastrukturmässigt lämpligen 
knytas samman med Verkstadsgatan och Maskinvägen i köpingens nord-
västra del. En expansion av köpingen mot Ölsbo skulle också innebära en 
god närhet till befintlig infrastruktur, kollektivtrafik och samhällsservice. 
Vid en framtida detaljplaneläggning av området behöver särskild hänsyn 
tas till Vegavallens motionsspår samt det småbrutna jordbrukslandskap 
som återfinns i delar av området, för att dessa värden ska kunna bevaras 
och inkluderas som en resurs i områdets platsattraktivitet.
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Tierp med omnejd
Tierp med omnejd är ett perspektiv på köpingens utveckling där min-
dre samhällen, byar och bebyggelsegrupper på ett tydligare sätt knyts 
samman med köpingen, utan att för den delen inkorporeras genom 
sammanbyggnad eller på bekostnad av de mindre orternas karaktär och 
tradition. I stället innebär perspektivet Tierp med omnejd att möjliggö-
ra för bebyggelse och utveckling på en skala och i en form som passar 
den enskilda orten eller byn och att dessa genom infrastrukturinveste-

ringar knyts samman med köpingen. För byar som Kyrkbyn, Tolfta och 
Strömsberg bedöms möjligheten till antalet nya bostäder som relativt 
stort och detaljplaneläggning för dessa områden som aktuellt (i illustra-
tionen visualiserade som större cirklar). Samtidigt kan mindre bebyg-
gelsegrupper och byar som Arvidsbo, Söderby, Skämsta och Gillberga 
kunna förses med enstaka nya bostäder anpassade efter rådande bebyg-
gelsestruktur och detaljplaner tas fram vid behov (i illustrationen visua-
liserade som små röda cirklar, dock ska dessa inte ses som exakt angivna 
platser för ny bebyggelse).

Övrig utveckling
En tydlig ambition för den fortsatta utvecklingen av Tierps köping är en 
storskalig centrumomvandling och översyn av centrums funktion och 
identitet. 

I detaljplaner i centrala Tierp ska generellt sett krav på lokaler för 
handel, restaurang och kontor i bottenplan. Vidare ska detaljplaner för 
centrala Tierp möjliggöra för och ställa krav på allmänna platser, såsom 
gaturum, parker och torg av hög kvalitet som ska bidra till en ökad plat-
sattraktivitet och möjliggör ett levande gatuliv. 

Vidare ska kommunen ta ett ökat ansvar för samverkan med fastig-
hetsägare, näringsidkare och andra aktörer i centrum och arbeta för en 
gemensam målbild för den långsiktiga utvecklingen av centrum och be-
varande av historiska och arkitektoniska värden. 

Grönstrukturplaner för samtliga av kommunens tätorter och för kom-
munen som helhet ska tas fram, med syfte att identifiera befintliga grön-
strukturer och föreslå åtgärder för stärkande och utvecklande av dessa 
samt säkerställa att dessa kopplar an till länsstyrelsens grönstrukturplan. 
Med den ambitiösa tillväxten kommunen avser för köpingen blir beho-
vet av att beakta friluftslivets intressen, stadsgrönska, den tätortsnära na-
turen liksom de blå- och grönastråken och sambanden stort. 

Utöver mindre parkmiljöer och tätortsnära natur har tre större om-
Figur 38. Tierp med omnejd. 
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råden för friluftsliv, idrott och rekreation i tre olika delar av köpingen 
identifierats för bevarande och utveckling. Längs med köpingens östra 
del rinner Tämarån genom Tämnarådalen. Ambitionen för Tämnarådalen 
är att denna på sikt ska utvecklas till en linjär parkmiljö med en tyd-
lig naturkaraktär. Ett allt för ordnat och möblerat uttryck ska undvikas, 
men tillgängligheten öka. Vegavallen i Tierps nordvästra del ska fortsatt 
utvecklas och utgöra en modern och funktionell idrottsplats för en stor 
bredd av idrotter. Det finns här ett särskilt stort behov att beakta Vega-
vallen och dess tillhörande skid- och löparspår vid en framtida utveck-
ling av expansionsområdet Ölsbo. Med en god planering och utformning 
av det nya området ges också ökade förutsättningar för utvecklande av 

Vegavallen samtidigt som den nya stadsdelens attraktivitet ökar tack 
vare närheten till Vegavallen. 

I Tierps sydvästra del äger kommunen ett större markområde kring 
Arvidsbo vattentäkt. På grund av vattentäkten är området inte lämpligt 
för bebyggelse i någon större skala och området har kommit att upp-
skattas av många som strövområde. Området ska därför fortsättningsvis 
skyddas och bevaras för rekreation och utgöra ett större sammanhängan-
de friluftsområde i köpingens sydvästra del. 

Gällande infrastruktursatsningar ska en fortsatt utbyggnad av gång- 
och cykelvägar prioriteras, liksom pendlarnoder, där pendlarparkeringar 
för bil och cykel finns att tillgå. En upprustning av stationsområdet har 
påbörjats genom renovering av stationshuset och på sikt ska även buss-
tationen och centralplan renoveras. 

Antalet förfrågningar efter mark för etablering av verksamheter i och 
kring Tierps köping är stort. Större områden för företagsetableringar 
finns i Siggbo företagspark som är under utbyggnad, inom detta områ-
de tillåts inte industriverksamheter. Kring Vallskoga industriområde, där 
bland annat Atlas Copco idag har verksamhet finns ett visst utrymme för 
ytterligare industrietableringar, dock i begränsad omfattning. 

För att kunna möta efterfrågan och på allvar svara upp mot de större 
etableringsförfrågningar som kommunen får, krävs en höjd planbered-
skap för mer storskaliga etableringar. Kommunens ställningstagande är 
att mark för större verksamheter med störande omgivningspåverkan ska 
lokaliseras på behörigt avstånd från bostäder och annan känslig markan-
vändning. I huvudsak i anslutning till redan befintliga verksamheter eller 
i anslutning till järnväg och större vägar. För ett större sammanhängan-
de industri- och verksamhetsområde pekas ett markområde nordväst om 
köpingen ut, i närområdet av Tierp arena. Området har goda infrastruk-
turförbindelser och återfinns på behörigt avstånd från befintliga bostäder. 

VERKTYGSLÅDA/ 
SAMMANFATTNING

 ‐ Den framtida utvecklingen 
av Tierps köping ska ske 
utifrån de tre perspektiven 
Förtätning, Expansion och 
Tierp med omnejd.

 ‐ En fördjupad översiktsplan 
för Tierps köping är mycket 
högt prioriterad i den fort-
satta planeringen.

 ‐ Möjligheten att omvand-
la Tämnarådalen till ett 
attraktivt och tillgängligt 
tätortsnära naturområde ska 
utredas, liksom möjligheten 
att etablera ett kommunalt 
naturreservat längs ådalen.

 ‐ En långsiktig plan för 
modernisering av köpingens 
centrala delar ska tas fram.

 ‐ Samverkan mellan kommu-
nen, fastighetsägare, fören-
ingsliv, näringsliv och andra 
aktörer ska utgöra en viktig 
del av centrumutveckling.

 ‐ Möjliggöra för industri- 
och verksamhetsmark i 
an slutning till befintliga 
industri områden och till 
områden präglade av större 
infra struktur eller annan 
typ av omgivningspåverkan 
som gör dem olämpliga för 
bostads ändamål eller annan 
känslig markanvändning.

Figur 39. Trollsjön i Tierp är ursprungligen en bergtäkt men är idag en populär 
badplats. Foto: Anders Badner. 
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Platsens läge möjliggör även att det är enkelt att nå från såväl Tierp som 
Söderfors och Mehedeby och busstrafik passerar området.

Utmaningar
En tillväxt av den grad som eftersträvas medför utmaningar och krav på 
orten och kommunen. Vid en befolkning på 10 000 invånare krävs ett 
stort tillskott på förskoleplatser, vårdplatser och annan kommunal servi-
ce. Inte minst behöver skolfrågan ses över för en långsiktig och hållbar 
lösning. Vidare utgör segregation en komplex fråga i hela landet och 
även i Tierp. I nuläget råder en skev fördelning mellan upplåtelsefor-
mer och ekonomiska förutsättningar i köpingens olika delar. Även om 
undantag finns visar kommunens segregationsutredning (2021) på att 
den södra delen av köpingen generellt sett har en högre andel hyresrät-
ter och en högre grad av socioekonomiskt utanförskap, jämfört med de 
centrala och norra delarna av köpingen. Kommunen ska aktivt arbeta för 
en högre andel bostadsrätter, villor och andra alternativ till hyresrätter 
i köpingens södra delar och en ökning av hyresrätter i dess norra del. I 
samarbete med det kommunala bostadsbolaget Tierpsbyggen ska även 

 ‐ En grön strukturplan för kö-
pingen och kommunen i stort 
ska tas fram och där länssty-
relsens grönstrukturplan ska 
utgöra ett viktigt underlag.

 ‐ Den fortsatta planeringen 
och markanvisningar och 
markförsäljning aktivt arbeta 
för blandade upplåtelsefor-
mer och bostadsstorlekar i 
samtliga delar av köpingen 
för att motverka segregation 
och möjliggöra för en mer 
blandad stadsmiljö.

 ‐ Kommunen ska aktivt söka 
samarbeten och dialog med 
fastighetsägare i köping-
ens centrala delar, men 
också ställa ökade krav på 
underhåll av centralt belägna 
fastigheter. 

 ‐ Detaljplaner i centrala delar 
ska beakta behovet av verk-
samhetslokaler i gatuplan. 

 ‐ Planeringen inriktas på att 
möjliggöra för en befolk-
ningsökning från 6 000 
till 10 000, varav 1500 
beräknas rymmas inom 
den påbörjade stadsdelen 
Siggbo.

 ‐ Behov av- och åtgärder för 
klimatanpassning för orten 
ska utredas och genomföras.

satsningar på befintliga bostäder och offentliga miljöer i den södra kö-
pingen genomföras. 

En utmaning för köpingens expansionsmöjligheter utgörs av dess 
omgivande landskap. Såväl Tierps köping som många av de kringliggan-
de byarna och bebyggelsegrupperna är belägna på eller i anslutning till 
slätter och brukningsvärd jordbruksmark. Kommunens uttalade ambi-
tion är att jordbruksmark inte ska tas i anspråk för ändamål som leder till 
irreversibel förstörelse av denna. Vid nybyggnad av enskilda bostäder 
kan många gånger lokala anpassningar med hänsyn till landskapet göras, 
men vid storskaliga exploateringar är det betydligt svårare. 

För en robust och långsiktigt hållbart samhälle krävs en omställning 
och klimatanpassning av befintlig bebyggelsestruktur. Med ökade tem-
peraturer och ökade nederbördsmängder behöver den fysiska miljön an-
passas på ett sätt som gör att extremväder bättre kan hanteras. Tämnarån 
är mycket översvämningsbenägen och har vid flera tillfällen orsakat 
skador på närliggande bebyggelse och klimatanpassningsåtgärder i om-
rådet kring Tämnarån är särskilt aktuella.
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Om Örbyhus
Örbyhus växte fram som ett stationssamhälle efter järnvägslinjen mellan 
Uppsala och Gävle som invigdes år 1874. Ur bebyggelsesynpunkt är 
Örbyhus typiskt för de stationssamhällen som växte fram under 1800-ta-
lets senare decennier och kring sekelskiftet 1900. Industriområden ligger 
i anslutning till järnvägsområdet och affärs- och bostadshus återfinns 
längs tillfartsvägarna. I anslutning till dessa ligger egnahem och villor i 
trädgårdsmiljö med inslag av folkrörelsebyggnader. Den äldsta bebyg-
gelsen, med bland annat flera sekelskiftesvillor, ligger samlad i områ-
dena närmast stationen och järnvägen. I den norra delen av samhället är 
bebyggelsen blandad med villor och enstaka flerbostadshus från olika 
tidsperioder.

Järnvägen utgör idag en stark konkurrensfördel och Örbyhus har en 
stor andel pendlare. Från Örbyhus nås centrala Uppsala på 25 minuter 
och Örbyhus har därför också potential att utgöra ett attraktivt, grönt och 

småskaligt alternativ till ett snabbt växande Uppsala, där resetider från 
stadens utkant till centrum överstiger resetiden från Örbyhus.  

Örbyhus tätort har idag en befolkning på cirka 2100 invånare, men 
tillsammans med närliggande byar med tydlig koppling till Örbyhus, 
som Persbylånga och Upplanda samt småskaliga bebyggelsegrupper 
strax utanför tätorten ligger befolkning på omkring 2500 invånare. 

Centrum ligger idag huvudsakligen söder om järnvägen med bland 
annat centrumanläggning, skola, vårdboende för äldre och flerbostads-
hus. 

I Örbyhus finns god kapacitet för dricksvatten och måttlig kapacitet 
för spillvatten, som pumpas till Tierps reningsverk. Väster om järnvä-
gen finns ett mindre fjärrvärmenät som försörjer ett antal fastigheter och 
utrymme finns för anslutning av ytterligare fastigheter. I Örbyhus finns 
grundskola med årskurserna F-9 och vårdboendet Vendelgården och 
badhus. 

Målbild
Örbyhus är kommunens näst största ort och klassas i översiktsplanen 
som serviceort. Örbyhus bedöms tillsammans med Tierps köping ha den 
största tillväxtpotentialen. Den fortsatta planeringen ska inriktas på en 
befolkningsökning mellan 700 och 1000 invånare fram till 2050. I hu-
vudsak lokaliseras nya bostäder till området Västra Libbarbo, i anslut-
ning till ortens västra bebyggelsefront. Ytterligare ett område, dock i 
något mindre skala, i Örbyhus södra del kan vara aktuellt för framtida 
bostadsbebyggelse. Parallellt med exploateringen av nya bostadsområ-
den i ortens utkant ska nya bostäder möjliggöras genom förtätning av 
Örbyhus centrala delar. Ett ökat befolkningsunderlag, förtätning och 
modernisering av centrum ska tillsammans med en långsiktig ombygg-
nation av centrum leda till ett mer levande centrum och ett ökat utbud av 
kommersiell service och aktiviteter. Kopplingen till Tobo stärks genom 
en ny gång- och cykelväg. En ny gång- och cykelväg ska även anläggas Figur 40. Villagata i Örbyhus. 
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från Örbyhus mot Örbyhus slott, för att stärka tillgängligheten till slottet, 
golfklubb samt Vendelsjön. Markområden för företagsetableringar och 
verksamhetsmark lokaliseras till utkanten av Västra Libbarbo samt i an-
slutning till befintliga verksamheter, längs med järnvägen. 

Tegelsmoraån som flyter genom Örbyhus ska på ett tydligare sätt 
nyttjas för att skapa en grön-blå korridor genom orten och den påbörjade 
friluftsleden Tegelsmoraleden ska fortsatt utvecklas, vilket kommer gyn-
na friluftslivet och kan bidra till ökad naturturism i området. 

Strategi
Kommunen ska säkerställa en god planberedskap för bostäder i Örbyhus, 
i huvudsak genom större sammanhängande detaljplaner i den västra ut-
kanten av Libbarbo. Stora delar av Örbyhus markanvändning regleras av 
en mycket gammal byggnadsplan, vilken också innehåller många felak-
tigheter. Den gamla byggnadsplanen ska ersättas av några medelstora mo-
derna detaljplaner och dessa planprocesser utgör samtidigt en god möjlig-
het till översyn av ortens markanvändning och möjligheter till förtätning i 
befintlig bebyggelsestruktur, som komplement till expansioner av Libbar-

VERKTYGSLÅDA/ 
SAMMANFATTNING

 ‐ Planeringen ska inriktas på 
att möjliggöra för en befolk-
ningsökning om 700–1000 
invånare.

 ‐ Då det finns efterfrågan 
på bostäder i Örbyhus och 
ett eventuellt slutförvar i 
Forsmark kan öka efter-
frågan ytterligare ska det 
finnas god planberedskap 
för orten. 

 ‐ Örbyhus ska inte tillåtas att 
växa ihop med Upplanda, 
Tobo eller andra kringlig-
gande bystrukturer, då det 
riskerar skada bygdens och 
byarnas karaktär. Samman-
länkning mellan orterna ge-
nom gång- och cykelvägar 
ska däremot eftersträvas. 

 ‐ Markanvändningen i ortens 
centrala delar omfattas av 
en stor gammal och i vissa 
fall felaktig byggnadsplan 
behöver en eller flera större 
detaljplaner arbetas fram 
för att ersätta den gamla. I 
samband med detta bör för-
tätningsmöjligheter utredas 
närmare. 

 ‐ Planläggning i västra Libbar-
bo är prioriterad.

 ‐ Behov av- och åtgärder för 
klimatanpassning för orten 
ska utredas och genom-
föras. 

Figur 41. Örbyhus slott äldsta del, tornet, är från 1450-talet. I mitten av 1600-talet byggdes barockslottet vi ser idag. Under 1800- och 1900-talet genomgick slottet 
restaureringar. 
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 ‐ Ortens grön- och blåstruk-
turer ska kartläggas och 
fastslås i plan.

 ‐ Tegelsmoraleden ska utveck-
las att det via leden går att 
nå såväl Smultronstället Te-
gelsmorasjön med Jeangens 
udde samt Norra Bonäset.

 ‐ En analys samt åtgärdsplan 
för dagvattenhantering i 
Örbyhus ska tas fram. 

bo. De nya detaljplanerna och identifierande av förtätningsmöjligheter bör 
föregås av en grön- och blåstrukturplan, för att säkerställa att förtätningen 
inte sker på bekostnad av viktiga naturmiljöer och naturstråk. 

Övrig utveckling
Örbyhus centrum utgörs utöver ett mindre torg och butiker också av 
idrottshall, badhus, utomhusbad och stora öppna ytor. De stora öppna 
ytorna utgör en unik möjlighet att utveckla centrumets funktioner och 
dess attraktivitet. Med en god blandning av funktioner och aktiviteter 
anpassade efter olika intressen kan dessa i kombination med de många 
målpunkter som redan finns i centrumområdet skapa rörelse och liv. 
Funktioner och aktiviteter behöver nödvändigtvis inte vara kopplat till 
kommersiell service, men som genom att utgöra målpunkt för många 
människor gynnas och möjliggörs ett större kommersiellt utbud. Ett 
samarbete mellan kommunen, civilsamhälle, föreningsliv och näringsli-
vet ska ligga till grund för centrumomvandlingen.

I samband med planprocesserna för Västra Libbarbo har dialoger med 
Trafikverket förts, för att ersätta den mellersta avfarten från väg 292 mot 
Örbyhus med en ny och trafiksäkrare avfartsväg som också är mer an-
passad för en ökad befolkning i Örbyhus. En modern cirkulationsplats 
har under 2021 färdigställts och ersätter den korsning som tidigare ut-
gjorde den södra infarten från väg 292. 

Nya gång- och cykelvägar inom orten, men också mellan centrala 

Örbyhus mot Örbyhus slott är prioriterade infrastruktursatsningar med 
syfte att underlätta för ett fossilfritt resande, ökad rörlighet och ökad till-
gänglighet till de kultur- och naturmiljöer som återfinns kring slottsom-
rådet och Vendelsjön. 

Tegelsmoraån med omgivning ska utvecklas och tas till vara på som 
blå-grönt stråk genom orten.

Som största serviceort i Vendelbygden finns goda förutsättningar 
för att utgöra en hubb och utgångspunkt för besöksnäringen i området, 
bland annat kopplat till Örbyhus slott, Vendelbygden, Vendelsjön, Tobo 
bruksmiljöer och Erik Sahlströmsinsitutet.  

Utmaningar
Stora delar av Örbyhus omfattas av en gammal byggnadsplan med fel-
aktigheter som utgör problem i lovärenden. Den gamla byggnadspla-
nen behöver ersättas av moderna detaljplaner. Den avsedda expansionen 
av orten kräver stora investeringar i infrastruktur och samhällsservice. 
Befintlig bebyggelsestruktur behöver ses över och lämpliga åtgärder för 
klimatanpassning och ett mer robust samhälle behöver utredas och ge-
nomföras. 

I Örbyhus förekommer utmaningar kopplade till dagvattenhantering-
en. En övergripande analys och handlingsplan för ortens dagvattenhante-
ring ska tas fram. 
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Tobo

657 invånare

Kollektivtrafikutbudet

Serviceutbud

Förskola

0-19 år

20-64 år

65+ år
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Mehedeby
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Hållnäs

Skärplinge

Örbyhus
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Vendel
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Linje 517 Tierp – Tobo – 
Örbyhus

Upptåget Gävle – Tierp – 
Uppsala

Månkarbo
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Om Tobo
Tobo är beläget i kommunens sydöstra del och har 657 invånare (år 
2021). Tobo har vuxit upp kring Tobo bruk, vilket är det enda av de upp-
ländska bruken som har en bevarad bebyggelsestruktur som daterar sig 
till 1600-talet. Denna bebyggelse är lösare grupperad än de bruk som 
karaktäriseras av 1700-talets strikta idealplaner. Tobo bruk ligger vid 
Toboån ett par kilometer uppströms åns utlopp i Kyrksjön. Tobo har en 
station utefter järnvägslinjen mellan Uppsala och Gävle. 

När Tobo började expandera på 1940- och 1950-talet skedde det 
främst söder ut längs Bruksgatan och i området söder om Tierpsvägen. 
Senare byggdes även områden i norra delen av samhället. Orten består 
till största delen av villabebyggelse, men längs Bruksgatan finns ett antal 
flerbostadshus. 

Järnvägen fick en stor betydelse för Tobos utveckling som industriort. 
Tillverkande industri finns fortfarande i Tobo och idag utgör Munters or-
tens stora arbetsgivare. 

I Tobo finns god kapacitet för dricksvatten och måttlig kapacitet för 
spillvatten, som pumpas till Tierps reningsverk. Fjärrvärme saknas på 
orten. I Tobo finns förskola, medan närmaste grundskola återfinns i Ör-
byhus. Utbudet av kommersiell service är relativt lågt och det saknas 
idag matvarubutik på orten.

Målbild och strategi
Kommunen ser Tobo som en mindre serviceort med stor potential att i 
framtiden utvecklas och växa. Med tillgången till en järnvägsstation som 
trafikeras av regionaltågstrafik och med närhet till såväl Uppsala som 
Örbyhus, Tierp och Gävle har orten stor potential att locka nya invånare. 

Planeringen inriktas på en ökning av folkmängden från dagens cirka 
650 invånare till mellan 800 och 900 invånare. Den huvudsakliga ny-
byggnationen av bostäder avses ske i västlig riktning och förlänga orten 
mot järnvägen och tydliggöra Tobos potential som pendlarort. Då av-

ståndet mellan samhället och Tobos västra bebyggelsefront idag uppgår 
till nästan 1 kilometer upplevs sträckan mellan tätorten och järnvägssta-
tionen av många som otrygg och svårtillgänglig. Kommunens hållning 
är att jordbruksmark i största möjliga mån ska bevaras och exploate-
ring av jordbruksmark endast får ske i undantagsfall. I Tobos fall har 
kommunen gjort bedömningen att jordbruksmarken inom området för 
samlad bebyggelse i användningskartan för Tobo utgör ett undantag. 
En exploatering av nämnda område bidrar inte bara till att skapa pend-
larnära bostäder, utan bidrar till en ökad trygghet och därmed ett ökat 
nyttjande av kollektivtrafiken hos boende i andra delar av Tobo med 
omnejd. Vidare innebär en byggnation mot järnvägen ett synliggörande 
av Tobo för förbipasserande längs med järnvägen och dess utmärkta läge 

Figur 42. Masugnen i Tobo. 
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för pendling framgår på ett betydligt tydligare sätt än i nuläget. Dock ska 
även en exploatering av jordbruksmark i detta område ske med förnuft 
och försiktighet. Bara i de fall ianspråktagande av jordbruksmarken i 
den enskilda planen eller lovärendet bedöms som nödvändig för orten 
eller områdets utveckling och sammantagna funktion ska detta tillåtas. 
I de fall delar av jordbruksmarken behöver ianspråktas ska detta ske på 
ett sätt som gör att stora delar av den kvarvarande jordbruksmarken som 
möjligt fortsatt har en form och omfattning som möjliggör ett fortsatt ra-
tionellt brukande. 

Serviceutbudet i Tobo är idag begränsat, men en befolkningsökning 
av den omfattning som eftersträvas i översiktsplanen skapas ökade för-
utsättningar för service på orten. Alternativa lösningar för att öka ser-
viceutbudet som exempelvis obemannade matvarubutiker kan vara ett 
tänkbart alternativ för Tobo.

Samtidigt som nya områden för bebyggelse föreslås för Tobo är det 
viktigt att slå vakt om ortens identitet med bruket och de tydliga spåren 
efter järnbearbetning. Vidare bör dess hembygdskaraktär med folkmu-
sik, Eric Sahlströms Institutet med internationell skola för nyckelharpa 
och folkdanstraditioner utvecklas och stärka ortens identitet och karak-
tär. Det öppna landskapet mellan Tobo och Örbyhus ska bevaras och or-
terna ska inte växa samman. 

Kommunen ska aktivt arbeta med att underlätta för det kollektiva 

resandet och för fortsatta buss- och tågavgångar. Åtgärder för att stärka 
Tobo som pendlarort och ett attraktivt alternativ till regionens större stä-
der och samhällen ska eftersträvas. 

Övrig utveckling
Tobo har en lång historia av tillverkande industri. Fortfarande idag be-
driver stora företag som Munters tillverkning på orten. 

Mark för verksamheter lokaliseras i anslutning till det område där 
Munters idag är lokaliserat, för att möjliggöra expansioner av befintlig 
verksamhet och möjliggöra för etablering av nya verksamheter. 

Den historiska bruksbebyggelsen ska beaktas och värnas i lov- och 
planärenden. 

Det finns goda möjligheter till att utveckla kommundelens besöks-
näring, bland annat kopplat till Tobos bruksmiljöer och folkmusik.

Utmaningar
En utmaning i utvecklingen av Tobo är bristen på kommersiell service. 
I nuläget finns ingen matvarubutik på orten och närmaste matvarubutik 
återfinns i Örbyhus och Tierp. Med den befolkningsökning som efter-
strävas för orten ökar möjligheterna för kommersiell service på orten. 
Ett annat tänkbart alternativ för Tobo är obemannade matvarubutiker.

VERKTYGSLÅDA/ 
SAMMANFATTNING

 ‐ Kommunen ska aktivt 
arbeta för att bevara ortens 
goda tillgång till kollektiv-
trafik.

 ‐ Arbeta för en starkare 
besöksnäring på orten, 
framför allt kopplat till 
ortens historiska miljöer och 
folkmusik.

 ‐ Planeringen inriktas på att 
möjliggöra för en befolk-
ningsökning från cirka 650 
till mellan 850 och 1000 
invånare. I huvudsak sker 
nybyggnation i västlig 
riktning och stärker ortens 
koppling till järnvägen.

 ‐ Möjliggöra för industri- och 
verksamhetsmark i anslut-
ning till befintligt industri-
område i Tobos nordvästra 
del.

 ‐ Särskild hänsyn tas till den 
unika bruksmiljön från 
1600-talet. 

 ‐ Miljöerna omkring Toboån 
beaktas och utvecklas för 
rekreation och biologisk 
mångfald.
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Om Månkarbo
Månkarbo är en mindre serviceort lokaliserad i kommunens södra del 
på Tierpsslätten och har i slutet av år 2020 en befolkning på cirka 650 
invånare. 

Månkarbo var under stenåldern en stor havsvik. I samband med land-
höjningen började marken odlas upp och byar uppstod. Från medeltiden 
och framåt var orten en bondby och jordbruket dominerade ända in på 
1920-talet. Först under 1950-talet, i samband med bilismens genombrott, 
kom samhället att växa. De största arbetsplatserna kom att finnas vid 
cementgjuteriet, byggnadsfirman, åkeriet, lådfabriken och hos bryggeri-
distributören. 

Samhället består huvudsakligen av villabebyggelse. Orten byggdes 
ut längs den stora genomfartsvägen. Under 1960-talet började även vil-
laområden byggas väster om vägen. Byggnationen kulminerade under 
70-talet och har sedan fortsatt i liten skala. I och med den nya sträck-
ningen av E4:an under 2000-talet kom motorvägen att flytta cirka 1 kilo-
meter öster ut. Även om den gamla vägsträckningen fortfarande löper 
genom orten så är trafikflödet betydligt lägre och vägen utgör inte sam-
ma barriär som den tidigare gjort. 

I Månkarbo finns ingen stor platsbunden arbetsgivare, på samma sätt 
som i kommunens traditionella industriorter. I stället har Månkarbos 
näringsliv varit knutet till Tierpsslättens bördiga jord, med jordbrukare, 
egenföretagare samt arbetspendling till Uppsala och Tierp. 

Kapaciteten för vatten och avlopp är god, men fjärrvärme saknas på 
orten. 

Serviceutbudet i Månkarbo är relativt gott, med grundskola (F-6), 
matvarubutik, bensinstation samt viss annan service. Kollektivtrafikut-
budet utgörs av busstrafik. 

Figur 43. Tallbacksskolan i Månkarbo.

Figur 44. Iggelbo naturreservat utanför Månkarbo. 
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Målbild och Strategi
Månkarbo är och ska också i framtiden karaktäriseras som en småskalig 
tätort med gott serviceutbud i det öppna landskapet. De långa siktlinjer 
och av jordbruket skapade kulturlandskapet erbjuder en attraktiv boen-
demiljö. Genom de värden småskaligheten erbjuder i kombination med 
närheten till både Tierp och Uppsala med goda infrastrukturella förbin-
delser bedöms Månkarbo utgöra en ort med stor potential att locka nya 
invånare, men även verksamheter. Det bör därför finnas en god planbe-
redskap på orten, framför allt för villabebyggelse. Större sammanhäng-
ande verksamhetsmark bör i första hand lokaliseras intill E4:an, medan 
tillverkande industri hänvisas till andra delar av kommunen. 

Planeringen inriktas på en ökning från de nu cirka 660 invånarna till 
cirka 800-850 invånare. Ett område för ny bebyggelse föreslås i ortens 
nordvästra del på skogsmark. Vid framtida planläggning ska samhällets 
gemytliga och småskaliga karaktär bevaras och utblickarna över jord-
brukslandskapet särskilt betonas. 

För att bidra till kollektivtrafikens attraktivitet ska kommunen arbeta 
för ökad trygghet och tillgänglighet för ortens busshållplatser. Vidare 
ska behovet av trygga gång- och cykelförbindelser inom orten, till lokala 
målpunkter som skola, idrottsplats och Ubblixbobadet utredas. På längre 
sikt ska även möjligheterna till cykelförbindelser till Kyrkbyn och vidare 
mot Tierp utredas. 

VERKTYGSLÅDA/ 
SAMMANFATTNING

 ‐ Planeringen ska inriktas på 
att möjliggöra för en befolk-
ningsökning om upp till 850 
invånare.

 ‐ Ortens småskalighet, de 
långa siktlinjerna och det 
öppna jordbrukslandskapet 
ska värnas.

 ‐ Utveckla säkrare gång- och 
cykelvägar genom orten 
samt till Ubblixbobadet. 

 ‐ Möjligheterna för en 
trafiksäker cykelväg mellan 
Månkarbo och Kyrkbyn 
och vidare mot Tierp ska 
utredas. 

 ‐ Vid plan- och lovärenden 
ska åsens betydelse för 
dricksvattenförsörjning och 
naturvärden särskilt beaktas. 

 ‐ Mark för verksamheter, som 
exempelvis logistik och dist-
ribution lokaliseras i E4:ans 
närområde.

 ‐ Arbeta för en starkare 
besöksnäring på orten, 
framför allt kopplat till 
badplatsen Ubblixbo och 
naturreservatet Iggelbo som 
är uppskattade besöksmål 
och ska marknadsföras i 
större omfattning.

I utkanten av Månkarbo finns viktiga och välbesökta naturmiljöer, 
såsom badplatsen i Ubblixbo och Iggelbo naturreservat. Dessa platser 
bidrar till ortens attraktivitet och är ett uppskattat besöksmål. 

Iggelbo erbjuder vackra vyer över Tämnaren som är Upplands största 
insjö. Sjön är uppskattad av fiskare men också av långfärdsskridskoåka-
re, då isen lägger sig ovanligt tidigt på den grunda sjön. I området åter-
finns även flera fornlämningar och spåren av ett ålderdomligt odlings-
landskap är tydliga.

Månkarboåsen löper längs med ortens östra sida. Åsen utgör en vik-
tig tätortsnära naturmiljö och uppe på åsen återfinns bland annat ortens 
elljusspår och åsens utgör en viktig tätortsnära natur för skolan. Åsen är 
utpekad i länsstyrelsens naturvårdsprogram. 

Utmaningar
En utmaning i Månkarbos fortsatta utveckling är bristen på mark som är 
lämplig att bebygga. Såväl åsen som jordbruksmarken har viktiga sam-
hällsmässiga och naturmässiga funktioner och stor försiktighet behöver 
därför vidtas vid nybyggnationer i området. Det öppna jordbruksland-
skapets karaktär och siktlinjer behöver värnas. 
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Om Söderfors
Söderfors är en serviceort lokaliserad i kommunens västra del och har i 
slutet av år 2020 en befolkning på 1740 invånare. 

Söderfors är beläget i den västligaste delen av Tierps kommun och av-
gränsas i väster av Dalälven. Söderfors bildade år 1699 en egen kyrksock-
en som en följd av anläggandet av Söderfors ankarbruk av Claes Depken 
(senare adlad till Anckarström) 1676. Det anlagda ankarbruket medförde en 
kraftig befolkningstillväxt i området. Den äldre bebyggelsen i Söderfors är 
koncentrerad till området kring bruket på båda sidor om älven. När bygg-
nationen började ta fart under efterkrigstiden kom utbyggnaden främst att 
ske på Jörsön i Söderfors västra del. Till stor del var det egnahem och villor 
som byggdes, men även många flerbostadshus byggdes som arbetarbostä-
der. Söderfors bruk med omgivning är klassat som riksintresse och besitter 
stora historiska och arkitektoniska värden, bland annat den engelska park 

som anlades 1784–1785 av brukspatron Adolf Ulric Grill i enlighet med 
tidens ideal. I den engelska parken återfinns också det grekiska tempel som 
färdigställdes 1797 med Theseus-templet i Aten som förebild. Andra kul-
turhistoriska miljöer av stor betydelse för ortens identitet är de vitputsade 
smedsbostäderna, klockstapeln och brukets herrgård uppförd i karolinsk stil. 

I Söderfors finns idag skola med årskurserna F-6, matvarubutik, driv-
medelsstation och viss annan kommersiell service. Kapaciteten på vatten 
och avlopp är god och fjärrvärmenät finns (Bionär AB).

Kollektivtrafiken i Söderfors utgörs av bussförbindelser mot Tierp. 
Viktiga infrastrukturnoder är väg 292 mot Tierp, Örbyhus och vidare 
mot Östhammar kommun och Ölbovägen mot Gävle kommun. Tillgång-
en till bredbandsuppkoppling i Söderfors är generellt sett god.

Söderfors har en lång historia av tillverkande industri och fortfaran-
de idag finns ett flertal storskaliga industrier i form av Erasteel, Söderfors 

Figur 45. Smedbostäder i Söderfors. Foto: 
Patric Norlin. 

Figur 46. Engelska parken med grekiskt tempel i Söderfors
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Steel, Habia Cable med flera. De stora industrierna utgör viktiga arbetsgi-
vare för boende i och kring Söderfors, men även för boende i andra delar 
av kommunen. 

Söderfors ligger naturskönt längs med Dalälven och det storslagna 
älvlandskapet utgör en vacker kuliss för den gamla bruksorten. Områ-
dets naturmiljöer utgör viktiga landskap för natur- och friluftsvärden och 
bidrar starkt till platsens attraktivitet. Vid Dalälvens strand finns idag 
campinganläggning, utomhusbad, småbåtshamnar och flertalet naturbad-
platser och mindre stränder.

 
Målbild och Strategi
Planeringen inriktas på en ökning av folkmängden från cirka 1700 invå-
nare till mellan 1900 och 2000 invånare. Befolkningsökningen avses ske 
genom förtätning i centrala och kollektivtrafiknära delar av Söderfors 
medan ett större nytt utbyggnadsområde möjliggörs i Söderfors sydväs-
tra del. Vidare möjliggörs för nya bostäder i utkanten av Söderfors ge-
nom tre LIS-områden som pekats ut för bostäder och besöksnäring.

Den tillverkande industrin har alltid varit ortens livsblod och den fort-
satta planeringen ska inriktas på att möjliggöra för nödvändiga expan-
sioner för ortens befintliga industrier, men också planlägga nya områden 
med syfte att möjliggöra för etablering av nya industrier. Söderfors är en 
av de huvudsakliga orter som kommunen ser som lämplig för nya indu-
stri- och verksamhetsetableringar.

Söderfors erbjuder en unik kombination av historiska bruksmiljöer och 
storslaget älvslandskap känt för fiske, båtturism, paddling och andra for-
mer av friluftsliv. Vidare finns redan en viss mottagarorganisation på or-
ten, bland annat genom camping och herrgårdsanläggningen. Även om en 
viss besöksnäring finns på orten finns förutsättningar för att utveckla nä-
ringen ytterligare, vilket utöver nya arbetstillfällen också skapar förutsätt-
ningar för ett bredare serviceunderlag på orten. Det är önskvärt att en stark 
besöksnäring byggs upp som komplement till den traditionella basnäring-

VERKTYGSLÅDA/ 
SAMMANFATTNING

 ‐ Planeringen ska inriktas på 
att möjliggöra för en befolk-
ningsökning mellan 200 och 
350 invånare i Söderfors.

 ‐ Ett större sammanhängande 
planområde för bostäder 
föreslås i den västra delen av 
Söderfors.

 ‐ För miljöerna närmast älven 
ska natur- och rekreations-
värden samt viss bebyggelse 
prioriteras. Utveckling av 
industrier lokaliseras i längre 
bort från älven i de mark-
områden för industriverk-
samheter som har avsatts 
i ortens östra del, vilken i 
den fortsatta planeringen 
ska detaljplaneläggas och 
marknadsföras.

 ‐ Arbeta för en starkare 
besöksnäring på orten, 
kopplat till naturmiljö och 
friluftsliv som ska stärkas och 
utvecklas genom värnande 
och tillgängliggörande av 
kultur- och naturmiljöer.

 ‐ Ett ökat behov av kommunal 
service till följd av befolk-
ningsökning på orten ska 
utredas. 

 ‐ Risker kopplade till älven ska 
särskilt beaktas vid nybygg-
nation.

en tillverkningsindustrin. Utöver en mer medveten och riktad marknads-
föring och paketering av befintligt utbud kan samverkan med lokala ut-
vecklingsgrupper, föreningsliv, och aktörer i Mehedeby och intilliggande 
kommuner längs med Dalälven leda till positiva synergieffekter. 

Kollektivtrafiken till Söderfors utgörs idag endast av busslinje 516 
mot Tierp. Genom ortens geografiska läge intill länsgränsen mot Gävle-
borg finns potential att knyta samman UL:s och X-trafiks kollektivtrafik 
genom busslinje via Söderfors.

Utmaningar
Med hänsyn till Söderfors läge i Dalälven behöver risker kopplade till 
dammbrott och översvämning alltid beaktas i plan- och lovärenden. 
Krisplan för dammbrott finns upprättad. 

Ett av Söderfors kärnvärden är dess bruksmiljö och historiska spår. 
I ortens utveckling behöver bevarande av den historiska bruksmiljön 
prioriteras och vid plan- och lovärenden ska riksintresset för kulturmiljö 
särskilt beaktas.

Den befolkningsökning som kommunen avser för Söderfors kommer 
i viss mån att öka belastningen på kommunal service. En utredning och 
analys över det ökade servicebehovet på orten och långsiktiga planer för 
att hantera framtida behov ska tas fram. 

Sett till skolresultat, ekonomisk standard och utanförskap är Söder-
fors en av kommunens mer utsatta orter. I den fortsatta utvecklingen av 
Söderfors behöver segregation, utanförskap och trygghet särskilt beak-
tas. Endast åtgärder i den fysiska miljön är inte tillräckligt för att bryta 
segregationsmönster och utanförskap, däremot kan trygghetsökande 
åtgärder i offentlig miljö, tillskapande av mötesplatser och möjliggö-
rande för blandad bebyggelse och fritidsaktiviteter bidra till att skapa 
bättre förutsättningar för ett mer inkluderande samhälle. Verktyg som 
trygghetsvandringar, medborgardialoger och liknande kan utgöra viktiga 
verktyg för att identifiera lämpliga platser och åtgärder.
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 ‐ Behovet av och lämpliga åt-
gärder för klimatanpassning 
ska utredas för orten.

 ‐ Vid plan- och lovärenden 
ska Söderfors kulturmiljöer 
särskilt beaktas.

 ‐ Trygghetsökande åtgärder 
och insatser i den fysiska 
miljön bör utredas i sam-
verkan med invånarna och 
föreningsliv.
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Om Mehedeby
Mehedeby klassas som en mindre serviceort och är beläget i kommu-
nens nordvästra del, mellan Dalälvens fjärdar i väster och Uppsalaåsen i 
öster och direkt intill kommungränsen mot Älvkarleby kommun. Mehe-
deby är en radby vilka är typiska för jordbruksbygd och karaktäriseras 
av att lantbruksfastigheter med att mangårdsbyggnader ligger på rad. I 
Mehedebys fall utmed en rullstensås och med produktiv mark på lägre 
liggande åkrar och ängar. Anslutande väg har sedan dragits på mindre 
värdefull mark utmed åsen. 

År 1874 blev Mehedeby en anhalt efter den nya järnvägssträckningen 
mellan Uppsala och Gävle. Stationen förlades norr om bykärnan och en 
ny bebyggelsekoncentration växte fram runt sekelskiftet 1900. Vid den-
na tid började också andra näringar att etableras i det gamla jordbruks-
samhället, som affärsverksamhet, sågverk och tegelbruk. Byggandet av 
Untra kraftverk fyra kilometer sydväst om Mehedeby under 1910-talet 
bidrog till en positiv effekt på ortens utveckling, inte minst ur ekonomisk 
synpunkt då inkomsterna möjliggjorde en modernisering av delar av den 
äldre bebyggelsen. Under 1960- och 70-talen expanderade Mehedeby 
med nya villaområden i södra och norra delen av samhället.

Mehedeby hade i slutet av år 2020 en befolkning på cirka 440 invå-
nare. Historiskt sett har invånarantalet sedan 1960-talets 330 invånare 
och fram tills idag varit relativt konstant, med mindre förändringar över 
årtiondena.

Mehedeby har god kollektivtrafikförbindelse genom regionaltågstrafi-
ken som stannar vid ortens järnvägsstation, bussförbindelse, och genom 
ortens läge i nära anslutning till E4:an. 

Kapaciteten för vatten- och avlopp för orten är god, fjärrvärmenät 
saknas på orten. I Mehedeby finns grundskola (F-6) men utbudet av 
kommersiell service är lågt och det saknas idag matvarubutik på orten. 

Målbild
Den långsiktig målsättning för Mehedeby är att kunna möjliggöra för 
attraktiva bostäder och uppnå en befolkningsökning från 440 (2020) till 
mellan 550–650 invånare, utan att för den delen riskera skada ortens 
radbykaraktär och traditionella bebyggelsestruktur eller göra åverkan 
på de mycket värdefulla natur- och friluftsområden som kantar orten. 
En befolkningsökning på mellan 100 och 200 invånare anses också som 
lämpligt för att kunna behålla ortens by-känsla och småskalighet, samti-
digt som befolkningsunderlaget för service ökar. 

Framtida planering av Mehedeby ska ske med målbilden ”en gemyt-
lig radby och ett uppskattat besöksmål intill Dalälven”, där stor hän-
syn tas till bebyggelsestruktur och skala, tillgängliggörande och syn-
liggörande av Dalälven och möjligheterna till att utveckla en starkare 
besöksnäring i området. Ny bebyggelse lokaliseras därför i huvudsak 
till Mehedebys norra samt södra ändar och anpassas till den historiska 
bebyggelsestrukturen. I den fortsatta planeringen och detaljplaneproces-
ser ska utformning av gatunät och kvartersstrukturer i relation till ortens 
historiska strukturer särskilt beaktas. 

Kommunen ska aktivt arbeta med att underlätta för det kollektiva re-
sandet och för fortsatta buss- och regionaltågsavgångar. Kommunen är 
positivt inställd till moderna och innovativa lösningar för att öka servi-
ceutbudet i Mehedeby, exempelvis kan obemannade matvarubutiker vara 
ett alternativ för orten.

Strategi
Kommunen ska säkerställa en god planberedskap i Mehedeby, där nya 
bostäder inkorporeras i befintlig bebyggelsestruktur. Andra boendetyper 
än villor behöver tillföras ortens bostadsutbud, som komplement till den 
stora andelen villor. Detta behöver nödvändigtvis inte ske i utförandet 
klassiska hyreshus i form av punkthus, utan möjligheterna till radhus, 
kedjehus och liknande på orten bör utredas och övervägas. 
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Övrig utveckling
En av Mehedebys största resurser är Dalälven. Ortens koppling till den-
na ska därför synliggöras i bland annat marknadsföringen av orten, både 
som plats att bo och leva på, liksom besöksmål. Vidare behöver tillgäng-
ligheten till älven och dess närområde stärkas och förtydligas, bland 
annat genom tydliggörande av målpunkter, skyltning till badplatser och 
lokala besöksmål, samt ökad framkomlighet och tillgänglighet till dessa.  

Tack vare Mehedebys mycket goda utbud av kollektivtrafik och infra-
struktur kan orten enkelt nås. Älvslandskapet och de stora natur- och fri-
luftsvärden som detta erbjuder utgör goda förutsättningar för en livskraf-
tig besöksnäring. Sett ur besöksnäringssynpunkt har Mehedeby också ett 
attraktivt läge mellan befintliga besöksmål som Söderfors och Dragon 
gate i Älvkarleby kommun, vilket erbjuder utvecklingsmöjligheter för 

cykelturism. Ortens åsmiljöer erbjuder också vackra natur- och rekrea-
tionsområden som bidrar till platsattraktiviteten.

För att kunna utveckla en mer ordnad besöksnäring behöver möjlig-
heterna till övernattning och service utredas. Exempelvis kan enklare 
övernattningsmöjligheter som Bed and Breakfast, en småskalig cam-
pinganläggning, ordnade ställplatser för husbilar eller samarbeten och 
kopplingar till befintliga anläggningar i Söderfors och Älvkarleby eller 
en kombination av flera alternativ bidra till en starkare besöksnäring. 

Utrymmen för nya verksamhetsetableringar lokaliseras intill E4:an, 
där omgivningspåverkan redan råder och där tillgången till transportin-
frastruktur är god. Vidare innebär denna lokalisering, med ett avstånd till 
älvsmiljöerna att skrymmande verksamheter inte riskerar att skada om-
rådets naturmiljöer. 

Utmaningar
En stor utmaning för Mehedeby är att utbudet av boendeformer är en-
sidigt. Villabebyggelse i ägandeform är dominerande och alternativen 
på orten få. Detta skapar en inlåsningsmekanism för exempelvis äldre 
som vill bo kvar på orten, men inte längre har behov av en villa. En 
konsekvens av detta blir i sin tur en åldrande befolkning där flyttked-
jan avstannar och villorna inte kan frigöras för exempelvis barnfamiljer. 
Vidare innebär bristen på alternativa boendeformer att unga som söker 
efter ett första boende men samtidigt önskar bo kvar på orten har svårt 
att hitta lämpliga alternativ.

En annan utmaning i utvecklingen av Mehedeby är brist på kommer-
siell service. I nuläget finns ingen matvarubutik på orten och boende 
tvingas åka till Söderfors, Tierp och Älvkarleby för att kunna handla. 
Ett alternativ för Mehedeby kan vara obemannade matvarubutiker, ett 
koncept som har fungerat bra i andra delar av landet. Utveckling av be-
söksnäring i området har potential att öka kundunderlag och därigenom 
möjligheterna till etablering av mer kommersiell service i Mehedeby.

VERKTYGSLÅDA/ 
SAMMANFATTNING

 ‐ Kommunen ska aktivt 
arbeta för att bevara ortens 
goda tillgång till kollektiv-
trafik.

 ‐ Stärka ortens koppling till 
Dalälven.

 ‐ Arbeta för en starkare be-
söksnäring på orten, framför 
allt kopplat till naturmiljö 
och friluftsliv.

 ‐ Ortens radbykaraktär ska 
värnas. 

 ‐ Planeringen inriktas på att 
möjliggöra för en befolk-
ningsökning om mellan 100 
och 300 invånare.

 ‐ Möjliggöra för industri- och 
verksamhetsmark i anslut-
ning till E4:an.

Figur 47. Picknickbord vid Dalälven 
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Om Skärplinge
Skärplinge är en serviceort lokaliserad i kommunens östra del och utgör 
en knutpunkt för den östra kommundelen. Skärplinge binder samman 
Hållnäshalvön med väg 740 från Tierp och väg 76 mellan Norrtälje i 
söder och Gävle i norr och utgör en viktig infrastrukturled för kommu-
nens östra delar. Skärplinge har en befolkning på cirka 700 invånare, 
men med det långsträckta omlandet med Lövstabruk samt mindre byar 
och bebyggelsegrupper inom det område som benämns som Österlövsta 
och med en tydlig koppling till Skärplinge uppgår befolkningen till cirka 
1650 invånare (år 2021). 

Skärplinge utgjorde fram till 1974 centralort för landsbygdskommu-
nen Österlövsta, som omfattade bland annat Försäter, Lövstabruk och 
Elinge. Historiskt sett har Skärplinge varit en jordbruksort men också 

utgjort en betydande handels- och servicepunkt för ett stort omland och 
har i förhållande till befolkningen haft och har fortfarande en hög grad 
av service. I Skärplinge finns idag skola F-9, matvarubutik, drivmedels-
station och mindre butiker. Genom sin funktion som vägknut passerar 
mycket trafik och många transporter genom orten, vilket även det skapat 
förutsättningar för ett stort serviceutbud i förhållande till befolkning. 
Utbudet av kollektivtrafik i Skärplinge är god, där Skärplinge busstermi-
nal utgör en knutpunkt för många av busslinjerna i regionens nordöstra 
del. Bussar avgår mot Karlholm, Skutskär och Gävle i norr, Lövstabruk, 
Forsmark och Östhammar i söder, Hållnäshalvön i öster och Tierp i väs-
ter. Då högstadieskolan i Skärplinge har ett stort upptagningsområde av-
går även ett stort antal skolskjutsar i många riktningar. 

Skärplinge omges av ett öppet och flackt jordbrukslandskap där 
Strömarån har sitt lopp genom samhällets östra del. Det ursprungliga be-
byggelseläget ligger längs den äldre vägsträckningen mellan Skärplinge 
och Österänge, Salbergavägen. Skärplinges nutida centrum är samlat 
kring torgbildningen i korsningen mellan Tierpsvägen och Gävlevägen. 
Torget flankeras av affärs- och bostadshus i två våningar från 1960- och 
1970-talen. Villaområden byggdes främst i nordost och runt Tierpsvägen 
i väster.

Liksom Hållnäshalvön och flera andra delar av kommunen utgör små 
och mellanstora egenföretag en viktig kugge i ortens kultur, näringsliv 
och arbetsmarknad. Ingen storskalig arbetsgivare finns på orten, men de 
goda förbindelserna till Tierp, Forsmark, Östhammar, Gimo, Skutskär 
och Gävle gör tillgången till större arbetsgivare god. 

Målbild och Strategi
Skärplinge ska utgöra en bostads- och serviceort och en infrastruktu-
rell knutpunkt för kommunens östra del. Utöver de många småföretagen 
innebär de goda förbindelserna till Tierp, Gävle, Forsmark och Östham-
mar att en stor arbetsmarknad enkelt kan nås från Skärplinge. Värden 

Figur 48. Vattendrag i Skärplinge. 
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som det öppna jordbrukslandskapet, Strömaråns lopp genom orten och ett 
starkt föreningsliv ska också i framtiden bidra till Skärplinges platsattrak-
tivitet. 

Översiktsplanen har en tydlig inriktning för utveckling av besöksnä-
ring längs den norra Hållnäskusten och Karlholm (Nordöstra utveck-
lingstriangel), se kapitel 3.5, där Skärplinge utgör en knutpunkt mellan 
orterna men också ett lämpligt utgångsläge till andra stora besöksmål, 
som exempelvis Lövstabruk och vidare ut mot Östhammars kommun. 
Skärplinge spelar en viktig roll i denna utvecklingstriangel, som knut-
punkt för kollektivtrafik, infrastruktur och service. 

Efterfrågan på bostäder i Skärplinge och därigenom befolkningsut-
vecklingen har under många år varit relativt stagnerat. Den påbörjade 
omvandlingen av Karlholm strand, översiktsplanens visioner för den 
Nordöstra utvecklingstriangeln samt det planerade slutförvaret för kärn-
bränsle i Forsmark bedöms komma att leda till en betydande ökning i 
efterfrågan på bostäder i Skärplinge. Kommunens planberedskap ska 
därför vara god och planprocess för ett större sammanhängande bostads-
område bör inom närtid inledas. Den fortsatta planeringen inriktas på 
en befolkningsökning från cirka 700 till 1000 invånare. För Skärplinge 
föreslås den tillkommande bostadsbebyggelsen i huvudsak lokaliseras 
till ortens västra utkant, i närområdet kring Tierpsvägen, Sätravallen och 
Olandersskolan. Från det nya bostadsområdet ska säkra gång- och cykel-
förbindelser i riktning mot skola och centrum ordnas. 

I Skärplinge finns ett visst behov av mark för verksamheter, kopplat 
till de många småföretagen i området. Utrymme för verksamheter med 
begränsad omgivningspåverkan bör prövas i anslutning till det nya om-
rådet i Skärplinges västra del. 

På sikt ser kommunen anläggandet av en sammanhängande trafiksä-
ker cykelväg mellan Hållnäs, Skärplinge och Karlholm som en viktig 
länk i arbetet med att stärka kommundelen. Även säkerhetshöjande åt-
gärder längs med väg 76, som utgör det viktigaste trafikstråket i kom-
munens östra del bedöms som angeläget för kommundelens fortsatta 
utveckling. 

Övergripande planer för orten där bland annat trafiksäkerhetssitua-
tionen, ortens grönstruktur samt blåstruktur med Strömaråns årum och 
dammspegel utreds ska tas fram.

Utmaningar
På samma sätt som de viktiga vägarna 76 och 740 medför stora fördelar 
för Skärplinge utgör de också risk- och störningsmoment. Framför allt 
väg 76 delar orten i två delar och passager över vägen innebär ett risk-
moment, framför allt för barn och unga. Åtgärder för säkrare passager 
och trygga gång- och cykelvägar genom samhället är en prioriterad fråga 
för Skärplinges fortsatta utveckling.

Den befolkningsökning som kommunen avser för Skärplinge kommer 
i viss mån att öka belastningen på kommunal service, såsom skola och 
hemtjänst. En utredning och analys över det ökade servicebehovet på or-
ten och långsiktiga planer för att hantera framtida behov ska tas fram. 

Skärplinges möjlighet att expandera i nord-sydlig riktning är begrän-
sad, då större sammanhängande jordbruksmarker utgör omlandet i dessa 
riktningar. Kommunens generella inställning är att jordbruksmark inte 
ska bebyggas eller på annat sätt skadas på ett vis som förhindrar ett ra-
tionellt brukande. Utöver behovet av att beakta jordbrukarnas intresse 
utgör den kringliggande jordbruksmarken och dess siktlinjer, landskaps-
bild och kulturlandskap en väsentlig del av Skärplinges karaktär. 

VERKTYGSLÅDA/ 
SAMMANFATTNING

 ‐ Planeringen ska inriktas 
på en befolkningsökning 
om upp till 300 invånare i 
Skärplinge tätort.

 ‐ Ett större sammanhängande 
planområde för bostäder 
och verksamheter med 
begränsad omgivningspå-
verkan ska planläggas.

 ‐ Skärplinges roll som knut-
punkt för infrastruktur och 
service i den östra delen av 
kommunen ska stärkas.

 ‐ Ett ökat behov av kom-
munal service till följd av 
befolkningsökning på orten 
ska utredas. 

 ‐ Kommunen ska arbeta för 
infrastruktursatsningar på 
vägarna 76 och 740.

 ‐ Utveckla säkrare gång- och 
cykelvägar genom orten.

 ‐ Möjligheterna för en trafik-
säker cykelväg mot Karlholm 
och Hållnäs ska utredas.

 ‐ Den jordbruksmark som 
omger orten ska bevaras.

 ‐ Övergripande planer för 
ortens grön- och blåstruktur 
liksom trafiksäkerhetsfrågor 
ska tas fram.



4. MARK- OCH 
 VATTENANVÄNDNING 103

Mångfunktionell bebyggelse

Utvecklingsområde

Sammanhängande bostadsbebyggelse

Landsbygd

Natur- och friluftsliv

Areell näring

Verksamheter och industri

Utvecklingsområde

Teknisk anläggning

Vatten



4. MARK- OCH 
 VATTENANVÄNDNING104

Karlholm

1250 invånare

Kollektivtrafikutbudet

Serviceutbud

Förskola

Grundskola (F-6)

Vårdboende för äldre

Livsmedelsbutik

Badhus

Bibliotek

0-19 år

20-64 år

65+ år

Söderfors

Mehedeby

Hållnäs

Skärplinge

Örbyhus

Tobo

Vendel

KARLHOLM

Linje 510 Tierp – 
Skärplinge – Karlholm – 
Älvkarleby

Linje 511 Tierp – Karlholm 
– Skärplinge

Linje 832 Skutskär – 
Forsmark

Månkarbo

Tierp



4. MARK- OCH 
 VATTENANVÄNDNING 105

Om Karlholm
Karlholm är en serviceort lokaliserad i kommunens nordöstra del och är 
kommunens enda tätort vid Bottenhavet och har i slutet av år 2020 en 
befolkning på cirka 1250 invånare. Karlholm kom att växa fram kring 
Karlholms bruk som anlades på platsen under det tidiga 1700-talet. Det 
gamla bruket var lokaliserat till ett ur kommunikationssynpunkt gynn-
samt läge vid Tämnaråns fall och utlopp i Lövstabukten. Bruket fick 
namnet Carlholm efter Charles de Geer som också var ägare till bland 
annat Lövstabruk. Den gamla bruksbebyggelsen och inte minst den väl-
bevarade Lancashire smedjan utgör ett viktigt inslag i ortens identitet. 

På 1930-talet köptes bruket av Karlholm AB, ett företag bildat av 
Korsnäs Sågverk AB och Kooperativa förbundet. En fabriksanläggning 
för tillverkning av träfiberskivor anlades och produktnamnet blev Karlit. 
Fabriken kom länge att spela en mycket viktig roll för ortens utveckling 
och för dess invånares försörjning och genom fabrikens tillkomst börja-
de samhället expandera. Utbyggnaden skedde främst i området nordväst 
om den gamla bruksbebyggelsen med huvudsakligen villabebyggelse 
och ett centrum med flerbostadshus kom att anläggas längs med Nöttö-
vägen. Efter 1970-talet avstannade i mångt och mycket ortens expansion 
och endast enstaka nya byggnader tillkom. 

Nästa stora förändring för orten kom att inträffa år 2012, då träski-
vefabriken förklarades i konkurs. År 2013 inhandlades det före detta 
industriområdet av en privat exploatör som lät ta fram en detaljplan för 
området. Detaljplanen för Karlholm strand som det före detta Karlit-
området nu kom att namnges vann laga kraft 2016. Den nya detaljpla-
nen möjliggör för en omvandling av det tidigare fabriksområdet, till en 
modern bostadsort i direkt anslutning till havet. Detaljplanen möjliggör 
för 1000-talet nya bostäder, stora lokaler för verksamheter och service, 
allmänna platser som torg, gator, parker och en hamn. Projektet har även 
kommit att öppna upp Karlholm mot havet på ett sätt som inte var möj-
ligt under fabrikstiden. Parallellt med projekten kopplade till Karlholm 

Figur 49. Bruksbostäder i Karlholm. 
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strand växte sig den lokala utvecklingsgruppen och ortens föreningsliv 
sig starkt och flera projekt har genomförts och bidragit till att förändra 
Karlholms identitet, från tillverkningsort till att i stället karaktäriseras av 
besöksnäring, havsnära bostäder, kulturmiljöer och upplevelser. 

I Karlholm finns idag ett relativt gott serviceutbud med matvarubu-
tik, drivmedelsstationer, skola för årkurs F-6, ett mindre badhus samt 
kommunens största vårdboende för äldre. Vidare har den pågående ut-
byggnaden av Karlholm strand kommit att leda till ett ökat serviceutbud 
på orten, något som kan antas öka ytterligare allt eftersom fler delar av 
projektet färdigställs. Kapaciteten för vatten och avlopp är god men en 
fortsatt utbyggnad av vatten- och avloppsnätet är önskvärt. Ett mindre 
Fjärrvärmenät finns, med panncentral vid Björkängsskolan och kulvert 
till vårdboendet Wesslandia samt till AB Tierpsbyggens angränsan-
de hyresfastigheter. Tillgången på bredband i Karlholm är relativt god. 
Kollektivtrafiken i Karlholm utgörs av två busslinjer, varav den ena går 
mellan Karlholm och Tierp och den andra mot Skärplinge i söder och 
Gävle i norr. 

Målbild och Strategi
Karlholm har ett geografiskt gynnsamt läge intill riksväg 76 med närhe-
ten till Forsmarks kärnkraftverk, Tierps köping och Gävle. Ortens läge 
intill havet, vid Tämnaråns utlopp och med sin karaktäristiska bruksbe-
byggelse erbjuder attraktiva boendemiljöer och spännande besöksmål. 
Närheten till Forsmarks kärnkraftverk och det kommande slutförvaret av 
kärnbränsle och med den stora mängd arbetstillfällen detta erbjuder kan 
komma att bidra till ökad efterfrågan på bostäder i området. 

Den fortsatta planeringen för Karlholm inriktas på en befolkningstill-
växt från cirka 1250 invånare (år 2020) upp till 2250 invånare. Ny bo-
stadsbebyggelse lokaliseras i huvudsak till Karlholm strand samt genom 
förtätning och komplettering i anslutning till ortens befintliga bebyggel-
sestruktur. 

Karlholm är en ort som befinner sig i en omvandlingsfas, från tra-
ditionell industriort till en havsnära och kulturhistorisk bostads- och 
besöksort. Kommunens ambition är att ortens transformation ska fort-
skrida och besöksnäring samt serviceindustri fortsätta ta en större roll 
i ortens utveckling. Utöver de storskaliga förändringarna på Karlholm 
strand har flera mindre och medelstora projekt och insatser genomförts 
och flera pågår på orten, bland annat genom den ideella utvecklings-
gruppen och Kultur- och guidegruppens arbete med smedjan och ortens 
kulturhistoria. Under år 2014 anlades Kvarntorget i den gamla bruksmil-
jön med ideella krafter i samverkan med kommunen. Karlholms damm, 
broar, grillplatser med flera insatser för att rusta upp ortens miljöer har 
genomförts med stor framgång. Samverkan mellan utvecklingsgrupper 
och kommunen har i flera orter visat sig vara ett framgångsrecept och de 
stora framgångarna i Karlholm vittnar om detta. 

Utöver de kulturhistoriska miljöerna erbjuder Karlholm med omnejd 
vackra natur- och friluftsområden, vilka även de besitter potential för en 
ökad besöksnäring. Kanotleden som löper längs Tämnarån har sin mål-
punkt i Karlholm och en ny upptagningsplats har färdigställts. 

Karlholms läge som havsort mellan Gävle och Skutskär i norr och 
Hållnäshalvöns fiskelägen och Öregrund i söder innebär att Karlholm 
har en intressant position för båtturismen även ur ett regionalt perspek-
tiv. En fortsatt utveckling av Karlholm strands hamnanläggning har 
potential att binda samman båtturismen längs Jungfrukusten i norr och 
Roslagen i söder som kan ge gynnsamma effekter för hela kuststräckan. 

Den ökade befolkningstillväxten samt en starkare besöksnäring ska-
par förutsättningar för en ökad kommersiell service på orten, nya arbets-
tillfällen liksom ett ökat befolkningsunderlag för kollektivtrafiken.

Utvecklingen av Hållnäshalvöns norra del som översiktsplanen pekar 
ut avses också kunna bidra positivt till utvecklingen av Karlholm. Ge-
nom utpekande av LIS-områden för bostäder och besöksnäringen längs 
med den norra Hållnäskusten är avsikten att erbjuda ett komplement 
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och en typ av havsnära bostäder i mindre skala och av annan typ, än den 
som växer fram i Karlholmsområdet. Vidare är avsikten att skapa ett mer 
sammanhängande område för bostäder, säsongsboende och besöksnäring 
som underlättar rörelsemönster av besökare, riktade serviceutbud och 
kollektivtrafik samt mottagarorganisation. Den geografiska länkning-
en mellan Hållnäshalvön, Skärplinge och Karlholm möjliggör även för 
samverkan och synergieffekter mellan kommersiella aktörer och ideella 
organisationer i de olika orterna. 

På sikt ser kommunen anläggandet av en sammanhängande trafiksä-
ker cykelväg mellan Hållnäs, Skärplinge och Karlholm som en viktig 
länk i arbetet med att stärka kommundelen. Även säkerhetshöjande åt-

gärder längs med väg 76, som utgör det viktigaste trafikstråket i kom-
munens östra del bedöms som angeläget för kommundelens fortsatta 
utveckling.

Utmaningar
Då Karlholm är en ort lokaliserad direkt intill havet och med Tämnarån 
och dess utlopp i orten behöver frågor beträffande havsnivåhöjning-
ar, extremväder beaktas och lämpliga åtgärder för klimatanpassning av 
samhället identifieras. 

Förutsättningarna för en stark besöksnäring finns i Karlholm. Dock 
utgör orten historiskt sett inte en turistdestination, varför marknadsföring 

Figur 50. Bruksbostäder och klockstapel i Karlholm. Foto: Torsten Lundin. 
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och varumärkesutveckling är viktigt för att sprida vetskapen om Karl-
holm som besöksmål. Vidare krävs att en mer utvecklad mottagarorgani-
sation för besöksnäringen byggs upp och att övernattningsmöjligheter i 
området kan erbjudas. 

För att stärka den östra delen av kommunen behöver också infrastruk-
turen och kopplingen mellan kommundelens olika orter stärkas. Väg 
76 är högt trafikerad och trafiksäkerheten för cyklister, fotgängare och 
andra oskyddade trafikanter är bristfällig. Vidare finns idag små möjlig-
heter för barn och unga att transportera sig mellan Skärplinge, Karlholm, 
Hållnäs och Lövstabruk utan kollektivtrafik. Utbudet av trafiksäkra cy-
kelvägar i området behöver utvecklas. 

Den befolkningsökning som kommunen avser för Karlholm kommer 
att öka belastningen på kommunal service, såsom skola och hemtjänst. 
En utredning och analys över det ökade servicebehovet på orten och 
långsiktiga planer för att hantera framtida behov är under framtagande 
och ska färdigställas.

VERKTYGSLÅDA/ 
SAMMANFATTNING

 ‐ Planeringen ska inriktas på att 
möjliggöra för en befolkning-
sökning om upp till 2250 
invånare.

 ‐ Behov av- och åtgärder för 
klimatanpassning för orten ska 
utredas och genomföras. 

 ‐ Fortsatt samverkan med det 
lokala föreningslivet för sam-
hällsutveckling. 

 ‐ Kommunen ska verka för 
utveckling av en starkare 
besöksnäring på orten.

 ‐ Ett ökat behov av kommunal 
service till följd av befolkning-
sökning på orten ska utredas 
vidare och handlingsplan 
upprättas. 

 ‐ Karlholms kontakt med havet 
ska fortsatt framhävas och 
förutsättningar för båtlivet 
förbättras.

 ‐ Genom samarbetet för eko-
systembaserad vattenförvalt-
ning inom Södra Bottenhavet 
medverka till att stärka en 
långsiktigt hållbar utveckling 
av hav och kust. 

 ‐ Karlholms kultur-, natur- och 
friluftsmiljöer ska tas till vara 
och framhävas. 

 ‐ Kommunen ska arbeta för 
infrastruktursatsningar på 
väg 76.

 ‐ Utveckla säkrare gång- och cy-
kelvägar genom orten samt, på 
sikt, till Skärplinge och Hållnäs.
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Figur 51. Fågelsundet. Foto: Markus Holmkvist

Om Hållnäs
Hållnäshalvön är belägen i kommunens östligaste del. Hållnäs har idag 
en fast befolkning på cirka 1100 invånare en siffra som under sommar-
månaderna näst intill fördubblas genom säsongsboende. Hållnäshalvön 
är det område i Tierps kommun med den högsta medelåldern.

Området är unikt i Sverige genom sin långa oexploaterade nordvända 
kuststräcka. Hållnäshalvön är mycket flack och ligger i huvudsak under 
15-meterskurvan. Kusten är starkt präglad av landhöjningen som genom 
naturlig succession ständigt skapar nya naturmiljöer. De grunda vikar-
na med kransalger är viktiga för fiskens reproduktion och senare när de 
snörs av blir de boplatser för den hotade gölgrodan. Kalkhalten i områ-
det är hög vilket ger speciella förutsättningar för exempelvis orkidéer 
och örtrika skogar. 

Jämfört med slättbygderna i kommunens södra delar var jordbru-
kets avkastning på Hållnäshalvön mycket snålt och marken stenig. De 
kulturella spåren av dessa naturgivna förutsättningar finns fortfarande 
tydligt att se på Hållnäshalvön idag, bland annat genom de många rösen 
och långa stenmurar som återfinns i det småbrutna jordbrukslandska-
pet. Ytterligare en konsekvens av det arma jordbruket är de båthus och 
sjöbodar som kantar kuststräckan. Till en början var det bondbyarna 
som anlade sina fiskelägen längs kusten och bönderna och strandsittare 
bedrev fiske som en bisyssla till jordbruket. Med tiden kom fisket att tas 
över av heltidsfiskare. Fiskelägen som Sikhjälma hamn, Gudinge och 
Upplands största fiskeläge, Fågelsundet är idag uppskattade besöksmål 
och säsongsbostäder. Det en gång omfattande yrkesfisket har med tiden 
kommit att minska, men jämfört med många andra kustkommuner finns 
fortfarande ett aktivt yrkesfiske kvar. 

I hjärtat av Hållnäs ligger centralorten Edvalla. Här finns service i form 
av affär, förskola och skola med klasser upp till årskurs 6. Utöver Edvalla 
utgör även orterna Fagerviken och Vavd lokala centra på norra respektive 
södra halvön. En medelstor Campinganläggning återfinns i Ängskär längs 

Figur 52. Kapplasse naturreservat vid Hållnäskusten. Foto: Patric Norlin
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med Hållnäs södra kustsida, i Ängskär finns även en mindre anläggning 
för husvagnsplatser vid hamnen. Under sommarhalvåret ökar områdets 
befolkning dramatiskt och flera småskaliga caféer, gårdsbutiker och pro-
duktion och försäljning av mathantverk öppnar på flera håll.

För stora delar av Hållnäshalvön utgör brist på grundvatten och risk 
för saltinträngning i brunnar ett stort problem och blir en begränsan-
de faktor för nya bostäder i delar av området. Infrastrukturfrågor, som 
exempelvis VA, tillgång till kollektivtrafik och bredbandsutbyggnad är 
högaktuella för bygdens utvecklingspotential. 

Kommunala verksamhetsområden för VA finns i Fagerviken, Edvalla, 
Vavd (endast avlopp) och Slada (endast avlopp). VA-ledningar förbin-
der Fagerviken med Skärplinge. Kapaciteten i vattenledningen måste 
förstärkas om Fagerviken och närområde ska kunna utvecklas. Edvalla 
har problem med vattentillgång och kvalitet. VA-frågorna generellt är 
centrala för att invånarantalet ska kunna öka och moderna kretslopps-
baserade- och vattensnåla tekniker kommer att bli viktiga för att säkra 
vattenförsörjningen.

Målbild och strategi
Den långsiktig målsättning för Hållnäs är att kunna möjliggöra för en 
befolkningsökning från cirka 1100 invånare (år 2021) till mellan 1250 
- 1400 invånare. Denna befolkningsökning avses kunna ske genom in-
förande av LIS-områden längs med den norra delen av halvön, genom 
kompletterande bebyggelse i Fagerviken och Edvalla samt genom att fler 
säsongsbostäder omvandlas till permanentbostäder. Även om boende-
formen på Hållnäshalvön också fortsättningsvis kommer att utgöras av 
villabebyggelse är det önskvärt att i mindre skala möjliggöra för alterna-
tiv, som exempelvis en ökning av antalet hyreslägenheter på halvön. An-
läggandet av slutförvaret för kärnbränsle i Forsmark kan leda till ökad 
efterfrågan på bostäder i området. 

En av Hållnäshalvöns stora styrkor är dess ålderdomliga, naturliga och 

lantliga karaktär, samt lugnet och småskaligheten. En utmaning har dock 
varit de långa avstånden och halvöns avskildhet. Samhällsutveckling har 
under det senaste decenniet visat på stora strukturella- och attitydmässi-
ga förändringar till arbete och arbetsplatsens roll. Genom digitalisering 
har distansarbete och digitala möten kommit att bli normen. Detta inne-
bär en stor möjlighet för Hållnäshalvöns attraktivitet som alternativ som 
bostadsort. Genom digitaliseringen av samhället kan människor nu bo i 
Hållnäs unika natur- och kulturmiljöer och njuta av dess avskildhet och 
småskalighet, men samtidigt delta i den regionala, nationella och till och 
med globala arbetsmarknaden. Dock förutsätter detta en omfattande bred-
bandsutbyggnad. Idag finns bredband för delar av Hållnäshalvön, medan 
andra delar står utan. På grund av Hållnäs stora geografiska yta och glesa 
befolkning har erfarenheten visat på svårigheter för den kommersiella 
marknaden att genomföra en utbyggnad i erforderlig takt, varför kommu-
nen ska ta en mer aktiv roll i bredbandsfrågan för området och samarbe-
ten med fiberföreningar kan vara en tänkbar lösning.

Kommunen ska aktivt arbeta med att underlätta för det kollektiva re-
sandet och verka för fortsatta bussförbindelser till Skärplinge men också 
sträva efter ökad turtäthet eller alternativa kollektivtrafiklösningar, ex-
empelvis anropstrafik.

Hållnäshalvön har en lång tradition av gröna näringarna och jordbru-
ket, skogsbruket och fisket kommer även fortsättningsvis vara viktiga 
som arbetstillfällen men också som kulturbärare för området. 

En näring som med hänsyn till Hållnäs många unika och mycket 
värdefulla natur- och kulturmiljöer har varit underutvecklad är besök-
snäringen. Andelen säsongsboende är stort, men sett till mottagarorga-
nisation, kommersiellt utbud av restauranger och caféer och övernatt-
ningsalternativ för tillfälliga besökare finns en stor utvecklingspotential. 
Besöksnäringen är arbetskraftsintensiv och bidrar utöver ett ökat ser-
viceutbud också till många arbetstillfällen på orten och därmed öka-
de förutsättningar för fler permanentboende. Fyra LIS-områden har 
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Utmaningar
En stor utmaning för Hållnäs är att utbudet av boendeformer är ensidigt. 
Villabebyggelse i ägandeform är dominerande och alternativen på orten få. 
Detta skapar en inlåsningsmekanism för exempelvis äldre som vill bo kvar 
på orten, men inte längre har behov av en villa. En konsekvens av detta 
blir i sin tur en åldrande befolkning där flyttkedjan avstannar och villorna 
inte kan frigöras för exempelvis barnfamiljer. Vidare innebär bristen på 
alternativa boendeformer att unga som söker efter ett första boende men 
samtidigt önskar bo kvar på orten har svårt att hitta lämpliga alternativ.

Ett annat hinder för en ökad permanent befolkning är de höga bo-

föreslagits längs med den norra delen av Hållnäskusten; Byskär, Alskär, 
Fagerviken, Marskär/Sikhjälma hamn. Utöver de LIS-områden som har 
pekats ut på Hållnäshalvön har också ett LIS-område i Snatra, söder om 
Karlholm föreslagits. Inom dessa LIS-områden ser kommunen goda 
förutsättningar för utveckling av bostäder och anläggningar för besök-
snäringen i attraktiva och havsnära lägen. Många av de stora värden och 
besöksanledningarna för stora delar av Hållnäshalvön är kopplade till 
dess oexploaterade sträckor, småskaligheten och de unika natur- och kul-
turmiljöerna. Exploatering för nya bostäder och besöksanläggningar ska 
därför ske med försiktighet och hänsyn, för att säkerställa att områdets 
kärnvärden och identitet inte går förlorade. 

På många delar av Hållnäshalvöns kuststräcka föreligger konflik-
ter mellan modernisering, ombyggnad, ersättande och nybyggnation av 
bostadshus och sommarstugor inom befintliga bebyggelsegrupper. Detta 
utgör ett dilemma där bevarandevärden och landskapsbild ställs mot till-
växt av bostäder och besöksnäring. Något generellt svar på detta motsats-
förhållande finns inte, då varje fall är unikt. I stället behöver varje enskilt 
fall prövas och kraven på analys av påverkan på den enskilda byggna-
den och fastigheten liksom på bebyggelsegruppen eller byn i helhet vara 
höga. Vidare ska ny bebyggelse i de kulturhistoriska miljöerna anpassas 
med hänsyn till den historiska bebyggelsen i fråga om volym, färg, form, 
siktlinjer och landskapsbild liksom naturlandskapets förutsättningar. 

Den småskaliga och idylliska bostads- och besöksnäringen som före-
slås för Hållnäs kompletteras av den mer täta och stadsmässiga utbygg-
naden av Karlholm strand. I kapitel 3.2 redogörs mer ingående för den 
Nordöstra utvecklingstriangel som kommunen ser som en stark motor 
för kommundelens långsiktiga utveckling och de synergier som utveck-
lingen av besöksnäringen i Hållnäs och Karlholm kan ge upphov till. 

Även den historiska kopplingen till Lövstabruk och de storslagna 
bruksmiljöerna i Lövstabruk har potential att bidra till Hållnäshalvöns 
besöksnäring.

Figur 53. Sikhjälma Fiskehamn. 
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Hållnäshalvöns geografiskt stora yta och glesa bebyggelsestruktur 
skapar utmaningar för kollektivtrafiken och besöksnäringens utveckling. 
Bortsett från skolskjuts har stora delar av området inte någon ordinarie 
busslinje i nära räckhåll. Antalet avgångar är också begränsat. För ett 
område med Hållnäs förutsättningar behöver alternativa lösningar över-
vägas, exempelvis anropstrafik och säsongsbetonade bussar vars rutter 
anpassas efter säsong. Även olika former av applikationer och poler för 
samåkning och transport kan vara ett alternativ.

På samma sätt som områdets förutsättningar utgör en utmaning för 
heltäckande kollektivtrafik gäller det samma för bredbandstäckningen. 
Idag har vissa delar av Hållnäs tillgång till bredband, men stora delar 
av halvön saknar fortfarande bredbandsuppkoppling. De långa avstån-
den och glesa befolkningen har visat sig utgöra ett hinder för den fria 
marknadens aktörer. Kommunen avser därför att i samarbete med lokala 
utvecklingsgrupper och föreningar ta ett större ansvar i bredbandsfrågan, 
för att snabba på utbyggnadstakten. 

Klimatförändringarna som medför höjning av havsnivån kommer att 
påverka den flacka Hållnäskusten. Planeringen av området bör hela tiden 
uppdateras med aktuella data och noggranna höjdkarteringar och konse-
kvensutredningar behöver genomföras. 

stadspriserna som uppstår då villor köps upp av resursstarka grupper ut-
ifrån som nyttjar dessa som säsongsbostäder. Detta får som konsekvens 
att många hus står öde stora delar av året och befolkningsunderlaget för 
kommersiell och offentlig service förblir lågt. I de fall säsongsbostäder 
omvandlas till permanentbostäder görs det ofta då ägarna har gått i pen-
sion, vilket ställer ökade krav på kommunal service, såsom hemtjänst 
och omvårdnad. 

En av de största utmaningarna för nya bostäder i Hållnäs är bristande 
tillgångar på vatten och avlopp. Framför allt är grundvattentillgången på 
de östra delarna av halvön mycket begränsade och nya brunnar riskerar 
att leda till saltinträngning. Områdets karaktäristiska grunda havsvikar 
längs med Hållnäshalvön är mycket känsliga för näringsbelastning vilket 
ställer stränga krav på goda avloppslösningar. Vid plan- och lovärenden 
på Hållnäshalvön ska frågor beträffande VA-lösningar särskilt beaktas. 

Säsongsboende och besökare utgör en viktig inkomstkälla för många 
företag i området. En vidareutveckling av besöksnäringen i enlighet med 
översiktsplanens visioner skulle stärka denna situation ytterligare. Ett 
problem med besöksnäringen och de besöksanledningar som idag finns i 
området är dess tydliga säsongsbetonade karaktär. För att kunna maxi-
mera nyttan av en stark besöksnäring är att kunna förlänga säsongen el-
ler komplettera denna med nya besöksanledningar anpassade efter andra 
årstider än sommaren. 

VERKTYGSLÅDA/ 
SAMMANFATTNING

 ‐ Kommunen ska i samverkan 
med lokala föreningar ta ett 
ökat ansvar för bredbands-
utbyggnad

 ‐ Genom utpekande av 
LIS-områden ska besöksnä-
ring och permanentbostäder 
i havsnära lägen möjlig-
göra på den norra delen 
av halvön. Vid byggnation 
längs kusten bör hänsyn tas 
till klimatförändringar och 
ökande havsnivåhöjningar.

 ‐ Kommunen ska vara öppen 
för innovativa och alterna-
tiva lösningar för kollektiv-
trafik.

 ‐ Kretsloppsbaserade och 
vattensnåla VA-tekniker som 
kan tillämpas i Hållnäs för 
att säkra vattentillgången 
bör utredas. 

 ‐ Utredningar av statusen för 
Hållnäskustens grunda vikar 
bör genomföras och åt-
gärder för minskad negativ 
påverkan föreslås.

 ‐ Genom LIS-områden och 
marknadsföring av Hållnäs 
som besöksmål och samver-
kan med lokala utvecklings-
grupper ska besöksnäringen 
stärkas. 
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 ‐ Samverkan mellan besöksnä-
ringens aktörer, kommunen 
och lokala utvecklingsgrup-
per i Hållnäs, Skärplinge och 
Karlholm för att upprätta 
samarbeten och uppnå 
synergieffekter av orternas 
utveckling. 

 ‐ Utreda och identifiera platser 
för ställplatser för husbilar 
på olika delar av halvön, lik-
som arbeta fram vägledande 
underlag för upprättandet av 
sådana.

 ‐ Möjliggöra för ett tillskott av 
alternativa bostadsformer än 
villa i ägandeform.

 ‐ Kommunen ska verka för 
att turistsäsongen kan 
förlängas. 

 ‐ Vid plan- och lovärenden på 
Hållnäshalvön ska tillgång-
en på- och hanteringen av 
vatten och avlopp särskilt 
beaktas.

 ‐ Hållnäs höga naturvärden 
behöver skyddas och beva-
ras, liksom bygdens karaktär 
och småskalighet behöver 
värnas vid utveckling av nya 
bostäder och anläggningar 
kopplade till besöksnäring-
en. 

 ‐ Genom samarbetet för 
ekosystembaserad vatten-
förvaltning inom Södra 
Bottenhavet medverka till att 
stärka en långsiktigt hållbar 
utveckling av hav och kust.

Mångfunktionell bebyggelse

Utvecklingsområde

Sammanhängande bostadsbebyggelse

Landsbygd

Natur- och friluftsliv

Areell näring

Verksamheter och industri

Utvecklingsområde

Teknisk anläggning

Vatten
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Vendel 

Kollektivtrafikutbudet

Serviceutbud

Förskola

Grundskola (F-5)

0-19 år

20-64 år

65+ år

Söderfors

Mehedeby

Hållnäs

Skärplinge

Örbyhus

Tobo

VENDEL

Karlholm

Linje 514 Örbyhus – 
Björklinge – Uppsala

Tierp

Månkarbo
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Om Vendel
Vendelbygden återfinns i kommunens södra del. Vendelbygdens befolk-
ning är utspridd i flera mindre byar, bebyggelsegrupper, enstaka gårdar 
och fristående villor. 

Vendelbygden har en lång och mycket speciell historia. I Vendel har 
allt från stenåldersboplatser från 5000–6000 f Kr (i närheten av E4:an), 
till lämningar av runda hyddor från 3300–2300 f Kr (nära kyrkan) och 
inte minst de rika lämningarna från 400- och 500-talet e kr som har 
kommit att ge namn till en egen tidsepok, Vendeltid, påträffats.  

Bygdens storhetstid började med invandring på 400-talet. Två stora 
gårdar byggdes upp; Husby och Tuna. I Husby ligger ett av Vendelbyg-
dens viktigaste fornlämningskomplex med den så kallade Ottarshögen 
från 500 talet e Kr och kringliggande bygravfält från yngre järnålder. 
Båtgravfältet i Tuna (vid kyrkan) är samtida med Ottarshögen och signa-
lerar makt och rikedom. Fynden visar på många internationella kontak-
ter. De båda huvudgårdarna avknoppades och på 700-talet fanns närmare 

20 gårdar; Bergby, Kjettslinge, Kläringe, Karby, Norrby, Gryttby med 
flera som alla har stora gårdsgravfält på sina ägor.

Landskapskaraktären i Vendelbygden domineras av slätten, det små-
brutna odlingslandskapet och Vendelsjön. Landskapsbilden och områ-
dets natur- och kulturmiljöer besitter stora värden och bygden har en 
tydlig identitet.

Kommunalt vatten kan erbjudas längs överföringsledningen från vat-
tenverket Odens källa till Örbyhus. Verksamhetsområde för VA och ett 
mindre reningsverk finns i Husby. I Vendelbygden finns förskola samt 
grundskola för årskurs F-5. 

Utbudet av kommersiell service i området är begränsat och nödvändig 
service, såsom matvarubutik återfinns närmast i Örbyhus.

Målbild och strategi. 
Den långsiktig målsättning för Vendelbygden är att kunna möjliggö-
ra för en befolkningsökning om cirka 100–200 invånare. Denna be-
folkningsökning avses i huvudsak kunna ske genom kompletterande 
villabebyggelse utspridd i olika delar av bygden. Större homogena och 
symmetriska bostadsområden, ibland kallade ”villamattor” ska undvi-
kas i Vendelområdet. I stället bör nya bostäder växa fram organiskt och 
anpassat efter de historiska strukturerna och i enlighet med bygdens 
byggnadstradition. Att möjliggöra för ett visst tillskott av bostäder i lä-
genhetsform i bygden är önskvärt, dock inte i form av storskaliga eller 
höga lägenhetshus. Även lägenhetsbyggnation behöver ske med största 
lyhördhet för områdets karaktär och volymer. 

En fördjupad översiktsplan för bygden med särskild fokus på bebyg-
gelsestruktur, byggnadstradition och hänsynsområden för kulturmiljö-
er och fornlämningar ska tas fram. Den fördjupade översiktsplanen ska 
syfta till att underlätta för- och vara vägledande i framtida plan- och 
lovärenden och på ett tydligare sätt identifiera vilka delar av bygden som 
lämpar sig för nybyggnation. Planeringen ska också undersöka om ytter-

Vendeltid, benämning på 
tiden omkring 550–800 e.Kr., 
uppkallad efter Vendels socken 
i Uppland, där de praktful-
laste gravarna från perioden 
påträffats. Under vendeltid 
präglades Norden av impulser 
från det kontinentala Europa, 
vilket manifesterade sig både 
materiellt och ideologiskt. 
Genom fynd kan man spåra 
kontakter med bland annat 
Frankerriket och slaviska om-
råden. Praktgravar ger även en 
bild av samtidens sociala elit. 
Källa: Nationalencyklopedin

Figur 54. Vendels kyrka.
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ligare områdesbestämmelser behövs för att skydda riksintressena.
För att öka bygdens attraktivitet som boendealternativ till exempelvis 

Uppsala, Tierp och Örbyhus behöver tillgängligheten till de större stä-
derna och orternas arbetsmarknad förbättras. Här spelar fiberutbyggna-
den och möjligheten till distansarbete fortsatt utvecklas en viktig roll. 

Vidare behöver kollektivtrafiken stärkas, för att möjliggöra för en 
pendling som inte är bilberoende. Liksom för andra landsbygdsområ-

den orsakar de stora geografiska ytorna och den glesa befolkningen en 
utmaning för en heltäckande kollektivtrafik. Viktiga utvecklingsområden 
för en mer attraktiv kollektivtrafik är exempelvis funktionella pendlar-
parkeringar, fler avgångar och bättre matchning mellan busstrafiken till 
avgångar med tåg och buss från större kollektivtrafiknoder, som exem-
pelvis Örbyhus station och Björklinge. Vidare kan alternativa kollektiv-
trafiklösningar, som anropstrafik vara aktuellt för Vendelbygden. För att 
öka tillgängligheten till de busshållplatser som finns i Vendel kan pend-
lingsparkeringar för bil och cykel i anslutning till busslinjen vara ett sätt 
att tillgängliggöra busstrafiken för flera. 

Gällande cykel behöver framkomligheten och trafiksäkerheten för 
fotgängare och cyklister, framför allt till målpunkter för barn och unga, 
som exempelvis kollektivtrafik, skola och idrottsplats ses över och åt-
gärdsbehov identifieras.

Vendel har en unik möjlighet för en spännande och stark besöksnä-
ring. Inom en 12 kilometers radie kan besökare i Örbyus och Vendelbyg-
den göra en tidsresa som sträcker sig över 8000 år. Med startskottet vid 
stenålderslämningar, vidare till Vendeltiden, medeltida Örbyhus slott, 
Tobo bruk med järnhantering och svenska industrins vagga och slut-
punkt i Örbyhus som en tidstypisk järnvägsort från sekelskiftet och som 
ett tecken på moderniseringen av Sverige. 

Utöver de historiska sevärdheterna erbjuder området högklassiga na-
tur- och friluftsmiljöer med Vendelsjön som är en av Sveriges främsta 
fågelsjöar, badplatser och öppna landskap. Friluftslivet i området kan 
lämpligen vidareutvecklas genom anläggandet av vandringsleder, bad-
platser och grillplatser kring sjön.

För att öka kännedomen om bygdens rika utbud krävs en mer aktiv 
marknadsföring av området, liksom en förbättrad skyltning till sevärdhe-
ter och information på dessa platser. Digitala hjälpmedel och plattformar 
kan lämpligen utgöra verktyg för information och guidning på orten. 

VERKTYGSLÅDA/ 
SAMMANFATTNING

 ‐ Kommunen ska i samverkan 
med lokala föreningar ta ett 
ökat ansvar för bredbands-
utbyggnaden i området. 

 ‐ Fördjupad översiktsplan för 
orten med särskild fokus på 
historiska samband, siktlin-
jer, strukturer och undvikan-
de av fornlämningar. FÖP:en 
ska också fokusera på hur 
dessa historiska och kultu-
rella värden kan framhävas.

 ‐ Kollektivtrafikens effektivi-
tet, turtäthet, matchningar 
till anslutningar ska ses över, 
liksom behovet av pend-
elparkeringar i anslutning 
till busslinjer. Alternativa 
kollektivtrafiklösningar kan 
utgöra ett komplement till 
den reguljära busstrafiken.

 ‐ Samverkan mellan be-
söksnäringens aktörer, 
kommunen och lokala 
utvecklingsgrupper i Vendel, 
Örbyhus och Tobo men även 
med grannkommuner, för 
att upprätta samarbeten 
och uppnå synergieffekter 
av orternas utveckling. 

 ‐ Utreda och identifiera 
platser för ställplatser för 
husbilar i området.

 ‐ Möjliggöra för ett tillskott 
av alternativa bostadsformer 
än villa i ägandeform.

Figur 55.  Hovgårdsbergs väderkvarn i Vendel. Foto: Torsten Lundin. 



4. MARK- OCH 
 VATTENANVÄNDNING 119

Mångfunktionell bebyggelse

Utvecklingsområde

Sammanhängande bostadsbebyggelse

Landsbygd

Natur- och friluftsliv

Areell näring

Verksamheter och industri

Utvecklingsområde

Teknisk anläggning

Vatten

 ‐ Vid plan- och lovärenden i 
Vendel ska historiska struk-
turer, byggnadstradition och 
landskapsbild och siktlinjer 
särskilt beaktas.

 ‐ Vendelsjöns höga natur-
värden och dess funktion 
som fågelsjö ska värnas och 
skyddas.

 ‐ Alternativa servicefunktio-
ner för orten bör utredas, 
exempelvis obemannade 
matvarubutiker. 

 ‐ Vid utformning av ny 
bebyggelse och skyltning vid 
trafikplatsen vid E4:an ska 
dess karaktär som ”Porten 
till Vendelbygden” beaktas 
och utvecklas. 

 ‐ Ny bebyggelse ska vara 
förenlig med områdets höga 
kulturmiljö- och naturvär-
den. 

 ‐ Förbättrad framkomlighet 
och ökad trygghet för 
cyklister i Vendelbygden ska 
beaktas.
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Utmaningar
En stor utmaning för Vendel är att utbudet av boendeformer är homo-
gent. Villabebyggelse i ägandeform är dominerande och alternativen på 
orten är få. Detta skapar en inlåsningsmekanism för exempelvis äldre 
som vill bo kvar på orten, men inte längre har behov av en villa. En kon-
sekvens av detta blir i sin tur en åldrande befolkning där flyttkedjan av-
stannar och villorna inte kan frigöras för exempelvis barnfamiljer. Vida-
re innebär bristen på alternativa boendeformer att unga som söker efter 
ett första boende men samtidigt önskar bo kvar på orten har svårt att hit-
ta lämpliga alternativ. Samtidigt som det är angeläget att möjliggöra för 
nya bostäder och variation i upplåtelseformer måste bygdens särart, dess 
kulturmiljöer, landskapsbild och brukningsvärda jordbruksmark värnas. 
Nybyggnation inom Vendelområdet måste ske med stor försiktighet och 
hänsyn för områdets historiska och kulturella karaktär. En fördjupad 
översiktsplan för området ska därför tas fram, med syfte att utreda dessa 
frågor mer ingående. 

Vendelbygdens geografiskt stora yta och glesa bebyggelsestruktur 
skapar utmaningar för kollektivtrafiken. Det är svårt att inom de stora 
och glesbefolkade ytorna bedriva en heltäckande kollektivtrafik. Beho-
vet av pendlingsparkeringar för bil och cykel i anslutning till busshåll-
platser i området behöver därför ses över. För att öka kollektivtrafikens 
attraktivitet behöver byten vid kollektivtrafiknoder förenklas. Vidare bör 
alternativa lösningar såsom anropstrafik övervägas som komplement.

På samma sätt som områdets förutsättningar utgör en utmaning för 
heltäckande kollektivtrafik gäller det samma för bredbandstäckningen. 
Genom lokala fiberföreningar har delar av Vendelbygden fått tillgång till 
bredband, men delar av området saknar fortfarande bredbandsuppkopp-
ling. De långa avstånden och glesa befolkningen har visat sig utgöra ett 
hinder för den fria marknadens aktörer. Kommunen avser därför att i 
samarbete med lokala utvecklingsgrupper och föreningar ta ett större an-
svar i bredbandsfrågan för att snabba på utbyggnadstakten. 

I Vendelbygden råder brist på service. Närmaste matvarubutik och 
plats för postutlämning återfinns i Örbyhus. En viss befolkningsökning 
i området i kombination med ett ökat antal besökare kan skapa bättre 
förutsättningar för etablering av ny- och bevarande av befintlig service i 
området. Alternativa lösningar som exempelvis obemannade matvarubu-
tiker eller hemleveranser kan vara tänkbara lösningar för en ökad servi-
cenivå inom Vendelbygden. 

Vendelbygden, liksom många andra delar av kommunen har goda för-
utsättningar för en stark besöksnäring, vilken har potential att bidra med 
både arbetstillfällen och underlag för ökat serviceutbud. För att kunna 
utnyttja potentialen i dessa förutsättningar krävs en mer utvecklad mot-
tagarorganisation, övernattningsmöjligheter och marknadsföring. Kom-
munen ska verka för och stötta uppbyggnaden av en starkare besöksnä-
ring, i samarbete med lokala föreningar och näringslivet. 



Mark och vattenanvändning
Mångfunktionell bebyggelse         Utvecklinsområde
Områden med stads- och tätortmässig karaktär. Dessa områden kan inrymma såväl 
bostäder som servicefunktioner i varierad omfattning. Likaså behöver områden med 
mångfunktionell bebyggelse inrymma och ta hänsyn till natur- och kulturmiljö, biologisk 
mångfald och ekosystemtjänster.

Sammanhängande bostadsbebyggelse 
Områden som i huvudsak består av bostäder. Dessa områden karaktäriseras av småorter, 
förorter eller bybildningar. Här förekommer generellt endast ett fåtal servicefunktioner. 
Likaså behöver områden med sammanhängande bostadsbebyggelse inrymma och ta hänsyn 
till natur- och kulturmiljö, biologisk mångfald och ekosystemtjänster.

Landsbygd  
Områden som innefattar landsbygd innebär en generell markanvändning med övergripande 
planeringsöverväganden. Användningen inrymmer flera användningar men där det inte är 
nödvändigt eller möjligt att ange vilka markområden som bör användas för vad.  Exempel 
på markanvändning som ryms inom landsbygd är bostäder, skogsmark och jordbruk.

Natur- och friluftsliv 
Områden som innefattar större och prioriterade sammanhängande områden för natur- och 
friluftslivet. Det innefattar natur- och kulturmiljö, biologisk mångfald och ekosystemt-
jänster. 

Areell näring 
Områden för areell näring innefattar jordbruk, skogsbruk, rennäring, vattenbruk och 
yrkesfiske. I översiktsplanen har denna användning prioriterats att redovisas inom de 
fördjupade ortsbeskrivningarna. Utanför ortsbeskrivningarna inryms areella näringar 
inom användningen landsbygd och har alltså inte pekats ut under denna användnings-
bestämmelse utanför avgränsningsområden för fördjupade ortsbeskrivningar. 

Verksamheter och industri                       Utvecklingsområde
Områden där verksamheter och industri behöver separeras ifrån bostäder. Verksamheter-
na inom användningen är störande för omgivningen på något sätt och inte förenliga med 
bostäder eller annan känslig markanvändning. 

Teknisk anläggning 
Teknisk anläggning används för områden som försörjer samhället med exempelvis energi, 
vatten och telekommunikation. Denna användning används för anläggningar som kräver 
större ytor och där användningen behöver ha företräde framför andra användningar. 

Vatten
Områden för vatten kan avse såväl öppet hav som kustvatten, sjöar och vattendrag. 
Vatten kan även ingå i de andra användningarna om det inte finns några särskilda ställn-
ingstaganden som kräver att just denna användning anges.

4.7 MARK- OCH VATTENANVÄNDNINGSKARTAN



5. RIKSINTRESSEN, LIS 
OCH ANDRA VÄRDEN

Riksintressen, LIS och andra värden är en av de tre aspekterna i ÖP-mo-
dellen. Under följande kapitel redovisas riksintressen och hur kommu-
nen avser att tillgodose dem. Riksintressen gäller geografiska områden 
som har utpekats av nationella myndigheter med stöd av miljöbalken, 
eftersom de innehåller nationellt viktiga värden och kvaliteter. 

I följande kapitel redovisas även områden för landsbygdsutveckling i 
strandnära läge (LIS). Syftet med LIS-områden är att långsiktigt stimu-
lera den lokala och regionala utvecklingen på landsbygden. Redovis-
ningen i översiktsplanen är vägledande vid prövning av ansökningar 
om dispenser från strandskyddet och upphävande av strandskyddet i 
detaljplaner.
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5.1 NATUR OCH FRILUFTSLIV
Naturen i Tierps kommun är mycket rik och varierad. Här finns Daläl-
ven med sitt särpräglade örika landskap, slättbygder, stora skogar och 
en kust som är tydligt påverkad av landhöjningen. Närhet till natur är 
viktigt för kommunens invånare och ett tungt skäl för dem som väljer 
att flytta hit och utgör grunden för naturturismen. Naturen är också en 
viktig tillgång för besöksnäringen. Inom kommunen finns många miljöer 
som har ett starkt behov av skydd, vård eller hänsyn.

I kommunen ska det finnas god tillgång till en rik och varierad natur. 
De olika landskapens karaktärer och skönhetsvärden ska värnas. Den 
biologiska mångfalden ska bevaras och utvecklas och områden med sto-
ra naturvärden ska så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som kan 
skada dessa. Om ingrepp sker ska värdena bli kompenserade i angräns-
ande områden. Kommunen ska aktivt verka för att fridlysta och röd-
listade arter, Natura 2000-arter samt i övrigt skyddsvärda arter erhåller 
sådant skydd och skötsel som erfordras för deras fortsatta existens och 
positiva utveckling samt att åtgärder som motverkar detta undviks.

I Policy för naturvård i Tierps kommun som blev antagen år 2020 
anges kommunens förhållningssätt till naturvården.

De övergripande målen är:
• Att underlätta utevistelse och främja naturkontakt, då det skapar ett 

engagemang hos allmänheten vilket på sikt stärker naturens status. 
• Att bevara biologisk mångfald och att förvalta naturresurser samt na-

tur- och grönområden utifrån ett långsiktigt och hållbart perspektiv. 
• Att sprida information och kunskap om natur och naturvård, för ge-

nom ökad kunskap ökar också förståelsen för ekosystemen.

Naturvårdsprogrammet för Uppsala län från år 1987 pekar ut värdefulla 
naturområden i Tierps kommun och klassificerar områdena i tre värde-
klasser. Kommunen behöver ta fram ett nytt naturvårdsprogram som 
förutom att identifiera de största naturvärdena i kommunen även upp-
märksammar områdenas värden för människors rekreation. Naturvårds-
programmet ska följas åt av en åtgärdsplan för att bevara och utveckla 
naturvärdena. Det ska vidare ge riktlinjer för kommunens naturvårdsar-
bete samt vara en del av beslutsunderlaget vid avvägningar mellan natur-
vårdsintressen och andra intressen.

Ledning för naturvårdsarbetet ges också av de regionala miljökvali-
tetsmålen framtagna av Länsstyrelsen i Uppsala län; Levande sjöar och 
vattendrag, Hav i balans samt levande kust och skärgård, God bebyggd 
miljö, Myllrande våtmarker, Ett rikt odlingslandskap, Levande skogar 
och inte minst Ett rikt växt- och djurliv. Ytterligare guidning ges av de 
globala målen i Agenda 2030; 3. God hälsa och välbefinnande, 11. Håll-
bara städer och samhällen, 13. Bekämpa klimatförändringarna. 14. Hav 
och marina resurser samt 15. Ekosystem och biologisk mångfald. Vidare 
styrs kommunens naturvårdsarbete av de hållbarhetslöften som kommu-
nen antagit.

Kommunen ska aktivt medverka till att områden av betydelse för den 
sociala naturvården och den biologiska mångfalden säkerställs på ett 

VERKTYGSLÅDA 
NATUR OCH FRILUFTSLIV

 ‐ Naturvårdsprogram ska tas 
fram

 ‐ Grönstrukturplaner för 
kommunens tätorter ska 
tas fram och där länsstyrel-
sens grönstrukturplan ska 
utgöra ett viktigt underlag. 
Kommunen avser också att 
använda Boverkets och Na-
turvårdsverkets vägledning 
om kommunal grönplane-
ring i framtagandet av kom-
munens grönstrukturplan.
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ändamålsenligt sätt. Områden med landskapsbildsskydd kompletteras 
med andra skyddsformer. Kommunen ska säkerställa god tillgång till tät-
ortsnära natur med höga rekreations- och naturvärden för alla. Grönst-
rukturplaner för varje tätort ska tas fram som knyter an till kommunens 
naturvårdsprogram och den regionala handlingsplanen för grön infra-
struktur.

Ängs- och hagmarker
Rationaliseringen och nedläggningen inom jordbruket har lett och leder 
alltjämt till igenväxning av ängs- och hagmarker som har brukats ända 
sedan vikingatid och innehåller en omistlig biologisk mångfald. Korna 
präglade förr landskapet med sitt bete i hagar och skogar och slåttern för 
vinterfoder utfördes på alla gräsbärande marker såsom ängar, våtmarker 
och älvängar.

Under åren 1987–1992 genomfördes en riksomfattande inventering 
av ängs- och hagmarker ledd av Naturvårdsverket. Inventeringen resul-
terade i en kartläggning av ett stort antal avgränsade ängs- och hag-
marksobjekt som har klassificerats med hänsyn till bevarandevärdet. På 
uppdrag av Jordbruksverket genomfördes en riksomfattande inventering 
av ängs- och betesmarker under början på 2000-talet. Uppsala län inven-
terades under sommaren åren 2007, 2008 och 2010. Vid inventeringen 
dokumenterades betesmarker och slåtterängar med höga natur- och kul-
turvärden men även element såsom hagmarksväxter, grova träd, vatten-
drag, gamla lador och andra kulturlämningar som odlingsrösen och sten-
murar. De identifierade ängs- och betesmarkerna med höga naturvärden 
behöver framöver analyseras ur ett landskapsperspektiv där hänsyn tas 
till spridningsmöjligheterna.

Av inventeringarna framkom att det i Tierps kommun finns drygt 100 
hektar välhävdad äng, främst i Hållnäs och i Överlövsta socken. I kom-
munen hävdas cirka 50 hektar havsstrandängar och 200 hektar fuktäng-
ar med slåtter eller bete. Ungefär 1000 hektar betesmark är i hävd, två 

Figur 56. Kanottur på Dalälven. Foto: Ulrika Hedqvist.
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pet i söder skapar goda möjligheter för friluftslivet och besöksnäring-
en. Exempelvis är fritidsfisket i Nedre Dalälven internationellt känt och 
lockar turister från hela världen och Upplandsleden binder samman vild-
markskänsla med kulturhistoria.

För att dessa möjligheter ska kvarstå krävs ett långsiktigt hushållande 
av naturen som ekosystem och resurs. Det ökade intresset för friluftsliv 
hos allmänheten är välkommet då individen behöver en relation till natu-
ren för att själv vilja värna om och bevara den. Ett alltför stort antal be-
sökare leder dock till slitage och trängsel som påverkar både natur- och 
upplevelsevärden negativt. För att minska risken för överturism behöver 
besökarna kanaliseras samt spridas ut både inom och mellan besöksmål. 
Särskilt känsliga områden ska inte tillgängliggöras och boplatser för ar-
ter som är känsliga för störning ska fredas.

Som ett bevis för artrikedomen har länsstyrelsen utsett ett stort antal 
ansvarsarter för Uppsala län. Av dessa 212 arter har inte mindre än 122 
noterats i Tierps kommun enligt Artportalen (maj, 2021), som tillhan-
dahålls av Ardatabanken på SLU. Med ansvarsarter menas arter som vi 
i länet och kommunen har extra stort ansvar för vad gäller deras beva-
rande på nationell nivå. Tierps kommun behöver därför ta en aktiv roll i 
bevarandet av länets arter, för att se till att fler av dessa i framtiden kan 
klassas som livskraftiga. Detta kan göras genom att exempelvis skydda 
fler viktiga naturområden, återskapa livsmiljöer eller utveckla en funge-
rande grönblå infrastruktur så att arter kan förflytta sig mellan olika om-
råden. Vidare behöver ett större kunskapsunderlag byggas upp, exempel-
vis utredningar kring kommunens fladdermuspopulation då kunskapen 
idag är bristfällig.

Föroreningar har under många generationer läckt ut till naturen från 
bland annat industrier, areella näringar och avfall. I Tierps kommun 
finns flera gamla bruksmiljöer och deponier där marken är starkt föro-
renad på grund av dess historiska användning. Övergödningseffekten 
samt effekten av bekämpningsmedel från de areella näringarna är också 

tredjedelar har en bra hävd och den socken som har mest hävdad betes-
mark är Hållnäs. Av inventeringarna framkom också att det finns stora 
arealer igenväxande ängs- och betesmark som är möjlig att restaurera i 
kommunen, den mesta av den arealen är också belägen i Hållnäs socken. 
Upplandsstiftelsen tillsammans med kommunen och många engagerade 
markägare arbetar aktivt med att identifiera dessa områden och återinfö-
ra hävd för att bevara den biologiska mångfalden. 1000 hektar övergivna 
ängs- och hagmarker har inventerats varav två tredjedelar bedömts vara 
högprioriterade för återupptagen skötsel. Det är viktigt att kommunen 
fortsätter att stödja Upplandsstiftelsen i detta arbete och att kommunen i 
sin myndighetsutövning och i sitt planarbete beaktar dessa områdens po-
tential.

Naturvärden
Tierps kommun har god tillgång till rik och varierad natur med såväl 
hög biologisk mångfald som höga upplevelsevärden. Kommunens unika 
placering med Nedre Dalälven i väster, en lång och relativt oexploaterad 
kust samt skärgård i norr och öster samt det kulturrika odlingslandska-

VERKTYGSLÅDA 
ÄNGS- OCH HAGMARKER

 ‐ I plan- och lovärenden ska 
betesmarker beaktas och 
värnas.

 ‐ Fortsätta arbetet med slåtter 
av ängar samt omvandling 
av gräsmattor till äng och 
anordnandet av tätortsnära 
betesmarker.

Figur 57. Rapsfält i Ytterö. Foto: Torsten Lundin. 
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påtaglig. Föroreningar påverkar arter negativt och ämnen som är svåra 
att bryta ner ansamlas hos ekosystemens rovdjur, då dessa är högst upp i 
näringskedjan. Olika kemikalier riskerar även att göra vårt dricksvatten 
otjänligt. För att minska effekterna av utsläppen behöver redan förorenad 
mark saneras och pågående och framtida utsläpp förhindras. Kommu-
nens vattenskyddsområden behöver få en starkare skyddsstatus för att 
säkra dessa för framtiden.

Att förse samhället med mat genom jakt och fiske är en del av männ-
iskans kultur och historia. För att det även ska vara en del av vår framtid 
behöver vi förvalta den naturresurs som fisk och vilt innebär efter lång-
siktigt hållbara mål. I Tierps kommun bor och verkar många jägare och 
flera småskaliga yrkesfiskare finns längs kusten. Kommunen har även ett 
attraktivt fritidsfiske, varför inte bara de arter som tas upp av yrkesfiska-
re behöver förvaltas och värnas.

Våtmark
Många våtmarker i kommunen har dikats ut för att ge mer jordbruk-
smark eller bättre skogsmark. Främst skedde denna omvandling under 
slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet, då en stor del av våtmark-
sarealerna i jordbruksbygd i hela Sverige omvandlades till åker- eller 
skogsmark. Dikningar för att öka den skogliga produktiviteten startade 
i stor skala i början av 1900-talet och har påtagligt skadat och skadar än 
idag vattendrag, sumpskogar och våtmarker. Den stora vildmarken i na-
turområdet Florarna i kommunens östra del finns kvar tack vare att våt-
markerna utgjorde vattenreservoar för hyttor och smedjor i Lövstabruk. 
Skogsavverkningar i och i direkt anslutning till våtmarker och sumpsko-
gar är fortfarande ett stort hot och den snabba utbyggnaden av skogs-
bilvägnätet har också på många håll påverkat våtmarkerna, bland annat 
genom dikningar och vägdragningar direkt över våtmarker.

Även torvbrytning utgör ett stort hot för myrarnas hydrologi, biolo-
giska mångfald, strukturer och funktioner. Det har visat sig mycket svårt 

och tidskrävande att restaurera exploaterade våtmarker trots att mycket 
arbete lagts ner på att utveckla metoder för återställande av myrarna. I 
Sverige har man i stället fokuserat på att omvandla dem till andra na-
turtyper. Medan myrarna i naturtillstånd oftast utgör långsamt verkande 
koldioxidsänkor gäller troligen det motsatta för de flesta störda torvmar-
ker, inte bara torvtäkterna utan också nästan alla utdikade torvmarker. 
Globalt sett är detta inte försumbart.

Utdikningen av våtmarker har även lett till att landskapet är illa rustat 
inför kommande klimatförändringar med skyfall, värmeböljor och torka. 
Idag har många före detta våtmarker övergetts som jordbruksmark och 
det har nu blivit aktuellt att återföra dessa marker till våtmarker. Våtmar-
ker är viktiga för den biologiska mångfalden och för människors rekrea-
tion. Våtmarker har stor betydelse för grundvattenbildning och landska-
pets vattenhållande förmåga och kan också med fördel användas för att 
minska effekterna av övergödning.

Figur 58. Tranor. Foto: Torsten Lundin. 
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Anlägga våtmarker
Länsstyrelserna har tagit fram planeringsunderlag för anläggande av 
våtmarker i jordbrukslandskapet. Det visar vart anläggning av våtmar-
ker skulle göra störst nytta. Tierps kommun ligger till stora delar inom 
de prioriterade områdena för anläggande av våtmarker för vattenrening. 
Länsstyrelsen har också tagit fram underlag över både var de största an-
talen av hotade arter som gynnas av våtmarker finns och var de största 
bristerna på våtmarker finns. Tierps kommuns kuststräcka tillhör de om-
rådena i länet som har det största antalet hotade arter som skulle gynnas 
av en ökad våtmarksareal. Exempelvis i området mellan Skaten och 
kommungränsen behöver våtmarker restaureras för att minska isolering 
av lokaler för gölgrodan. I kommunens inre delar är i stället bristen på 
småvatten en anledning till att anläggandet av våtmarker kan rekommen-
deras.

I hela kommunen, i synnerhet där vattendrag har rätats ut, behöver 
våtmarker anläggas för att fördröja vattnet i landskapet, både för att 
minska övergödningen i Östersjön och för att öka grundvattenbildning 
och lindra effekter av torrperioder.

Särskilt utpekade våtmarker
Myrskyddsplanen för Sverige redovisar landets mest värdefulla myrar 
som ännu inte har något långsiktigt skydd. Enligt miljökvalitetsmålet 
Myllrande våtmarker ska samtliga våtmarker i myrskyddsplanen ha ett 
långsiktigt skydd.

I Tierps kommun är åtta våtmarksobjekt utpekade i myrskyddsplanen, 
vilket är ovanligt mycket för en kommun. Det beror på att landhöjnings-
myrarna i kommunen är unika även internationellt sett då det är ovanligt 
med en så flack landhöjningskust. Av dessa är ett objekt (Florarna) skyd-
dat som naturreservat och hela eller delar av sju objekt är utpekade som 
Natura 2000-områden.

En värdefull våtmarksmiljö som det finns mycket av i Tierps kommun 

är rikkärr. Rikkärren utgörs av myrar med högt kalkinnehåll och ett rela-
tivt högt pH. Rikkärren tillhör de allra artrikaste våtmarkerna i Sverige 
och är hem åt bland annat hotade snäckarter och orkidéer.

I våtmarkerna i norra Uppland förekommer också den såväl natio-
nellt som internationellt sett ovanliga gölgrodan. I Sverige förekommer 
arten endast längs den norra upplandskusten. Vid en inventering av arten 
år 2005 noterades den i 93 småvatten i länet, varav 46 ligger i Tierps 
kommun. Eftersom Tierps kommun utgör ett av landets kärnområden för 
gölgroda är det viktigt att de småvatten där gölgrodan finns håller en god 
status, men även att arbeta med potentiella vatten till vilken gölgrodan 
kan spridas. Hoten mot gölgrodedammarna utgörs främst av igenväx-
ning till följd av övergödning samt en förändrad hydrologi till följd av 
dikningar.

Den kommunala planeringen och myndighetsutövningen ska sä-
kerställa att biologiskt eller kulturhistoriskt värdefulla våtmarker inte 

Figur 59. Fiskvandringsväg Karlholm.



5. RIKSINTRESSEN, LIS 
OCH ANDRA VÄRDEN128

skadas vid exploatering av mark eller annan verksamhet. Våtmarker 
utpekade i myrskyddsplanen eller värderade till klass 1–3 i våtmarksin-
venteringen ska särskilt skyddas från ingrepp. Särskild hänsyn ska tas 
till gölgrodan. Exploatering får inte ske att befintliga gölar påverkas eller 
att artens spridning till nya områden begränsas. Kommunen ska medver-
ka till att lämpliga våtmarker anläggs och restaureras för gölgroda.

Kommunen ska stödja anläggandet av nya våtmarker och även själv 
anlägga våtmarker för att öka landskapets vattenhållande förmåga, för 
att gynna växt- och djurliv samt, där det är lämpligt, för rening av dag-
vatten och avloppsvatten.

Natur i tätorterna
Möjligheten att lätt kunna ta sig till grönområden från bostaden och från 
skolor eller förskolor (skolskogar) ska tillgodoses. Planeringen ska där-
för bevaka och utveckla de blå- och gröna stråken. Grönstrukturens soci-
ala dimension bör betonas med hänsyn till att Tierps kommuns visionen 
uttrycker en prioritering av barn och unga. Grönstruktur har flera dimen-
sioner som gör dem betydelsefulla:
• Ekologisk: biologisk mångfald, ekologisk dagvattenhantering, luftre-

ning (”gröna lungor”) och spridningskorridorer. 
• Social: mötesplats, rekreation, motion, lek, lärande, friluftsliv och ak-

tiviteter. 
• Kulturell: upplevelser, estetik, historia och fornminnen
• Spontanidrott och lek kräver utrymme och mark i exempelvis bostads-

miljöer som ska tillgodoses vid planläggning. Grönstrukturen, med be-
fintliga gröna och blå korridorer, i och omkring tätorterna ska tillvara-
tas och utvecklas till stimulerande miljöer för lek och utevistelse.

För de orter där vattenförekomster finns att tillgå ska vattenmiljöerna 
hanteras som en resurs och framhävas. Likaså ska vattenmiljöernas na-
turvärden värnas. 

Friluftsliv
Friluftsliv är vistelse och fysisk aktivitet i naturen för att uppnå miljö-
ombyte och naturupplevelser utan krav på prestation eller tävling. Tierps 
kommuns goda tillgång till rik natur stimulerar även ett aktivt friluftsliv. 
Det finns goda möjligheter för bland annat vandring, paddling, korv-
grillning, skidturer, sportfiske, båtliv och flera naturområden är tillgäng-
lighetsanpassade. Det finns flera riksintressen för friluftslivet och det 
rörliga friluftslivet och Upplandsleden, tillika St Olavsleden, sträcker 
sig genom kommunen från naturreservatet Florarna till skogarna mel-
lan Västland och Marma, via bland annat Lövstabruk och Österlövsta. 
Många av naturreservaten har välutvecklade stigsystem och flera fri-
luftsanordningar. De utpekade Smultronställena, se faktaruta, är lättill-
gängliga och flera av dem ligger i närheten av tätorter. Tierps kommun 

Figur 60. Skidbacke i Söderfors. 
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har även några av landets bästa lokaler för fågelskådning; Ledskär- och 
Björns skärgård. I Tämnarån finns en kanotled från Annedal till Karl-
holm.

Ett rikt och varierat utbud av kultur- och fritidsaktiviteter har be-
tydelse för människors upplevelse av en god livsmiljö och bidrar till 
en attraktiv kommun att leva och bo i. Kommunen arbetar efter Tierps 
kommuns kultur- och fritidspolitiska mål där barn och ungdomar är pri-
oriterade. Barn och ungas kraft, kreativitet och intressen ska tas tillvara 
och de ska ges möjligheter till delaktighet och ansvar. Villkoren ska vara 
lika för alla.

Föreningar och studieförbund i kommunen har stor betydelse för kul-
turutbud, människors möjligheter till eget skapande, bildning och till 
rekreation. För att få ett rikt utbud av meningsfulla fritidsaktiviteter ska 
kommunen stödja föreningar och föreningsledare. Det är viktigt för det 
förebyggande barn och ungdomsarbetet och ger ett kollektivt ansvars-
tagande för gemensamma intressen. Kultur- och fritidsaktiviteter utgör 
viktiga byggstenar för livskvalitet, upplevelser och delaktighet. Tierps 
kommun anser att friluftslivet ska vara tillgängligt för alla och funk-
tionsvariationer ska inte utgöra ett hinder för att kunna uppleva kommu-
nens stora naturvärden. Kommunen har i samarbeten med organisatio-
ner genomfört tillgänglighetsanpassningar av flera friluftsanläggningar i 
kommunen, exempelvis har vid Ledskär ett fågeltorn och toalett anpas-
sade för rullstolsburna byggts, vid Hjällsjön har en fiskebrygga anpas-
sade för rullstolsburna anlagts och flera av kommunens bad, har försetts 
med rullstolsramp. Tierps kommun avser att fortsätta arbetet med till-
gänglighetsanpassningen av friluftslivet. 

Vissa naturreservat har ett uttalat syfte att skyddas för friluftslivet 
men den största utevistelsen sker i oskyddad natur nära hemmet. De na-
turområden som ligger nära våra bostäder och tätorter är därför speciellt 
viktiga för rekreation och friluftsliv. De är lättillgängliga för vårt dagli-
ga, mer spontana, behov av upplevelser och avkoppling. God tillgång till 

FAKTARUTA 
SMULTRONSTÄLLE

Upplandsstiftelsen har namn-
givit så kallade smultronstäl-
len runt om i länet. Dessa 
områden är utvalda för att de 
är fina platser som är lätta att 
vara på. I Tierps kommun finns 
följande smultronställen; Bå-
stadviken, fiskvandringsvägen 
i Karlholm, Grönlundsbacken, 
Strömabadet, Fågelsundets na-
turstig - på nordvända kusten, 
Iggelbo, Ledskär, Lingnåre, 
Ross holm, Sikhjälma hamn 
- på nordvända kusten, Tegels-
morasjön samt Varggropens 
fågeltorn. Ytterligare ett håller 
på att skapas vid Hjällsjön 
utanför Söderfors.

Figur 61. Källarberget är ett kommunalt naturreservat. Området har höga na-
turvärden samt stort värde för det rörliga friluftslivet. 
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cykel-, gång- och joggingstråk i anslutning till tätorterna är därför viktigt 
och har betydelse för folkhälsan. I anslutning till bland annat strövsti-
gar och leder för motion, kanot, vandring bör ytor för lek, umgänge 
och grillning finnas. Stimulerande lekmiljöer och inbjudande tätortsnä-
ra natur ska beaktas när planering för tätorterna görs. Det är också den 
tätortsnära naturen som skolor och förskolor nyttjar för naturkontakt och 
utomhuspedagogik. 

I kommunen finns långa strandsträckor, av särskilt stor betydelse är 
stränderna utmed Dalälven och havet. Strandmiljöer och möjlighet till 
vattenkontakt har stor betydelse och högt värde för människors rekrea-
tion. Det båtburna friluftslivet bör ha goda möjligheter att finna isätt-
ningsplatser, gästplatser och naturhamnar.

Kommunala friluftsbad finns i Tierp, Fagerviken, Karlholmsbruk, 
Lövstabruk, Mehedeby, Ubblixbo, Ullfors och Ängskär. Områden för att 
umgås, ströva och bada måste säkerställas. 

Kommunen har två riksintressen för friluftslivet, Nedre Dalälven och 
Florarna tillsammans med Finnsjön, enligt 3 kap 6 § MB. Nedre Daläl-
ven är även som riksintresse för det rörliga friluftslivet och turismen en-
ligt 4 kap 2 § MB.

Florarna är ett oexploaterat vildmarksområde med omfattande myrar, 
skogar och våtmarker. Känslan av orörd vildmark och möjligheten att få 
uppleva stjärnhimmel och tystnad så nära storstadsregionen är unikt och 
behöver uppmärksammas och tas tillvara. Florarna är skyddat för sina 
höga naturvärden och genom reservatet går Upplandsleden som sedan 
fortsätter upp längs med Finnsjön västra strand. Inom EU uppmärksam-
mas och skyddas möjligheten att kunna se stjärnhimlar, en upplevelse 
som i stora delar av Europa har blivit omöjlig. I Tierps kommun finns 
fortfarande den möjligheten och för att säkerställa den i åtminstone ett 
område bör särskild hänsyn gällande ljusförorening nattetid visas vid 
Florarna.

Biosfärområdet NeDa
Biosfärområden är geografiska områden vilka bidrar till hållbar sam-
hällsutveckling genom att vara modellområden där nya metoder utveck-
las i lokal samverkan. I ett biosfärområde testas nya metoder och söks 

Figur 62. Sveriges biosfärområden. Källa: Unesco. 

VERKTYGSLÅDA 
FRILUFTSLIV

 ‐ Kommunen ska erbju-
da goda möjligheter till 
friluftsliv.

 ‐ Kommunen ska säkerställa 
tillgången till tätortsnära 
rekreationsområden.

 ‐ Särskild hänsyn ska tas 
till det rörliga friluftslivet i 
Florarna.

 ‐ Reservera utrymme för rid-
vägar och motionsslingor.

 ‐ Kommunala markförvärv 
kan säkra allmänhetens 
möjligheter till friluftsliv.
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ny kunskap för att ge exempel på hur vi kan bevara ett naturområde 
samtidigt som människor lever där. Tierps kommun ingår i biosfärområ-
det Älvlandskapet Nedre Dalälven (NeDa). Älvlandskapet Nedre Daläl-
ven utnämndes 2011 av FN-organet Unesco till Sveriges tredje biosfär-
område inom Biosfärprogrammet. Idag finns det sju biosfärområden i 
Sverige. Biosfärområden är områden med unika natur- och kulturmiljö-
er där det går att utveckla genom att bevara, utveckla och stödja. Hela 
kommunen ingår i biosfärområdet.

Riksintressen för naturvård
Värdefulla naturområden skyddas i lagstiftningen främst i miljöbal-
ken, men även genom generella hänsynsregler i plan- och bygglagen. I 
miljöbalkens 3 kap 6 §, som är del av de generella hänsynsreglerna, står 
följande:

”Mark- och vattenområden samt fysisk miljö i övrigt som har betydel-
se från allmän synpunkt på grund av deras naturvärden eller kulturvär-
den eller med hänsyn till friluftslivet skall så långt möjligt skyddas mot 
åtgärder som kan påtagligt skada natur- eller kulturmiljön. Behovet av 
grönområden i tätorter och i närheten av tätorter skall särskilt beaktas. 
Områden som är av riksintresse för naturvården, kulturmiljövården eller 
friluftslivet skall skyddas mot åtgärder som avses i första stycket”.

Förutom de generella hänsynsreglerna skyddas naturvärden med följan-
de förordnanden:
• Naturreservat.
• Naturminne.
• Landskapsbildsskydd.
• Naturvårdsavtal.
• Djur- och växtskyddsområden.
• Biotopskydd.

• Artskydd och fridlysning.
• Ekologiskt särskilt känsliga områden.
• Strandskydd

Naturvårdsverket har utsett 15 områden i kommunen som är av riks-
intresse för naturvården enligt 3 kap 6 § MB. I dessa områden får inga 
åtgärder vidtas som kan skada riksintresset. En del av områdena är skyd-
dade på grund av sina värden som opåverkade vildmarksområden där 
all exploatering kan utgöra hot medan andra områden kräver hävd och 
mänsklig aktivitet för att bevara sina värden.

03006 Båtfors-Untrafjärden-Bredforsen, 4 800 hektar 
Ett unikt och opåverkat område med värden knutna till urskog och 
forsekosystem. Viktigt för en mängd hotade arter, främst insekter och 
hackspettar. Områdets värden är starkt beroende av vattenföringen och 
tillräcklig vattenmängd vid olika årstider behöver säkras. 

03007 Ledskärsområdet, 800 hektar 
En av Mellansveriges viktigaste fågellokaler med vidsträckta betade 
havsstrandängar och värdefulla våtmarksområden. Området behöver be-
varas öppet och hävdat, våtmarkernas hydrologi får inte påverkas nega-
tivt och stor hänsyn måste visas fågellivet. 

03008 Fräkensjön, 62 hektar 
Ett mångformigt myrkomplex med topogena kärr, mosse och tjärn. Om-
rådet har en mycket artrik flora genom mötet mellan nordliga fattigkärr-
växter och kalkkrävande rikkärrarter. Lokal för gölgroda och blodigel. 
Våtmarkens hydrologi får inte påverkas negativt och skog i närområdet 
bör ej avverkas. 



5. RIKSINTRESSEN, LIS 
OCH ANDRA VÄRDEN132

03009 Kapplasse-Rossholm, 230 hektar 
Nordvänd exponerad kuststräcka av avsevärd längd med stort geomor-
fologiskt och pedagogiskt värde. Området har mäktiga klippformationer 
och aktiv klapperstensbildning samt små rikkärr mellan stenpartierna. 
Sträckan är närmast opåverkad av människan. Exploatering i form av 
exempelvis störande bebyggelse, vägar samt skogsbruk och ändring av 
hydrologin i känsliga partier bör undvikas. 

03010 Björnsskärgård, 2 100 hektar
En flack och grund skärgård med sex större öar och en mängd småskär 
och grynnor. Området har rik kalkberoende flora, gölgrodor och stor be-
tydelse för fågellivet. Skärgården är i stort sett oexploaterad, bebyggelse 
och störande anläggningar bör ej tillåtas i området. 

03011 Östra Hållnäskusten, 15 000 hektar
Området är mångformigt med flera delområden innehållande naturskog, 
olika former av våtmarker, naturbetesmark, strandängar och avsnörda 
havsvikar. Området har ett rikt växt- och djurliv med ett flertal hotade 
arter och naturtyper, nämnvärda är extremrikkärr och gölgroda. I om-
rådet behöver skogsbruket ske på ett hänsynstagande sätt, dränering av 
våtmarker undvikas och odlingslandskapet hävdas. I området finns flera 
små samhällen. Bebyggelse och verksamhet i dessa behöver utvecklas i 
samklang med omgivande naturvärden. 

03012 Forsmarksån, 5 500 hektar 
Ett omfattande vattendrags- och sjösystem med omgivande våtmarker, 
strandängar och lundmiljöer. Området är till stor del opåverkat av dik-
ning och exploatering och har utöver naturvärdena även stort rekreativt 
värde. Ändring av hydrologin, avverkning av sump och strandskog samt 
exploatering i form av exempelvis bebyggelse, vägar bör undvikas.

03013 Stormossen-Drängmossen, 1 600 hektar 
Ett stort och flikigt myrkomplex med en unik mångformighet vad gäller 
våtmarkstyper och vegetation. Området är opåverkat med prägel av vild-
mark och har stort vetenskapligt och rekreativt värde. Våtmarkernas hy-
drologi får inte påverkas negativt och skog i närområdet bör ej avverkas. 

03014 Florarna, 5 900 hektar 
Florarna är ett omfattande vildmarksbetonat skogs– och myrområde som 
domineras av stora topogena kärr och naturskog på myrholmar och om-
givande fastland. Områdets orördhet och stora register av myrtyper har 
mycket höga naturvärden liksom ett stort vetenskapligt och rekreativt 
värde. Området bör behållas så opåverkat som möjligt av mänskliga ak-
tiviteter vad gäller exploatering, skogsbruk och påverkan på hydrologin. 

03015 Tämnaren, 2 100 hektar 
Tämnaren är grund och en utpräglad slättsjö. Sjön är en av landets för-
nämsta fågelsjöar och de omgivande våtmarks– och lövskogsstränderna 
har stora naturvärden. Sjön behöver skyddas från utsläpp av ämnen. Våt-
markernas hydrologi får inte påverkas negativt och skog i närområdet 
bör ej avverkas. Ändringar av vattennivån i sjön ska ske i överensstäm-
melse med områdets naturvärden och betydelse för fågellivet. 

03016 Vikstaåsen, 340 hektar 
Uppsalaåsens högsta parti med länets största stentorgsbildning, strand-
vallar och terrasser. Området har många källor och inslag av gammal 
lavrik skog. Områdets värden kan skadas av terrängtrafik, täktverksam-
het, bebyggelse, vägdragning, markberedning och ovarsam avverkning. 

03049 Kisberg, 35 hektar
Stor och representativ naturbetesmark med art- och individrik flora. Om-
rådet behöver bevaras öppet och betat. Tillförsel av näringsämnen och 
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gifter, plantering av träd eller energigrödor på jordbruksmark, bebyggel-
seexploatering, täkt och dikning bör inte tillåtas. 

03053 Vendelsjön med omgivningar, 630 hektar 
Vendelsjön är en grund näringsrik lerslättsjö omgiven av flacka och vid-
sträckta strandängar och naturbetesmark. Området har stor betydelse för 
fågellivet. Området behöver bevaras öppet och hävdat. Tillförsel av nä-
ringsämnen och gifter, plantering av träd eller energigrödor på jordbruk-
smark, bebyggelseexploatering, täkt och dikning bör inte tillåtas. 

03067 Torslundaområdet, 295 hektar 
Området utgörs av sankängar utmed Tämnarån från Vallby till Tolfta. 
Nordupplands största sankmarksområde av denna typ. Den växlande 
karaktären med betade strandängar, buskmarker och gamla slåttermar-
ker ger ett rikt djurliv, främst avseende fåglar. Området behöver fortsatt 
hävd och mångformighet. Tillförsel av näringsämnen och gifter, plante-
ring av träd eller energigrödor på jordbruksmark, bebyggelseexploate-
ring, täkt och nydikning bör inte tillåtas. 

03085 Tjuvkällan, 9 hektar 
Ett soligent källkärr där flera källor samlas till två källbäckar och som 
har en rik och mycket speciell flora. Tjuvkällan och dess närmaste om-
givning är mycket säregen och helt orörd och utgör ett av de rikaste och 
mest intressanta källområdena längs norra delen av Uppsalaåsen. Våt-
markernas hydrologi får inte påverkas negativt och skog i närområdet 
bör ej avverkas.

Natura 2000
Natura 2000 är beteckningen på det sammanhängande europeiska nät-
verk av områden som inrättats för att skydda biologisk mångfald genom 
att bevara livsmiljöer samt vilda växt- och djurarter inom EU:s territori-
um. De är riksintressen enligt 4 kap MB.

Natura 2000 har tillkommit med stöd av EU:s habitat- och fågeldirek-
tiv. EU-direktiven innehåller krav som medlemsstaterna är skyldiga att 
införliva i det egna regelverket och tillämpa inom landet. Enligt fågel- 
och habitatdirektiven ska medlemsländerna bland annat utse särskilda 
skyddsområden (SPA) för fåglar och särskilda bevarandeområden (SAC, 
SCI) för andra artgrupper samt för naturtyper. Sverige har genom sin 
redovisning av Natura 2000-områden påtagit sig ett särskilt internatio-
nellt ansvar för att långsiktigt bevara dessa områden att dess naturvärden 
inte kommer till skada. I Sverige är Natura 2000-områden skyddade med 
stöd av miljöbalken och alla är klassade som riksintresse.

Det krävs tillstånd om någon vill bedriva verksamhet eller vidta åtgär-
der som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-om-
råde, detta gäller även om åtgärden utförs utanför Natura 2000-området. 
För ett Natura 2000-område får beslut om helt eller delvis upphävande 
av områdesskydd, dispens från skyddsföreskrift er eller tillstånd enligt 
sådana föreskrifter er inte meddelas utan regeringens tillåtelse.

I kommunen finns 29 Natura 2000-områden. För samtliga områden 
har länsstyrelsen fastställt bevarandeplaner och flertalet av områdena är 
dessutom skyddade som naturreservat.

Naturreservat
Reservatsbildning är ett sätt att säkerställa ett områdes natur- och fri-
luftsvärden samt fortgående skötsel. Beslut om naturreservat kan fattas 
av länsstyrelsen eller kommunen. I samband med bildande av ett natur-
reservat bestäms också vilka föreskrifter som ska gälla för naturreser-
vatet. Dessa föreskrifter gäller för såväl markägare, nyttjanderättshavare 
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(sakägare) som allmänheten. Till beslutet hör också en skötselplan som 
beskriver hur reservatet ska skötas för att reservatets värden ska kun-
na bevaras. Kommunen har beslutat om tre kommunala naturreservat; 
Iggelbo (år 1992, det första i länet), Källarberget (år 2017) och Björns 
skärgård (år 2019). Under åren 2020–2021 har ett nytt beslut och sköt-
selplan tagits fram för Iggelbo naturreservat för att säkerställa bevaran-
det av biologisk mångfald kopplad till lövskog.

Utöver de tre kommunala naturreservaten finns även ytterligare 29 
statliga som är beslutade av länsstyrelsen. De finns spridda i hela kom-
munen och innefattar skogsmiljöer, betesmarker, kustområden, sjöar 
med mera. 

Naturminnen
Ett särpräglat föremål, exempelvis flyttblock, jättegrytor eller gamla och 
storvuxna träd, får av länsstyrelsen eller kommunen förklaras som natur-
minne om det behöver skyddas eller vårdas särskilt. Tierps kommun har 
i dagsläget inga utpekade naturminnen, men har för avsikt att genomföra 
en insamling av tips om naturföremål som kan vara intressanta.

Lanskapsbildsskydd
Särskilt säregna landskap kan skyddas för landskapsbildens skull. Detta 
är en gammal form av skydd och finns inte i aktuell lagstiftning, men 
gäller fortfarande. Rekommendationen är att ersätta dessa med andra 
skyddsformer såsom områdesbestämmelser eller naturreservat. Syftet 
med landskapsbildsskyddet överensstämmer dock inte helt med dessa 
skyddsformer. Det finns idag inget motsvarande juridiskt stöd för de es-
tetiska eller upplevelsemässiga aspekterna som landskapsbildsskyddet 
syftar till att bevara. Landskapsbildsskyddet är ett av få lagrum för este-
tiska värden, vardagsmänniskans spontana upplevelser i landskapet, som 
komplement till lagrum för biologisk mångfald eller kulturmiljövärden. 

I kommunen finns sex områden med landskapsbildsskydd och dessa är 
belägna i odlingslandskapet och vid kusten. 

Naturvårdsavtal
Naturvårdsavtal är ett civilrättsligt avtal mellan staten/kommunen och 
markägaren i syfte att bevara och utveckla ett områdes naturvärden. Det 
gäller ofta mark som kräver naturvårdsanpassad skötsel och är ett kom-
plement till övriga skyddsformer. Eftersom naturvårdsavtalet anses som 
en nyttjanderätt kan avtalet efter inskrivning i fastighetsregistret följa 
med fastigheten vid försäljning. Avtalet gäller under avtalad tidsperiod, 
dock i högst 50 år. I kommunen finns ett stort antal naturvårdsavtal.

Djur- och växtskyddsområden
Områden med särskilda djur- eller växtarter kan behöva skyddas som 
djur- eller växtskyddsområde. Inom dessa områden kan jakt och fiske 
hindras eller så kan det vara tillträdesförbud. Det vanligaste syftet är att 
skydda fåglar under deras häckningstid. I kommunen finns sex djur-
skyddsområden, belägna längs med kusten. I kommunen finns inget 
växtskyddsområde.

Biotopskydd
Mindre mark- och vattenområden som utgör livsmiljöer för hotade djur- 
och växtarter eller som annars är särskilt skyddsvärda får förklaras som 
biotopskyddsområde. Biotopskyddet innebär ett förbud mot att bedriva 
verksamheter eller utföra åtgärder som kan skada naturmiljön. För vissa 
småbiotoper i jordbrukslandskapet gäller ett generellt biotopskydd över 
hela landet. Det är småvatten och våtmarker, alléer, källor med omgivan-
de våtmark, odlingsrösen, pilevallar, stenmurar samt åkerholmar. Dessa 
är inte inventerade eller redovisade på kartor.

FAKTARUTA 
OMRÅDEN MED 
LANDSKAPS BILDSSKYDD I 
TIERPS KOMMUN

 ‐ Område öster om 
 Vendelsjön

 ‐ Vendels kyrka

 ‐ Tierps kyrka 

 ‐ Bondskäret, Klubben

 ‐ Björns skärgård

 ‐ Ledskärsängarna
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Artskydd och fridlysning
Artskyddet innebär fridlysning av vissa arter om det finns risk att djur- 
eller växtarter kan komma att försvinna eller utsättas för plundring eller 
om det krävs för att uppfylla internationella åtaganden. Naturvårdsverket 
har fridlyst cirka 580 arter i hela Sverige. Utöver dessa är finns det även 
arter som är regionalt fridlysta i Uppsala län. Aktuell förteckning finns 
på Naturvårdsverkets hemsida. 

Ekologiskt särskilt känsliga områden (3 kap 3 § MB)
Mark- och vattenområden som är särskilt känsliga ur ekologisk synpunkt 
ska så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som kan skada naturmil-
jön. I Tierps kommun finns följande särskilt känsliga områden:
• Handviken.
• Ängskärsviken.
• Lövstabukten.
• Strömarån.
• Nedre Dalälven.
• Lämpesbo hagmarker.
• Kisberg hagmarker.
• Oskyddade rikkärr och grunda trösklade havsvikar

Strandskydd
Strandskydd råder vid alla vatten, men länsstyrelsen har i sitt beslut 
om förordnande undantagit de minsta vattnen. Strandskyddet gäller 
100 meter på ömse sidor om strandlinjen. Vid vissa delar av kusten och 
Dalälven är strandskyddet utökat till 300 meter. Under mandatperioden 
2019–2022 har Statens offentliga utredningar gjort en översyn av strand-
skyddsbestämmelserna med syfte att stärka strandskyddet i hårt exploa-
terade områden samt att lätta det något i glesbygd.

Tierps kommun har långa sträckor med strandlinje då det inom kom-
munen både finns kust, åar, älv och flertalet sjöar. Strandmiljöerna är vikti-

ga övergångsmiljöer som binder samman land- och vattenmiljö och är ofta 
artrika och varierade. Strandskyddets syfte är att trygga förutsättningarna 
för allmänhetens friluftsliv och bevara goda livsvillkor på land och i vatten 
för djur- och växtlivet. Inom strandskyddat område får inte nya byggnader 
uppföras eller åtgärder vidtas som väsentligen försämrar livsvillkoren för 
djur- och växtarter eller hindrar allmänheten från att ta sig fram. 

Nedre Dalälvens natur- och friluftsvärden
Nedre Dalälven är utpekat som riksintresse för naturvården, friluftslivet 
och det rörliga friluftslivet. Älvlandskapet och dess kommuner utgör även 
ett biosfärområde. Ett biosfärområde ska tjäna som ett modellområde där 
insatser fokuseras på att främja naturvård, samhällsutveckling och utveck-
ling av forskning och utbildning. Lokal samverkan är grunden. Ett biosfär-
område formas efter lokala förutsättningar och alla biosfärområden är uni-

Figur 63. Björns skärgård är ett kommunalt naturreservat som bildades 2019. 
Foto: Torsten Lundin. 



5. RIKSINTRESSEN, LIS 
OCH ANDRA VÄRDEN136

ka. Syftet är att utveckla samhället på ett långsiktigt hållbart sätt, att bevara 
biologisk och kulturell mångfald, ekosystem och landskap och att stödja 
demonstrationsprojekt, forskning och miljöövervakning. På det lokala 
planet ska man sträva efter att på bästa sätt tillämpa dessa syften praktiskt 
i området och i samverkan med berörda parter. Det är av Unesco, FN:s or-
gan för utbildning, vetenskap och kultur, som utser Biosfärområden.

Området ligger mitt på Limes Norrlandicus, gränsen till Norrland, 
vilket gör naturen och dess värden unika. Här finns den största artrike-
domen i Skandinavien av ryggradsdjur (däggdjur, fåglar och fiskar) och 
den största artrikedomen av ryggradslösa djur på den här breddgraden. 
Värdena för turism och friluftsliv är flerfaldiga och naturälskaren finner 
en varierad natur med oerhörd artrikedom, fiskaren olika typer av fiske-
vatten i världsklass och den kulturellt intresserade anrika miljöer.

5.2 VATTEN
Ytvatten
Arbetet med vattenfrågor måste utgå från vattnets vägar. Vattnet rör sig 
genom marken, i vattendrag, mellan sjöar och ibland i ledningar. Till slut 
hamnar mycket av det i våra kustvatten. Vilka vägar vattnet tar lokalt be-
ror på landskapet och topografin, i bebyggda områden har våra tekniska 
system också stor betydelse. 

Ett geografiskt avgränsat område där nederbörden avrinner och an-
samlas kallas för ett avrinningsområde. Området avgränsas av topografin 
som skapar vattendelare gentemot andra avrinningsområden. All neder-
börd som faller inom ett avrinningsområde rinner ut i havet via enbart 
ett vattendrag. Avrinningsområdena är viktiga i arbetet med vattenkvali-
tet i kust och vattendrag då en viss förorening inom ett avrinningsområ-
de kommer att transporteras vidare via vattendraget ut till kusten. Olika 
aktörer måste därför samarbeta över de administrativa gränserna för att 
förbättra vattenkvaliteten.

Tierps kommun omfattas av sex huvudavrinningsområden:
• 53 Dalälven
• 53/54 Kustmynnande mellan Dalälven och Tämnarån
• 54 Tämnarån
• 54/55 Kustmynnande mellan Tämnarån och Forsmarksån
• 55 Forsmarksån
• 61 Norrström (Fyrisån)

Figur 64.  Tierps kommuns sex huvudavrinningsområden. 
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Samtliga avrinningsområden delas med en eller flera av grannkommu-
nerna. Alla avrinningsområden ingår i Norra Östersjöns vattendistrikt, 
förutom nummer 53 och 53/54 som ingår i Bottenhavets vattendistrikt.

Vattenplaneringen och -förvaltningen ska ske utifrån avrinningsområ-
dena och delavrinningsområdena i nära samarbete med berörda grann-
kommuner och lokala aktörer, exempelvis genom framtagande av lokala 
åtgärdsprogram.

Vattenförvaltning är ett samlingsord för det arbete som görs med 
vatten av svenska myndigheter och kommuner. Vattenförvaltningen i 
Sverige är indelad i fem vattendistrikt som följer gränserna för avrin-
ningsområdena. Tierps kommun ingår därför i två vattendistrikt; Norra 
Östersjöns vattendistrikt samt Bottenhavets vattendistrikt. 

Vattnets naturliga vägar är också utgångspunkten för EU:s vatten-
direktiv, som kommit till för att säkra en god vattenkvalitet i Europas 

yt- och grundvatten. Direktivet omfattar alla sjöar, vattendrag, kust- och 
grundvatten, även landmiljöer och våtmarker som är direkt beroende av 
akvatiska ekosystem. Miljökvalitetsnormer sätts för de större eller vikti-
gare områden som kallas för vattenförekomster. Miljökvalitetsnormerna 
anger det kvalitetskrav som gäller för vattenförekomsten. 

I Sverige samordnar Vattenmyndigheterna arbetet med vattendirekti-
vet. Det innebär bland annat att man sammanställer uppgifter från lokala 
undersökningar om vattnen, klassar dem och rapporterar till EU. Det 
övergripande målet är att alla vattenområden ska ha god status till år 
2021, med tidsfrist för vissa till 2027. 

Målet är att vattnen ska uppnå god ekologisk och kemisk status. Eko-
logisk status delas in i fem klasser, som brukar sammanfattas med färg-
symboler:

Det som avgör vattnets kemiska status är halterna av ett antal priorite-
rade ämnen, bland annat metaller som är giftiga för organismer i vattnet.

För kemisk status finns bara två klasser: god (blå) - otillfredsställan-
de/uppnår ej god status (röd). Samtliga sjöar och vattendrag i kommunen 
är röda, dvs uppnår ej god kemisk status.

Figur 65. Sveriges vattendistrikt. 
Källa: Vattenmyndigheterna.

Samhällsplaneringen ska bidra till att förbättra vattnens status. Därför 
är det förbjudet att genomföra planer som skulle leda till att någon vat-
tenförekomst försämras eller att möjligheten att nå god status försvåras. 
Stadsbyggnadsprojekt ska helst få tydligt positiva följder för vatten de 
påverkar. Då tiden börjar rinna ut för när god status ska ha uppnåtts är 
det viktigt att allt som sker inom avrinningsområdet bidrar till att för-
bättra vattenförekomsternas status. Hur vattnen påverkas är idag en vik-
tig fråga när länsstyrelsen bevakar kommunernas planering. 
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Sjöar och vattendrag
I kommunen finns ett flertal sjöar varav de flesta är grunda och värdeful-
la för fågellivet. I stort sett alla sjöar har historiskt sänkts för att ge mer 
jordbruksmark. Kommunen korsas också av många vattendrag. De flesta 
orter i kommunen har vattendrag som flyter igenom dem och utgör vikti-
ga rekreationsområden. 

Nordvästra kommundelen utgörs av Nedre Dalälvens storslagna älv-
landskap och i öster finns det stora vattenkomplexet Forsmarksån med 
Finnsjön som största sjö. 

De flesta av kommunens ytvattenförekomster har i nuläget inte god 
status, varken ekologisk eller kemisk, men bedöms kunna uppnå detta 
till år 2027. Det krävs åtgärder i form av exempelvis minskat närings-
läckage, biotopvård och avlägsnande av vandringshinder för fiskar. Ny 
bebyggelse eller verksamheter får inte försämra vattnets status. Allt som 
sker i närheten av vatten måste bidra till att uppfylla vattendirektivets 
krav.

I vattendirektivet ingår också landmiljöerna som är direkt beroende 
av vattenförhållandena. Detta är särskilt aktuellt vid de flacka stränderna 
som översvämmas på våren och är viktiga för fågellivet samt vid Nedre 
Dalälven vars unika naturvärden är helt beroende av vattenföringen. Ex-
empelvis har harrens lekområden försvunnit till 90 procent i Bredforsen. 
Älvängarna växer igen, granen vandrar in och tar över ängar, svämsko-
gar, ädellövbestånd och andra lövrika miljöer som fortfarande hyser 
vitryggig hackspett. Vattendragens reglering behöver skötas så att även 
natur- och kulturvärden längs stränder och på översvämningsmarker kan 
bibehållas och utvecklas.

I kommunen finns sex vattenförekomster som berörs av den natio-
nella planen för omprövning av vattenkraft, där befintliga kraftverk 
ska förses med moderna miljövillkor. Det gäller två vattenförekomster 
i Dalälven, med prövningsår 2024, samt fyra i Tämnarån, med pröv-
ningsår 2022.

Grundvatten
Det finns elva grundvattenförekomster varav tre delas med Uppsala 
kommun och Älvkarleby kommun. Samtliga grundvattenförekomster 
förutom Edvalla bedöms ha god kemisk och kvantitativ status. 

Figur 66.  Vattendrag i Tierps kommun. Endast ett fåtal vattenförekomster 
bedöms ha god ekologisk status. MKN är att alla ska uppnå god status senast 
2021 eller 2027.
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Dikningsföretag – teknisk styrning av vattenflöden
 Vattendragen i jordbrukslandskapet omfattas till stor del av så kallade 
dikningsföretag. Dikningsföretagen är samfälligheter som anlagts för 
att fortare eller mer effektivt avvattna mark och därmed förbättra bruk-
ningsmöjligheterna. Samfälligheterna har till stor del tillkommit under 
tidigt 1900-tal. Deras rättigheter och skyldigheter regleras av en äldre 
lagstiftning och anläggningarna är anpassade till odling under dåtidens 
förhållanden. I vissa fall kan åtminstone delar av båtnadsområdet (det 
område där vattennivån sänkts) av olika anledningar drabbas av över-
svämning eller förhöjd grundvattennivå. Det är därför generellt sett 
olämpligt att bygga inom ett båtnadsområde. 

Dikningsföretagen är dimensionerade för lägre flöden än vad som är 
fallet idag och därmed redan ofta överbelastade, eftersom tillförsel av 
dagvatten från tätorter och andra hårdgjorda ytor ger kraftigt ökade flö-
destoppar. Pågående klimatförändringar med ökade flöden och intensi-
vare nederbörd kommer att innebära ytterligare problem med översväm-
ningar i dikningsföretagens närhet. Behovet av flödesutjämning för att 
möta klimatförändringarna är därför stort, för såväl jord- och skogsbru-
ket som för samhället i stort. Påverkan på dikningsföretagen ska därför 
belysas tidigt i planprocessen. Vid översvämning av odlingsmark kan 
stora mängder fosfor och partiklar föras ut till vattendragen vilket ökar 
näringsläckaget och påverkar djurlivet negativt. Ett ökat flöde kan också 
medföra ökad erosion i diken och vattendrag och påverkar därmed sedi-
menttransporten. Detta kan lösas genom dels naturaliserande åtgärder i 
vattendrag, såsom våtmarker, tvåstegsdiken, återmeandring och svämp-
lan, dels genom restriktioner vid nybyggnation där påkoppling på dik-
ningsföretag inte bör ske. 

Behovet av att ta jordbruksmark i anspråk för vattendragsvårdande 
åtgärder står till viss del i konflikt med behovet av odlingsmark. Motsva-
rande gäller till viss del skogsmark. Samtidigt har den snabba avrinning 
som uträtning av vattendragen medfört inneburit stora problem med 

vattenkvaliteten i Lövstabukten, vilket kan medföra att kustvattenkva-
litén ”god status” inte kommer att kunna uppnås i enlighet med målet. I 
händelse av att dessa intressen hamnar i konflikt ska bedömningar göras 
ifall till fall, där kravet på kunskaps- och faktabaserade underlag är stort 
och där en gedigen analys ligger till grund för beslut. 

5.3 KUST- OCH HAV
Tierp är en kustkommun. Kust- och havsområdet har alltid varit en vik-
tig del av kommunens identitet och en värdefull resurs. Bland annat 
genom fiske som traditionellt sett spelat en viktig roll, först som bonde-
fiske och därefter alltmer yrkesfiske. Längs kusten finns flera mindre fis-
kehamnar som minner om denna tid. I Tierps kommun finns fem aktiva 
yrkesfiskare som bedriver småskaligt och kustnära fiske. Denna typ av 
hållbart fiske ska bevaras och främjas.

Idag har kusten en stark attraktionskraft. Här finns bland annat hav-
snära boenden, besöksmål, strövområden, fiskelägen och näringsverk-
samheter. Kusten ska vara tillgänglig för alla och förvaltas väl. 

Kommunal och nationell havsplanering
Tierps kommun ansvarar för kustvatten och territorialvatten. Territorial-
vatten omfattar tolv nautiska mil (22,2 kilometer) ut ifrån kusten. Havs- 
och vattenmyndigheten ansvarar för havsplanen vilken sträcker sig in i 
territorialhavet. Det innebär att den nationella havsplaneringen och den 
kommunala översiktsplaneringen överlappar varandra. I territorialhavet 
delar alltså staten planeringsansvaret med kommunen. 

Havsplan
Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för havsplanerna över Bottnis-
ka viken, Östersjön och Västerhavet. Havsplanerna hanterar territorial-
havet och den ekonomiska zonen för att ge vägledning i mest lämplig 
användningen av havet. I ekonomiska zonen har staten ensamt plane-

VERKTYGSLÅDA 
DIKNINGSFÖRETAG

 ‐ Vid plan- och lovärenden 
ska påverkan på eventuella 
dikningsföretag beaktas i ett 
tidigt skede.



5. RIKSINTRESSEN, LIS 
OCH ANDRA VÄRDEN140

ringsansvar. I territorialhavet delas planeringsansvaret mellan staten och 
kommunen.

Havsplanerna ska bidra till en långsiktigt hållbar utveckling genom 
att förena näringspolitiska mål, sociala mål och miljömål. Havsplanerna 
anger 13 olika användningar. Användningar som anges i havsplanen har 
företräde framför andra användningar.

Tierps kommun omfattas av havsplan för Bottniska viken. I Bottniska 
viken finns tre havsområden där Tierps kommun är indelat i Södra Bot-
tenhavet. Kommunen omfattas av användning för sjöfart. Tierps kom-
mun anser de bedömningar som gjorts för användning i havsplanen och 
som berör kommunens geografiska område som lämpliga och gör inga 
motstridiga ställningstaganden i översiktsplanen.

Ekosystembaserad havsförvaltning  
– Södra Bottenhavet
Tierps kommuns havsområde ingår i havsbassängen Södra Bottenha-
vet. Flera mellankommunala samarbeten har bedrivits för framtagan-
de av planeringsunderlag och en gemensam målbild för utveckling och 
förvaltning i havsområdet. Södra Bottenhavet har blivit utsedd till ett av 

tre pilotområden för ekosystembaserad havsförvaltning av Havs- och 
vattenmyndigheten. Syftet med pilotområdena är att utveckla en regional 
förvaltningsmodell som bygger på ekosystemansatsen och delaktighet. 
Förvaltningsmodellen ska sedan kunna användas längs hela Sveriges 
kust.

Relevanta aktörer i pilotområdet, exempelvis kommuner, länsstyrel-
ser, representanter för yrkesfisket, vindkraftsindustrin och olika intresse-
föreningar ska tillsammans kartlägga havsmiljöns tillstånd samt identi-
fiera behov av mer kunskapsunderlag och vilka förändringar som krävs 
för att vi ska nå våra miljömål och ett hållbart nyttjande av havet.

Aktörernas kartläggning ska ligga till grund för en långsiktig strategi 
med konkreta mål gällande områdets utveckling, avseende havsmiljöns 
status och hur den ska förvaltas på ett för havsmiljön bästa hållbara sätt. 
Strategin blir en stadig utgångspunkt för framtida åtgärdsarbete, utveck-
lingen av hållbara affärsmodeller och möjliga innovationslösningar, lik-
som den blir ett värdefullt underlag för kommunernas havsplanering och 
en gemensam förvaltningsplan för havsbassängen. 

Kust
Tierps kommun har en mycket flack kust och kraftigt kännbar landhöj-
ning. Pågående aktiv avsnörning av havsvikar skapar nya sjöar, gölar 
och våtmarker. På liknande sätt blir kommunens kust känslig för klimat-
förändringarna som leder till en havsnivåhöjning. 

Kusten och inre havsområdet har höga naturvärden med stor betydel-
se för fåglar och som uppväxtområde för fiskar. Kusten har också stor 
betydelse för rekreation och friluftsliv. Hot mot naturvärden i kustvattnet 
utgörs till största delen av övergödning genom läckage av näringsämnen, 
utsläpp ifrån industrin och båtar, muddring, vattenreglering av vatten-
dragen och andra aktiviteter som förändringar bottenförhållandena eller 
hindrar fisklek. Den känsliga kusten påverkas av landhöjning och havs-
höjning och gör den därför extra känslig mot klimatförändringar.

Figur 67.  Schematisk bild av den kommunala respektive nationella havsplane-
ringen. Källa: Boverket
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Kommunen ska i alla möjliga sammanhang medverka till att närings-
belastningen och föroreningar till havet minskar. 

Sjöfart
En stor andel av godstransporterna inom Sverige sker idag med sjöfart. 
Marin teknologi kan möjliggöra miljövänliga transporter genom fossil-
fria bränslen vilket innebär att det finns stor potential för framtida trans-
porter inom sjöfarten om den kan effektiviseras. 

Längs kommunens kust finns en utpekad farled för riksintresse. Kust-
kommunerna i Uppsala län och Gävleborgs län har tillsammans via 
KOMPIS-projektet kartlagt farleder. Detta har bland annat resulterat i en 
regional farled och inre farleder. 

Hamn 
Hamnarna i kommunen utgörs främst av småbåtshamnar som drivs av 
båtklubbar och hamnföreningar. Djuphamnar finns i Ängskär och Fa-
gerviken. Gästhamnar vid havet finns bland annat i Ängskär, Fagervi-
ken, Klungsten, Sikhjälma, Fågelsundet, Gudinge och Karlholm. Dessa 
erbjuder gästplatser och olika grad av service. I och med genomförandet 
av exploaterings- och omvandlingsprojektet Karlholm strand möjliggörs 
det för en storskalig fritidshamn på Karlholm strand. 

Fiske
I Tierps kommun finns goda fiskemöjligheter. Det största fisket utgörs 
idag av fritidsfisket vilket är en viktig del av besöksnäringen. I Dalälven 
är fisket av ädelfisk, gös och gädda internationellt känt och lockar turis-

Figur 68. Rödhäll i Hållnäskustens naturreservat.
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tande sportfiskare från hela Europa. Det finns fem licensierade yrkesfis-
kare i kommunen. De bedriver ett hållbart och småskaligt, kustnära fiske 
ifrån småbåtar. Vid kusten är fisket efter gädda, abborre, strömming och 
sik stort. 

Många fiskarter har minskat kraftigt under senare tid, en trolig anled-
ning är bristen på lek- och uppväxtområden. Grunda vikar är generellt 
sett viktiga reproduktions- och uppväxtlokaler för fisk, främst gädda och 
abborre. Att restaurera och skydda lekområden för fisk är en del i arbe-
tet för miljömålet Levande sjöar och vattendrag och en viktig del för att 
bevara ett långsiktigt bärkraftigt fiske. Mark- och vattenområden som 
har betydelse för yrkesfisket ska skyddas mot åtgärder som kan påtag-
ligt försvåra näringarnas bedrivande. Andra orsaker till det minskande 
fiskbeståndet är överfiske samt en ökning av säl och skarv. Orsakerna till 
minskningen av fiskbeståndet och möjligheterna till att vända utveck-
lingen undersöks inom pilotprojektet för ekosystembaserad havsförvalt-
ning i Södra Bottenhavet, där Tierps kommun ingår. Se kapitel 5.3. 

Strandskydd
Bakgrund
Generellt strandskydd gäller längs kommunens sjöar, kust och vatten-
drag där det har pekats ut i enlighet med Länsstyrelsens beslut 1994-
09-30 231-573-92 med stöd av 15 § Naturvårdslagen. I Tierps kommun 
gäller undantag enligt 7 kap 17 § MB för komplementbyggnader som 
placeras inom 15 meter från huvudbyggnader och mer än 25 meter från 
vattenlinjen. 

Normalt omfattar strandskyddet 100 meter, länsstyrelsen kan utöka 
strandskyddet upp till 300 meter vid behov för att säkerställa något av 
strandskyddets syften. Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga all-
mänhetens tillgång till strandområden och att bevara goda livsvillkor för 
djur- och växtlivet. Strandskyddet kom till under 1950-talet för att för-
hindra en överexploatering av stränderna och för att bevara allmänhetens 

Figur 69. Bilden visar ett exempel på utbredningen av generellt och utökat 
strandskydd. Illustration: Ulrika Åkerlund/Boverket. 

tillgång till stränder och vatten för friluftslivet. Stränder är också mycket 
viktiga för bevarandet av biologisk mångfald då de är övergångsmiljö-
er som binder samman land och vatten. Det generella strandskyddet in-
fördes sedan år 1975 och gäller alla strandområden vid hav, insjöar och 
vattendrag. 

Stora delar av kommunens kuststräcka omfattas av 300 meter utökat 
strandskydd. 

Strandskydd regleras i 7 kap. 13–18 h §§ miljöbalken. Inom strand-
skyddat område är det förbjudet att:
• uppföra nya byggnader,
• ändra byggnader eller sätta upp andra anläggningar eller anordningar 

som avhåller allmänheten från att röra sig där,
• gräva, spränga, eller på annat sätt förbereda för sådana byggnationer,
• utföra andra åtgärder som kan skada växt- och djurliv. 

VERKTYGSLÅDA 
KUST OCH HAV

 ‐ Utsläpp eller andra ingrepp 
som kan skada fiskbestån-
den ska motverkas.

 ‐ Inför skydd av reproduk-
tions- och uppväxtlokaler 
för fisk och flodkräfta.

 ‐ Kommunen ska verka för att 
fria vandringsvägar för fisk 
återskapas.

 ‐ Kommunala hamnar ska ge 
möjlighet för besökare att 
lägga i en båt.

 ‐ Småbåtshamnar ska plane-
ras med ett perspektiv som 
tar hänsyn till havsnivåhöj-
ning och landhöjning för att 
minska behov av muddring. 
På sikt ska ohållbara hamn-
lägen avvecklas om det inte 
finns starka kulturhistoriska 
motiv.
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Vad är fri passage?
Fri passage innebär att allmänheten ska kunna passera mellan strandlin-
jen och bebyggelsen. Avsikten med den fria passagen är att strandskyd-
dets syfte ska tillgodoses för denna del av stranden, alltså allmänhetens 
tillgång till stränder. Kravet om fri passage gäller inte om byggnaderna 
eller anläggningen för sin funktion måste ligga vid vattnet. 

Riksintressen för yrkesfiske
Öregrundsgrepen-Gräso-Grisslehamn 
Berör hela östra Hållnäskusten. Fångstområde för lax, sik, strömming 
och sötvattensarter.

Havsområdesnamn är Bottenhavet.

Gävlebukten-Lövstabukten-Storfjärden 
Berör hela Lövstabukten. Samma värden som området ovan.

Figur 70. Allmänheten ska kunna passera mellan strandlinjen och de planerade 
byggnaderna eller anläggningarna. Illustration: Ulrika Åkerlund. 

VERKTYGSLÅDA 
RIKTLINJER LÄNGS  
MED KUSTEN

 ‐ Utveckling av sammanhållen 
bebyggelse direkt vid kust 
koncentreras i huvudsak 
till nordvästra delen av 
Hållnäshalvön genom fram-
tagna LIS-områden samt vid 
Karlholm. 

 ‐ Bostäder ska prioriteras till 
lägen som kan bidra till upp-
rätthållande och utveckling 
av kollektivtrafiken. 

 ‐ Kommunen ska verka för att 
fria vandringsvägar för fisk 
återskapas och lekmiljöer 
utvecklas, samt att kustnära 
våtmarker för groddjur res-
taureras och återskapas. 
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5.4 LANDSBYGDSUTVECKLING  
I STRANDNÄRA LÄGEN (LIS)

Tierps kommun är en tätortsnära landsbygdskommun med 
attraktiva strand- och vattenområden längs kusten, sjöar 
och vattendrag. Landsbygden är en viktig del av kommu-
nens identitet och attraktivitet. Kvaliteterna på landsbygden 
är ett viktigt skäl till att bosätta sig och verka i kommunen. 
Trots att kvaliteterna är mycket stora, även i ett nationellt 
och internationellt perspektiv, bidrar de förhållandevis lite 
till landsbygdens utveckling. Besöksverksamheten är relativt 
svagt utvecklad, med få sysselsättningstillfällen. 

Ett viktigt verktyg i den fysiska planeringen för att främja 
landsbygden är att peka ut områden för landsbygdsutveckling 
i strandnära lägen (LIS). LIS-områden kan nyttja strandnä-
ra lägen för att stärka kommunens attraktivitet och identitet. 
LIS generar ett ökat befolkningsunderlag och skapar ökad 
sysselsättning vilket bidrar till en utveckling av landsbygden.

LIS-områden pekas ut för bostads- och verksamhetsända-
mål. Tierps kommun pekar ut 13 LIS-områden varav fyra för 
bostäder och tre områden för verksamheter samt sex områden 
med blandad funktion. 

LIS för bostäder har pekats ut där förutsättningar finns för 
befolkningsökning i samband med en stärkt service. Platser-
na har lokaliserats utifrån närhet till service och infrastruk-
tur. LIS för verksamhetsändamål har pekats ut i områden 
med potential att öka landsbygdens attraktivitet vad gäller 
besöksnäringen. Hållbarhetsaspekten har beaktats genom att 
utveckling i huvudsak sker utifrån befintliga strukturer. 

LIS-områden ska inte ses som ett ställningstagande från 
kommunens sida att området ska exploateras. Fastighetsägare 
ska se utpekandet som en möjlighet, om fastighetsägaren inte 

Fäbodarna
Båtstadviken

Marion

Strömsbergs bruk
Tolfta

Marskär
Fagerviken
Byskär
Alskär

Kyrkbyn
Sjövreten

Ubblixbo

Nöttö sjöbodar

Figur 71. Kartöversikt 13 utpekade LIS-områden i Tierps kommun. 
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önskar en förändring innebär LIS-området inte någonting. Ett LIS-om-
råde innebär att det tillkommer två särskilda skäl som kan användas 
vid prövning mot strandskyddslagstiftningen. Dels om åtgärden gynnar 
landsbygdsutvecklingen, dels om det handlar om uppförande av enstaka 
bostadshus i anslutning till befintlig bebyggelse (7 kap 18d § MB).

Medborgardialog
I samband med översiktsplanen genomfördes en kommuntäckande med-
borgardialog. Det framkom uttryckligen att invånarna ser större potential 
kring kommunens kust- och vattenområden. En stor andel av invånarna 
menar att vattenområden kan nyttjas i större utsträckning för att bidra till 
ökad attraktionskraft. Dessutom efterfrågas en utvecklad besöksnäring. 
LIS är ett viktigt verktyg som en del av lösningen kring detta.

Definition av landsbygd i Tierps kommun
Uppsala län präglas av stor andel landsbygd. Tierps kommun definierar 
sig i sin tur som en tätortsnära landsbygdskommun. Vision för Tierps 
kommun understryker just detta genom att belysa det småskaliga sam-
hället som förenar landsbygdens lugn med närheten till storstadens puls. 

Begreppet tätortsnära landsbygdskommun utgår ifrån Jordbruksver-
kets definition och bygger på rapporten Bättre statistik för en bättre regi-
onal- och landsbygdspolitik (2014).

LIS - Bakgrund
Bakgrund
Sedan år 2010 kan kommunen i översiktsplan peka ut områden för 
landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Syftet med att peka ut LIS-om-
råden är att stimulera den lokala och regionala utvecklingen förutsatt att 
det sker i områden som har god tillgång till fria strandområden. För att 
stimulera landsbygdsutvecklingen handlar det om att locka människor 
att bosätta sig på platsen eller att skapa arbetstillfällen. Detta ska ske 

utan att strandskyddets syften åsidosätts. För mer information kring 
strandskyddet, se kapitel 5.3.

Villkor för att kunna peka ut ett LIS-område
• Området är lämpligt för utvecklingen av landsbygden,
• Området är av sådant slag och har en begränsad omfattning att strand-

skyddets syften fortfarande tillgodoses långsiktigt,
• Området endast har liten betydelse för att tillgodose strandskyddets 

syften. 

Mål med landsbygdsutveckling i strandnära lägen i Tierps kommun
• Att bidra till en levande landsbygd, i avseendet att det finns levande 

samhällen med permanent boende, det finns kommunal och kom-
mersiell service, fungerande näringsliv i olika skalor och fungerande 
mötesplatser.

• Att utveckla landsbygdens betydelse för kommunens identitet och 
attraktivitet.

• Att skapa underlag för positiv utveckling av befintlig samhällsservice.
• Att förstärka möjligheterna att bedriva besöksverksamhet.
• Att skapa förutsättningar för ett större utbud av attraktiva besöksmål.

Arbetsmetod för framtagande av LIS-områden
Bostäder
För att exploatering av bostäder i LIS-områden ska ha goda möjligheter 
att bidra till landsbygdsutvecklingen bör dessa lokaliseras i närhet till 
befintlig service och infrastruktur. Genom en GIS-analys identifierades 
potentiella platser utifrån närhet till förskola, grundskola, dagligvaruhan-
del och större trafiknod. Utöver GIS-analysen gjordes avvägningar med 
hänsyn till ytterligare aspekter som kollektivtrafik, vatten- och avlopp, 
markförhållanden, bebyggelsestruktur med mera. Resultat ifrån medbor-
gardialog i samband med översiktsplan har vägts vid lokaliseringen. 
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Verksamhetsändamål
LIS-områden för verksamheter ger långsiktiga och positiva sysselsätt-
ningseffekter för landsbygden. Lokalisering för verksamhetsmål har 
utgått ifrån platser som bedöms ha potential att bidra till landsbygdsut-
vecklingen utifrån förutsättningar, attraktionskraft och efterfrågan. 

Gemensamma riktlinjer
Utpekande LIS-områden innebär att de två särskilda skälen för lands-
bygdsutveckling kan användas vid prövning av dispens eller upphävande 
av strandskyddet. Ett LIS-område innebär alltså inte att marken direkt 
kan bebyggas utan måste ändå alltid genomgå en prövning. 

Allmänhetens tillgänglighet till stranden ska alltid säkerställas.
• Exploatering ska ske där det inte finns någon översvämningsrisk. 
• Naturvärdesbedömning bör alltid genomföras i samband med explo-

atering. 
• Vatten- och avlopp måste anordnas på ett sådant sätt att föroreningar 

inte riskerar läcka ut i vattenmiljön. 
• Vid LIS-områden med längre avstånd till kommunalt vatten- och 

avlopp kan det bli fråga om gemensamhetsanläggning för VA vilket 
markägaren i sådana fall ansvarar för. 

• Bryggor och båtplatser bör samordnas för att minska slitage på stran-
den. 

• Det generella strandskyddet sträcker sig såväl upp på land som ut i 
vattnet. LIS-områdenas geografiska avgränsning omfattar därför lika 
lång sträcka ut i vattnet ifrån strandlinjen som upp på land. 

Utöver ovan nämnda kriterier har även kluster och stråk av LIS-områ-
den byggts upp. Kluster och stråk återfinns exempelvis kring Söderfors 
för att gynna ortens tillväxt. Längs med Hållnäskustens norra del och 
söder om Karlholm, för att lägga grunden till ett mer sammanlänkat ut-
vecklingsstråk längs med den nordöstra delen av kommunen. Längs med 
Tämnarån för att skapa förutsättningar för ett besöksnäringsstråk och 
samtidigt bidra till utvecklingsstrategin för Tierps köping. 

Syftet med att Tierps kommun har låtit skapa kluster och stråk av 
LIS-områden är att skapa synergieffekter och inte bara låta de utpekade 
områdena stärka befintliga orter, utan också varandra.



5. RIKSINTRESSEN, LIS 
OCH ANDRA VÄRDEN 147

Fäbodarna

Utpekade LIS-områden
1. Fäbodarna (Bostäder)
1.1 Områdesbeskrivning
Området är beläget i kommunens västra del. Strax söder om Söderfors 
och väg 292 i höjd med Fäbodviken ligger den aktuella platsen i ett att-
raktivt läge med utsikt mot Dalälven. LIS-området ligger efter Ingåsvä-
gen vilken leder till väg 292 via Östermalmsvägen ungefär 2,5 kilometer 
norrut. Det finns goda kommunikationsmöjligheter till och från platsen 
och närheten till den samhällsservice som Söderfors erbjuder ger goda 
förutsättningar för landsbygdsutveckling. Mindre samlad villabebyggel-
se finns i området. Det är relativt långt till kommunalt vatten och avlopp 
vilket innebär att det här blir aktuellt med gemensamma anläggningar.

1.2 Förslag till utveckling
LIS-området avser bostäder genom villatomter i natur- och sjönära läge 
i närhet till redan befintlig villabyggelse. Cirka 8–10 tomter bedöms 
kunna uppföras väster om Ingåsvägen mot Dalälven till. Därefter finns 
möjlighet att placera ”strötomter” i övriga delar av LIS-området. En ök-
ning av permanentbostäder i området bidrar till underlag för- och fortsatt 
utveckling av samhällsservice i och kring Söderfors. 

1.3 Hänsyn
Större delen av LIS-området ingår i riksintresse för rörligt friluftsliv vil-
ket ska beaktas, bland annat genom en tydlig fri passage för allmänheten 
mellan strandlinje och tomtmark. Byggnader behöver placeras med ett 
säkert avstånd ifrån våtmarkerna som finns i närområdet.

Gemensamhetsanläggning för vatten- och avlopp är aktuellt och be-
höver lösas så att inga föroreningar riskerar hamna i vattenmiljön.
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2. Båtstadviken (Bostäder)
2.1 Områdesbeskrivning
Området är beläget i kommunens västra del. Platsen ligger i centrala Sö-
derfors med väg 292 i nära anslutning. Området har tidigare utgjorts av 
bebyggelse som revs under 1970-talet. Kraftledningar korsar idag vatt-
net vid Båtstadviken och över LIS-området vilket i viss mån begränsar 
omfattningen av nybyggnation i området. Området bedöms dock ha stor 
potential att bidra till landsbygdsutvecklingen med tanke på närheten till 
samhällsservice, kommunikationer och attraktivitet. I området finns även 
en mindre småbåtshamn som är i behov av upprustning, vilket kan bli 
aktuellt i samband med en eventuell utbyggnad inom LIS-området. 

Båtstadviken ligger inom riksintresseområden för naturvården, fri-
luftslivet, det rörliga friluftslivet samt kulturmiljön. Delar av området 
betas idag och kommunen har tillsammans med Upplandsstiftelsen ett 
Smultronställe i naturen vid Båtstadviken. 

2.2 Förslag till utveckling
LIS-området avser bostäder. En ökning av permanentbostäder i områ-
det bidrar till underlag och fortsatt utveckling av samhällsservice i Sö-
derfors. Småbåtshamnen i området är i stort behov av upprustning och 
kommer på sikt att öka områdets attraktivitet. 

Medborgardialog i samband med översiktsplanens framtagande visar 
på ett stort allmänt intresse för utveckling av bostäder på platsen.

2.3 Hänsyn
Båtstadviken ingår riksintresse för friluftsliv och riksintresse för rörligt 
friluftsliv, det blir därmed särskilt viktigt att lämna en tydlig fri passage 
för allmänheten med tydlig tomtgräns. Ny bebyggelsen placeras att delar 
av området fortsatt ska vara möjliga att betas, då det har en positiv effekt 
på områdets landskapsbild och ett pedagogiskt värde. 

LIS-området har varit bebyggt sedan tidigare men det är viktigt att ut-
reda platsens naturvärden vid eventuell exploatering eftersom Untrafjär-
den omfattas av riksintresse för naturvård och LIS-området är en del av 
detta. Genom att i huvudsak placera bebyggelse till de områden som ti-
digare varit bebyggda kan de äldsta ädellövsmiljöerna bevaras och över-
svämningsrisk undvikas. 

Båtstadviken
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Kyrkbyn

3. Kyrkbyn (Bostäder)
3.1 Områdesbeskrivning
Området är beläget ungefär 4,5 kilometer söder om Tierps köping. Plat-
sen ligger i Kyrkbyn alldeles intill Enstabäcken vilken mynnar ut i Täm-
narån. Redan befintlig vägstruktur och väganslutning ger goda förutsätt-
ningar för bebyggelse. Området utgörs idag av jordbruksmark. 

Platsen ligger inom bevarandeområde för odlingslandskapet samt 
inom riksintresse för kulturmiljö. Då bäckravinen är djup bedöms risken 
för översvämning vara liten. Bäckravinen är en viktig grönblå sprid-
ningskorridor, samt en betydelsefull del i det annars flacka jordbruks-
landskapet. I ravinens kant står en gammal allé med grova träd och även 
nere i ravinen finns flera äldre träd.

3.2 Förslag till utveckling
LIS-området avser bostäder. På platsen kan en länga med villatomter 
planläggas i direkt anslutning till vägen. Att skapa nya och attraktiva 
bostäder i Kyrkbyn med sin närhet till köpingen och goda kommunika-
tionsmöjligheter bidrar till underlag för att upprätthålla och utveckla den 
service som finns i området, vilket gynnar landsbygdsutvecklingen.

3.3 Hänsyn
Platsen utgörs idag av jordbruksmark, intressen och konsekvenser be-
höver därför utredas närmare vid eventuell exploatering. En geoteknisk 
utredning vad gäller markens bärighet invid bäckravinen bör även ge-
nomföras och områden med geoteknisk riskbild undvikas.

Platsen ligger inom bevarandeområde för odlingslandskapet samt 
inom riksintresse för kulturmiljö. Detta ställer vissa krav på hur nya 
byggnader utformas. Tillräckligt avstånd till Enstabäcken måste säker-
ställas med hänsyn till rasrisk men även för att undvika negativ påverkan 
på bäckravinens träd och vegetation i övrigt. 

Gemensamhetsanläggning för vatten- och avlopp kan bli aktuellt och 
behöver lösas på så sätt att inga föroreningar riskerar komma ut i vatten-
miljön. 
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4. Ubblixbo (Bostäder och verksamheter för turism)
4.1 Områdesbeskrivning
LIS-området ligger i närhet till Månkarbo och är lätt att nå ifrån avfart 
E4. Platsen karaktäriseras av å-landskap och odlingsbygd. Längs Täm-
narån finns både badplats och utpekad kanotled. 

4.2 Förslag till utveckling
LIS-området avser bostäder samt verksamheter kopplade till besöksnä-
ringen. Del av LIS-området är sedan tidigare bebyggt men det finns fort-
farande utrymme för vidare exploatering. Kopplat till kanotleden i Täm-
narån ska det finnas möjlighet att etablera kanotuthyrning samt uppföra 
uthyrningsstugor eller liknande. Badplatsen har potential att utvecklas. 

4.3 Hänsyn
Upplysningsvis löper ett dike igenom LIS-området vilket fortsatt behö-
ver beaktas. 

Ubblixbo



5. RIKSINTRESSEN, LIS 
OCH ANDRA VÄRDEN 151

5. Alskär (Bostäder och verksamheter för turism)
5.1 Områdesbeskrivning
LIS-området ligger längs den västra sidan av Hållnäshalvön, söder om 
Fagerviken. Ett mindre antal bostäder/fritidshus finns på platsen och 
ytterligare bebyggelse finns i närområdet. Området ligger vid en av de 
grunda havsvikarna i Lövstabukten, grunda havsvikar är särskilt viktiga 
för fiskreproduktionen samt för fågellivet och ingår i riksintresseområde 
för yrkesfisket.

5.2 Förslag till utveckling
LIS-området avser bostäder och verksamheter för besöksnäringen. Ny 
bebyggelse kan placeras i anslutning till redan befintliga bostäder. Ut-
byggnad i området skulle innebära ett behövligt tillskott av bostäder som 
underlag för service på Hållnäshalvön samt stärka besöksnäringen och 
bidra till utvecklingen av det strategiska utvecklingsstråket Nordöstra 
utvecklingstriangeln. 

5.3 Hänsyn
LIS-området är begränsat till de västra delarna av Alskär för att på så 
sätt inte skada de mer känsla naturvärden som finns på den östra sidan. 
I samband med exploatering ska platsens naturvärden bedömas och be-
byggelse placeras med tillräckligt avstånd ifrån våtmark och strandäng-
ar. På Alskär behöver också allmänhetens möjlighet till vattenkontakt 
beaktas vid ny bebyggelse.

Till Alskär finns kommunalt vatten- och avlopp tillgängligt med kapa-
citet för ytterligare utveckling av området. 

Alskär
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Byskär

6. Byskär (Bostäder)
6.1 Områdesbeskrivning
LIS-området ligger längs den västra delen av Hållnäshalvön, norr om 
Skärp linge i höjd med Grönö. Byskär ligger vid en av de grunda havsvi-
karna i Lövstabukten, grunda havsvikar är särskilt viktiga för fiskrepro-
duktionen samt för fågellivet och ingår i riksintresseområde för yrkes-
fisket. Platsen karaktäriseras av fritidshusbebyggelse med småbåtshamn. 
Området är kuperat vilket ökar attraktiviteten då nya byggnader enkelt 
kan få havsutsikt. I närheten finns även en promenadstig som nyttjas av 
de boende. 

6.2 Förslag till utveckling
LIS-området avser bostäder. Här finns utrymme och möjligheter att ex-
pandera intill redan befintlig bebyggelse. Utbyggnad i området skulle ge 

Figur 73. Sjöbodar i Byskär. 
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ett behövligt tillskott av bostäder som underlag för service på Hållnäs-
halvön. 

Utrymme finns för att möjliggöra fler fritidshus i området. Platsen kan 
på så vis utvecklas i harmoni med befintlig bebyggelse och skapa under-
lag för en utvecklad landsbygd. Hänsyn bör tas till områdets karaktär av 
fritidshusbebyggelse. 

Gemensamhetsanläggning för vatten- och avlopp kan bli aktuellt och 
behöver lösas på så sätt att inga föroreningar riskerar komma ut i vatten-
miljön. 

6.3 Hänsyn
Vid exploatering i området ska platsens naturvärden utvärderas och hän-
syn bör tas till områdets bebyggelsekaraktär för att ge harmoni. Allmän-
hetens tillgång till stranden ska säkras och får inte försämras, detta är 
särskilt viktigt eftersom naturvårdsprogrammet anger strövmöjligheterna 
som ett bevarandevärde. 

Att bebyggelse placeras med ett tillräckligt avstånd ifrån våtmark och 
sumpskog måste säkerställas. Nya byggnader ska placeras utan att pro-
menadstigen i södra delen påverkas så att den även i fortsättningen kan 
nyttjas. 



5. RIKSINTRESSEN, LIS 
OCH ANDRA VÄRDEN154

8. Fagerviken inkl. Brännskär  
(Bostäder och verksamheter för turism) 
8.1 Områdesbeskrivning
LIS-området ligger på den västra sidan av hållnäshalvön. Fagerviken är 
enda platsen längs Hållnäshalvöns kuststräcka med kommunalt vatten- 
och avlopp. Hit är det även enkelt att ta sig med båt då det redan finns en 
prickad farled. Området ligger vid en av de grunda 6havsvikarna i Löv-
stabukten, Grunda havsvikar är särskilt viktiga för fiskreproduktionen 
samt för fågellivet och ingår i riksintresseområde för yrkesfisket.

8.2 Förslag till utveckling
LIS-området avser bostäder och verksamheter för besöksnäringen. Möjlig-
heter finns att uppföra såväl permanentbostäder som fritidshus eller uthyr-
ningsstugor/B&B. Även verksamhetslokaler som kan bidra till besöksnä-
ringen är tänkbart. Fagerviken bedöms ha goda förutsättningar att utvecklas 
som kustsamhälle. LIS-området kan bidra till att stimulera detta och öka 
underlaget för att upprätthålla men framför allt utveckla befintlig service. 

Att Fagerviken har kommunalt vatten- och avlopp är en starkt bidra-
gande orsak till att LIS anses viktigt på platsen. Här finns mycket goda 
förutsättningar för landsbygdsutveckling. 
8.3 Hänsyn
Vid Lövholmen ska exploatering förläggas till de östra delarna av Löv-
holmen som en fortsättning kring bebyggelse vid Brännskär. Bevaran-
devärden som omnämns i naturvårdsprogrammet ska beaktas. Dessa är 
strövmöjligheter, fritidsfiske, fågelliv, strandängar och alskog samt lund-
miljöer. 

Fagerviken
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Tolfta

9. Tolfta (Bostäder och verksamheter för turism)
9.1 Områdesbeskrivning
Tolfta ligger strax norr om Tierps köping. Platsen har ett attraktivt läge 
med Tämnarån intill och goda kommunikationsmöjligheter till köpingen 
både med kollektivtrafik samt en trafikseparerad cykelväg som även av-
ses förlängas till Strömsberg. Längs Tämnarån finns en utpekad kanotled. 

9.2 Förslag till utveckling
LIS-området avser verksamheter för besöksnäringen och permanentbo-
städer. Fokus ligger på att ta tillvara och utveckla Tämnaråns möjlig-
heter för besöksnäringen. Exempelvis uthyrningsstugor eller liknande 
kopplat till Tämnarån som kanotled. Platsen har potential att bidra till 
positiv utveckling av Tämnarån som aktivitets- och besöksmål vilket 
gynnar landsbygdsutvecklingen. 

9.3 Hänsyn
Bebyggelse behöver hålla tillräckligt avstånd ifrån våtmarker och place-
ras till de delar som inte riskerar översvämmas. Områdets hydrologi får 
inte påverkas negativt. 

De södra delarna av Tolfta ingår i riksintresse för naturvård och är 
upptagna i både våtmarksinventeringen samt i Uppsala läns naturvårds-
program. Naturvärdena klassas som mycket höga (klass 2), vilket kräver 
en närmare utredning vid exploatering. 

Fornlämning i form av gravfält cirka 70x30 meter finns bekräftat 
inom nordöstra delen av LIS-området. I samband med exploatering 
måste säkerställas att bebyggelse placeras med tillräckligt avstånd ifrån 
fornlämningen. 
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10. Strömsbergs bruk (Verksamheter för turism)
10.1 Områdesbeskrivning
Strömsberg ligger norr om köpingen. Den gamla bruksorten är ett myck-
et väl bevarat vallonbruk. Tämnarån rinner igenom samhället och fung-
erar bland annat som badplats, fiskevatten och kanotled. Här finns även 
bruksmuseum och småföretagande. Strömsberg utgörs av såväl perma-
nentbostäder som fritidshus.

Strömsberg omfattas av riksintresse för kulturmiljö och utgör beva-
randeområde för odlingslandskapet. I kulturmiljön finns en stor andel 
fornminnen. 

10.2 Förslag till utveckling
LIS-området avser verksamheter för besöksnäringen. Platsens läge och 
tillgänglighet kan nyttjas för att stärka bruksmiljön och utveckla besök-
snäringen. Tämnarån fyller flera funktioner, däribland kanotled, vilket i 
samband med bruksmiljön kan utvecklas som besöksnäring och bidra till 
landsbygdsutvecklingen i området. 

10.3 Hänsyn
Vid exploatering behöver kulturmiljön beaktas för att inte riskera att på-
verka Strömsbergs bruk negativt. Hänsyn måste tas till de fornminnen 
som enligt kartering finns ovan mark. Bebyggelse måste kunna säker-
ställa att tillräckligt avstånd ifrån lämningarna kan hållas. Lika vad gäl-
ler det potentiellt förorenade området som utgjorts av tidigare sågverk, 
närmare utredning krävs. 

I övrigt ska naturvärden kopplade till vattenmiljön och särskilt 
skyddsvärda träd värnas. 

Strömsbergs bruk
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11. Sjövreten (Strömaren) (Verksamheter för turism)
11.1 Områdesbeskrivning
Sjön Strömaren ligger mellan Tobo och Tierp. LIS-området ligger vid 
Strömarens sydvästra sida. På platsen finns bland annat tillgänglighets-
anpassad badplats, iläggningsplats för småbåtar och grillmöjligheter. 
Platsen nås via en grusväg, vilken även leder vidare till bebyggelse 
norr om LIS-området. Strömabadet är även utpekat som ett Smultron-
ställe i naturen. 

11.2 Förslag till utveckling
LIS-området avser verksamheter för besöksnäringen. Området har 
potential att utvecklas som besöksmål för allmänheten. Etablering av 
verksamheter intill badplatsen kan bidra till förhöjd upplevelse och i 
sin tur landsbygdsutveckling. Strömaren är en tillgång för kommunen 
som kan nyttjas genom exempelvis etablering av uthyrningsstugor el-
ler liknande. 

11.3 Hänsyn
Vid utökning av verksamhet och bebyggelse vid Sjövreten ska områ-
dets karaktär och allmänhetens tillgång till strandområdet bevaras och 
förbättras. Verksamhet intill sjön får inte innebära risk för utsläpp av 
skadliga ämnen till ån med hänsyn till livsmiljöer för utter och fisk vil-
ket är nationellt värdefullt. 

Sjövreten
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12. Marskär (Verksamheter för turism)
12.1 Områdesbeskrivning
LIS-området ligger på västra sidan av hållnäshalvön vid Sikhjälma fiske-
hamn, ungefär 5 kilometer norr om Fagerviken. Vid klipporna längst ute 
på udden går det att njuta av utsikten över havet. Kapplasse naturreser-
vat ligger i direkt anslutning till platsen och är ett populärt besöksmål. 

Sikhjälma hamn är dessutom utpekat som ett Smultronställe i naturen. 
Marskär och Kapplasse är också väldigt populärt bland surfare, särskilt 
vintertid, och i hamnen finns gästplatser för fritidsbåtar. 

12.2 Förslag till utveckling
LIS-området avser verksamheter för besöksnäringen. Här finns potenti-
al att utveckla turism i form av kiosk, matställe eller liknande. I området 
finns även platser som kan nyttjas till ställplatser för husbilar och ham-
nen kan utvecklas för att skapa fler gästplatser. LIS kan stärka platsens 
tillgänglighet för allmänheten och bidra till utveckling av landsbygden.

12.3 Hänsyn
Sikhjälma hamn omfattas av områdesbestämmelser enligt plan- och 
bygglagen för att skydda kulturmiljövärden vilket behöver beaktas. 

Utveckling behöver ske med stor hänsyn till natur- och kulturvärden. 
Ny bebyggelse och ställplatser ska placeras att avverkning av värdeful-
la träd undviks. Allmänhetens tillgång till stranden ska säkerställas men 
kan även tydliggöras genom exempelvis uppmärkta promenadstigar. 
Detta minskar samtidigt slitage på naturen då besökarna kanaliseras. 

Vid eventuell utveckling av hamnen behöver bottensedimentprover 
tas då det kan finnas föroreningar från gamla båtbottenfärger

Marskär
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11.2 Förslag till utveckling
LIS-området avser att möjliggöra för ytterligare bostäder i attraktivt 
läge, både permanentboende och fritidshus. Även badplatsen har poten-
tial att utvecklas och därmed stärka besöksnäringen. Området är lättill-
gängligt ifrån riksväg 76.

11.3 Hänsyn
Området omfattas av naturvårdsprogrammet med naturvärdesklass 2, 
med hänsyn till bland annat rester av gammal barrblandskog, våtmarker 
och klapperstensfält.

Sjöbodarna har av kommunen pekats ut som kulturhistoriskt intressan-
ta vilket behöver tas hänsyn till vid en eventuell utveckling i området. 

Nöttö sjöbodar

13. Nöttö sjöbodar  
(bostäder och verksamheter för turism)
11.1 Områdesbeskrivning
LIS-området ligger vid Nöttö sjöbodar, ungefär 2,5 km norr om centra-
la Karlholm längs med kusten. Området har vuxit upp kring ett äldre 
fiskeläge och har idag en mindre samling bebyggelse samt en välanvänd 
badplats. 
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Marion

7. Marion (Bostäder och verksamheter för turism)
7.1 Områdesbeskrivning
Området är beläget i kommunens västra del. Platsen ligger i de centralare 
delarna av Söderfors intill redan befintlig bebyggelse. LIS-området är loka-
liserat efter Bergslagsvägen som leder vidare till Marionsjön. Området har 
goda förutsättningar att bidra till landsbygdsutveckling utifrån dess direkta 
närhet till samhällsservice men även det attraktiva läget intill Marionsjön.

Vid Tallbacken råder viss översvämningsrisk öster om Bergslagsvägen 
och vidare är områdets naturvärden kopplade till sumpskog och våtmark. 
Flera akut hotade arter har rapporterats i området. Sydväst om Tallbacken 
finns en större nyckelbiotop som sträcker sig på båda sidorna om Berg-
slagsvägen. De områden som inte översvämmas består till stor del av mer 
produktionslik skog, som bedöms hysa lägre naturvärden. LIS-området 
fokuserar därför på en begränsad del av Marion och Tallbackens område. 

7.2 Förslag till utveckling
LIS-området avser bostäder och verksamheter med fokus på besöksnäring. 
Villatomter i anknytning till befintlig bebyggelse. En etablering av mindre 
verksamheter kopplat till områdets naturvärden för att locka och tillgäng-
liggöra Marionsjön och Dalälven för allmänheten i en större utsträckning 
bidrar till landsbygdsutvecklingen. En ökning av permanentbostäder i 
området bidrar till underlag och fortsatt utveckling av samhällsservice i 
Söderfors. 

7.3 Hänsyn
Vid exploatering behöver det säkerställas att tillräckligt avstånd hålls 
mellan bebyggelse och sumpskog respektive nyckelbiotop. Lövskog och 
grova tallar bör bevaras eftersom de fyller en viktig funktion för akut 
hotade arter. LIS-området ligger inom riksintresse för friluftsliv och rik-
sintresse för rörligt friluftsliv, det blir därmed särskilt viktigt att lämna 
en tydlig fri passage för allmänheten med tydlig tomtgräns. 

LIS-området avser både bostäder och verksamheter. Vad gäller ut-
veckling av besöksnäringen på platsen är det viktigt att besökare kanali-
seras så att risken för slitage på naturen minimeras. 
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5.5 GESTALTAD LIVSMILJÖ
Gestaltad livsmiljö är ett politikområde som år 2018 antogs av Sveri-
ges riksdag. Målet för gestaltad livsmiljö och dess delpreciseringar är 
styrande för statens initiativ och kan vara vägledande för kommuner 
och regioner. Enkelt kan man säga att det handlar om en helhetssyn på 
utformningen av våra livsmiljöer; platserna där vi bor, arbetar och lever 
våra liv. Att arkitektur, form, design, konst och kulturmiljö ska stärka 
varandra för att hantera de samhällsutmaningar vi står inför och tillsam-
mans bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle där 
alla ska få möjlighet att påverka vår gemensamma miljö. 

Gestaltad livsmiljö är således både något fysiskt och ett synsätt. Det 
rör såväl ny bebyggelse som befintlig, såväl hus som det gröna och mel-
lanrummen. Från de stora landskapen till de minsta detaljerna, samt hela 
processen från översiktlig planering till genomförande och förvaltning. 

Livsmiljön har en grundläggande betydelse för människors hälsa och 
välbefinnande. I Tierps kommun eftersträvas därför väl gestaltade och 
funktionella livsmiljöer, med framträdande estetiska och konstnärliga 
värden och platser med hög trivsel som bidrar till människors livskva-
litet. 

Offentliga rum och miljöer ska utformas för att kunna hålla länge, 
både fysiskt och socialt och vara en arena där konst, arkitektur, form, de-
sign och kulturarv samverkar för att bidra till ett hållbart samhälle. 

5.5.1 Kulturmiljö och landskap
Landskapet är ett geografiskt område med dess synlig geologisk, topo-
grafiska, biologisk och kulturella karaktär. Landskapet är den omgivning 
som av naturen, geologin och klimatet över lång tid formats och givit de 
naturliga förutsättningarna. Landskapet har sedan kommit att påverka 
de mänskliga aktiviteterna på platsen, genom att ge olika förutsättningar 
för jordbruk, skogsbruk, fiske, bosättning och bebyggelsestrukturer som 
i sin tur sedan kommit att påverka landskapet och skapa kulturlandskap. 

Tierps kommun är en geografiskt stor kommun och landskapet varierar 
mellan olika kommundelar. Detta faktum är synligt, inte bara i landska-
pet i sig, utan också i de varierade kulturlandskapen. 

Kulturmiljöer är platser vi människor skapat och kan finnas båda på 
landsbygden och i staden. Kulturmiljöer är inte bara de absolut äldsta 
och mest unika platserna utan kan också handla om våra vardagsmiljö-
er där vi rör oss varje dag och kan vara av olika åldrar och besitta olika 
kvaliteter. Det är viktigt att förstå att miljöer som vi idag kan anse vara 
oansenliga och vardagliga i framtiden kan visa sig vara en viktig nyckel 
för att förstå det förflutna. En plats består inte endast av det bebyggda 
kulturarvet och dess arkitektur, utan utgörs också av de historiska strå-
ken, siktlinjerna och dess grönstrukturer som tillsammans utgör upple-
velsen av kulturmiljön. Tierps kommun ska erbjuda kommuninvånarna 
och besökare en god bebyggd miljö, där värnande om kommunens kul-
turmiljöer utgör en viktig och naturlig del.

Kulturmiljövärden som resurs
Kulturvärden är onekligen en viktig resurs, inte bara ur ett historiskt, 
upplevelsemässigt, arkitektoniskt eller akademiskt perspektiv utan ock-
så en faktisk ekonomisk resurs. Kulturmiljöerna är ofta det som ger en 
plats sin unika prägel och identitet och kan locka turister och besöka-
re och kan utgöra en viktig motor eller grund för platsers besöksnäring. 
Kulturmiljöer är också viktiga för platsens och dess invånares identitet 
och många människor ser ett stort värde i att få bo i kulturhistoriskt in-
tressanta miljöer. I planeringen av kommunen är det därför viktigt att se 
och behandla dessa kulturmiljöer som de tillgångar de faktiskt är. 

Kulturmiljöer ska alltså betraktas som en resurs men måste också ses 
som en ändlig sådan. Visserligen tillkommer nya kulturmiljöer allt ef-
tersom tiden går, men en kulturmiljö som en gång förstörts är för evigt 
borta, den går inte att återskapa. Vi har alla därför ett stort ansvar för att 
bevara kulturmiljöer för de kommande generationerna och deras rätt till 
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sitt kulturarv men också ett ansvar att förvalta det arv som de tidigare 
generationerna har lämnat till oss. 

Inför eventuella förändringar i kulturmiljöer är det därför av största 
betydelse att kunskap och förståelse för platsen, dess värden och dess 
egenskaper införskaffas innan vi gör vår tids tillägg. Förändringar eller 
åtgärder inom kulturmiljöer ska därför göras med hänsyn och varsamhet 
och på en faktabaserad grund. Kan kulturmiljöernas värden identifiera 
och dessa ligga som utgångspunkt kan också platserna förändras efter 
nya behov och förhållanden på ett sätt som samtidigt innebär att kultur-
värdena bevaras och kvaliteterna fortsatt kan uppskattas. 

I korthet, åtgärder och förändringar kan göras inom kulturmiljöer men 
det ställs då höga krav på att man veta vad man gör och varför man gör det.

Kulturmiljövärden i planering och lovärenden
I planerings- och lovärenden som påverkar kulturmiljöer i Tierps kom-
mun ska begreppen hänsyn och förståelse vara centrala. Den handlägga-
re som blir ansvarig för ett ärende som berör kulturmiljöer ska införskaf-
fa kunskap om de aktuella kulturvärdena och vid behov också inhämta 
stöd från expertis inom området. Detta för att kunna göra en faktabase-
rad analys över hur de önskade åtgärderna kan komma att påverka de 
aktuella kulturvärdena. 

I detaljplaneringen ska kulturmiljövärden säkras för framtiden. Det 
kan röra sig om enskilda byggnader eller större strukturer och samman-
hang som ger en plats en historisk förankring. Det är viktigt att kultur-
miljöfrågor lyfts fram i ett så tidigt skede som möjligt i planprocessen. 
Ett områdes kulturmiljö ska i planprocessen ses som ett värde och kan, 
om den behandlas i ett tidigt skede utgöra en källa till inspiration för öv-
riga delar av plan- och lovprocessen. 

Vid planläggning och lovärenden inom kulturmiljöer är det viktigt att:

• Det finns aktuella kunskapsunderlag om platsen, för att kunna identi-
fiera platsens värden och därigenom göra rättvisa bedömningar och ut-
forma lämpliga och faktabaserade planbestämmelser och avväganden. 

• Fråga sig om detaljplan är det mest lämpliga verktyget för det aktuella 
området, eller om områdesbestämmelser i stället ska användas. Områ-
desbestämmelser kan vara ett bättre alternativ för exempelvis områden 
med lågt bebyggelsetryck och där syftet är att värna och skydda be-
byggelsen med varsamhetsbestämmelser eller rivningsförbud. 

• I kommunens detaljplaner och områdesbestämmelser kan värdefulla 
byggnader och miljöer skyddas genom rivningsförbud och skydds- el-
ler varsamhetsbestämmelser men också bestämmelser om utformning, 
placering och exploateringsgrad kan utgöra viktiga verktyg. Dessa 
bestämmelser kan reglera material, färgsättning, om och tillbyggnader 
och liknande. Här kan också hänsynsbestämmelser införas så att ny-
byggnad inom ett kulturhistoriskt värdefullt område regleras.

• I detaljplaner där kulturmiljöer värnas är det viktigt att planbestäm-
melserna utformas på ett tydligt sätt och att det i planbeskrivningen 
framgår varför bestämmelserna tillkommit planen och vad de syftar 
till att uppnå, för att underlätta framtida bygglovsärenden och för att 
ge fastighetsägaren en förståelse för vilka åtgärder som är eller inte är 
möjliga inom fastigheten. 

• Vid införande av rivningsförbud i detaljplan eller vid nekat rivnings-
lov kan kommunen komma att bli ersättningsskyldig till fastighetsä-
garen, om den ekonomiska skadan dvs. värdeminskningen är bety-
dande. Huruvida införandet av rivningsförbud kan bedömas föranleda 
en betydande skada sker genom fastighetsvärdering.



5. RIKSINTRESSEN, LIS 
OCH ANDRA VÄRDEN 163

• Vid införande av skyddsbestämmelse kan fastighetsägaren ha rätt till 
ersättning om skyddet av kulturvärden innebär att pågående markan-
vändning avsevärt försvåras. För att bedöma huruvida en bestäm-
melses införande kan anses föranleda att pågående markanvändning 
avsevärt försvåras bör en fastighetsvärdering användas. Vid införande 
av rivningsförbud eller skyddsbestämmelser bör kommunen i ett så 
tidigt skede som möjligt informera och förelägga berörda fastighetsä-
gare om att inkomma med ersättningsanspråk innan planens antagan-
de, för att få upp ekonomiska konsekvenser av planens genomförande 
så tidigt som möjligt i planprocessen.

• Vid planläggning inom områden med kulturmiljöer bör även en dia-
log med länsstyrelsen hållas i ett tidigt skede av planprocessen. 

Tierp tar till vara
Tierps kommuns kulturmiljöprogram är Tierp tar tillvara. Den första ver-
sionen av Tierp tar tillvara togs fram år 1986 och har sedan genomgått 
flertalet revideringar och uppdateringar, varav den senaste genomfördes 
år 2001. Då över 20 år har passerat sedan den senaste revideringen och 
ny information och kunskap framkommit ska programmet genomgå en 
ny revidering.

Landskap och bebyggelse
Byggnadskulturen i Tierps kommun är nära besläktad med omgivningar-
nas traditioner men också platsernas naturförutsättningar och den histo-
riska utvecklingen har gett varje bygd en speciell profil. Tierps kommun 
ligger på gränsen mellan Mälarområdet i söder och den norrländska 
landskapstypen i norr, även kontakten med havet har spelat en betydel-
sefull roll för kulturlandskapet. Kommunen kan övergripande delas in i 
följande landskapstyper:

• Slättbygden med stora bördiga lerslätter.
• Skogsbygden med småbrutna trakter och uppodlade ådalgångar.
• Kustbygden med flacka slättpartier och långgrunda skärgårdar. 

Slättbygden
Stora bördiga lerslättpartier finns i Vendels socken, i Tolfta och i Tierp 
där den milsvida Tierpsslätten breder ut sig. Vendelbygden i söder står 
genom odlingsstråken i direkt kontakt med Mälarbygden och kan därför 
uppvisa en typisk Mälarnatur med inslag av ädla lövträd. Vid Vendelsjöns 
stränder finns också ett klassiskt herrgårdslandskap med stora gårdar 
under Örbyhus gods. Det långvariga betet av boskap har utvecklat hag- 
och betesmarker med höga natur- och kulturvärden. På slätterna ligger 
byarna väl synliga på moränhöjder där landskapet erbjudit torra och goda 
byggnadsplatser. Karakteristiska är också de ensamliggande gårdarna 
som tillkom genom 1800-talets skiftesreformer. Dessa utflyttade går är 
ofta omgivna av planterade trädgårdar och skyddande häckar. Det är all-
tid de faluröda ekonomibyggnaderna som genom sin storlek dominerar 
slättlandskapet. Typiskt för bland annat södra Tierpslätten och Skärpling-
etrakten är också de många höladorna som kan ses ute på fälten. 

Skogsbygden
Till största delen består kommunen av skogsbygd bevuxen med barr-
skog, men här finns även småbrutna bygder och öppna dalgångar. Även 
i skogsbygden dominerar byarna med här finns också en mängd ensam-
gårdar utspridda i småbrutna landskap omgivna av mindre åkermarker. I 
dessa trakter ligger också de för landskapet typiska järnbruken, de flesta 
mycket välbevarade och dessa är av största betydelse för kulturlandska-
pets karaktär. Många av ensamgårdarna har exempelvis hört till bruken 
och fungerat som arrenden för kolarbönder. Bebyggelsen på skogsbyg-
dens gårdar skiljer sig från slättbygden. Den stora moderniseringsvågen 
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under 1800-talet berörde skogsbygden i mindre grad och därför kan man 
ibland påträffa en generellt sett äldre byggnadskultur i dessa trakter. 

Kustbygden
I norr vidtar kustbygden med flacka åkermarker som ganska sent blivit 
uppodlade. Havet och landhöjningen har alltid präglat området. Byarna 
är tämligen stora och till varje by hör ett fiskeläge med en mycket speci-
ell och karaktärsskapande bebyggelse. I kusttrakterna har odlingsförut-
sättningarna varit sämre än i slättbygderna. Människorna boende i dessa 
områden har därför varit beroende av att dryga ut jordbruket med fiske. 
Rätten att bedriva fiske var förbunden med mantalssatt jord och alla fis-
kelägen har hört till sina respektive moderbyar. Fisket bedrevs av bönder 
och strandsittare som genom dagsverken hos bönder fick rätt att fiska. 
Under 1800-talets slut började dessa att i allt högre grad blir yrkesfiska-
re och fiskelägena fick en bofast befolkning. Fiskelägena består ofta av 
flera olika typer av bebyggelse, utmed strandkanten finns vanligtvis stora 
sjöbodar med plåttak innehållande såväl båtplats som bostadsutrymmen 
och är i allmänhet byggda under 1920–40 talen. På flera platser finns ock-
så enstaka äldre timrade bodar med vasstak kvar, dessa har vanligtvis ett 
utskjutande tak längs med den ena långsidan för förvaring av båt, dessa 
bodar är vanligtvis byggda under 1800-talet. Viktiga inslag i fiskelägena 
är också de tillhörande gistvallarna där tåg och garn torkades. I de större 
fiskelägena finns även en del gamla kokhus och övernattningsstugor kvar. 
Fiskelägena skänker kusten en speciell karaktär och deras kulturhisto-
riska värde är stort. Dessa miljöer används idag i stor utsträckning för 
fritidsboende, vilket å ena sidan innebär ett hårt tryck på fiskelägena sam-
tidigt som det är en viktig förutsättning för dessas fortbestånd. Särskilt 
viktigt i dessa miljöer är sparsamhet med dekorativa tillägg, enkelhet och 
sparsamhet är utmärkande för miljön, liksom vikten av den lilla skalan, 
stora utbyggnader, verandor och fönsterpartier är främmande element. 

Figur 74. Fågelsundet. Foto: Markus Holmkvist.

Figur 75. Bruksgatan Tobo. 
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Byar och bondgårdar 
Den kulturgräns som delar kommunen i två delar kan lätt upplevas i be-
byggelsestrukturen. På slätterna i söder har byarna så kallad radbystruk-
tur. Här finns också flera gamla reglerade radbyar där marken och byn 
solskiftats under medeltiden. Bytomten har här en rektangulär form med 
gårdarna liggande på rad utmed en bygata. Exempel på sådana reglera-
de byar är bland annat Munga i Tierp och Karby i Vendel. Många byar 
som inte varit reglerade har ändå fått ett utseende som påminner om 
radbyn. Sådana återfinns även längre norrut, såsom Elinge och Försäter i 
Österlövsta. Genom 1800-talets skiftesreformer blev bytomterna glesare 
bebyggda, men på många håll bevarade de ändå sin karakteristiska rad-
bystruktur. Detta urgamla utseende är väl värt att bevara. Därför är det 
viktigt att nya hus i dessa byar placeras på ett traditionellt sätt att bebyg-
gelsemönstret inte går förlorat. 

Byarna utmed kusten i norr har en helt annan form. Här ligger gårdar-
na i klungor på bergsknallar eller åkerholmar. Något direkt system finns 
inte utan gårdarna är ganska fritt placerade. Formen brukar kallas klungby. 
Sanby i Västland och Hållen i Hållnäs är typiska exempel på sådana byar. 

Den traditionella strukturen i byarna är relativt lätt att behålla även 
vid nybyggnad. Om ny bebyggelse anpassas efter den historiska struk-
turen och exteriören utformas med respekt till omgivningen kan byarnas 
karaktär bibehållas. 

Bruksmiljöer
I Tierps kommun finns nio bruksmiljöer, det är fler än i någon annan 
uppländsk kommun. Bruksmiljöerna utgör en ovärderlig resurs för kom-
munen och besitter ett högt kulturhistoriskt värde. Tillsammans utgör 
de också en bred översikt över hur järnhanteringens miljöer gestaltar 
sig under flera århundrade, alltifrån de höga arkitektoniska kvaliteterna 
i Lövstabruk till de enklare miljöerna i Hillebola. Tillkomsten av bruks-
samhällena hade en stor påverkan på de omgivande landskapen och flera 

av trakternas sjöar och dammar är tillkomma som vattenmagasin för bru-
ken. Bebyggelsemönstret är relativt likartat på samtliga bruk, detta beror 
på att bruksbyggandet ända sedan 1700-talet har varit styrt av statliga 
förordningar. Till bruken hör vanligtvis en herrgård med tillhörande träd-
gårdar, parker och ekonomibyggnader. Herrgårdarnas utseende speglar 
ofta sin tids stil- och arkitekturideal och är utmärkande på bruken. Ett av 
de tydligaste elementen i bruksmiljöerna är de raka bruksgatorna, husens 
likformighet och de planterade alléerna och vattenspeglarna. Bruksbostä-
dernas utseende och placering skiftar något mellan de olika bruken. Som 
i fallet Söderfors ligger bostadshusen på båda sidor av bruksvägen, med-
an de i Lövstabruk är placerade längs med gatans ena sida. I Hillebola är 
bostadshusen placerade med kortsidan mot vägen, medan de i exempel-
vis Strömsberg har långsidan mot vägen. Även material och färgsättning 
på brukens bebyggelse kan skilja sig mellan bruken och bidrar till dessas 

Figur 76. Strömsbergs bruk. Foto: Torsten Lundin.
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identiteter. De olika brukens särprägel behöver beaktas och värnas för 
framtiden. En mycket viktig del av brukens kulturhistoriska värde och 
estetiska uttryck finns i de enskilda byggnadernas och fastigheternas del 
i den större genomtänkta och välplanerade helheten. Bostadshusen inom 
bruken ska alltså inte profilera sig eller sticka ut från omgivningen och 
individuellt utformade detaljer hör inte hemma i bruksmiljöerna.

Odlingslandskapet, småbiotoper, vägar och åkerrenar
Ängs och hagmarker har historiskt utgjort en naturlig del av kommunens 
landskap. Rationaliseringen och nedläggningen inom jordbruket har lett 
och leder alltjämt till igenväxning av ängs och hagmarker som brukats 
så långt tillbaka som vikingatid. Dessa ängs- och hagmarker innehåller 
en omistlig biologisk mångfald och utgör ett karaktäristiskt och histo-
riskt kulturlandskap. Se kapitel 5.1. 

Småbiotoper som stenrösen, alléträd och vattenhål är viktiga livsmil-
jöer för många arter som idag är trängda i odlingslandskapet. För vissa 
småbiotoper gäller generellt biotopskydd i hela landet. Brukningsvägar, 
åkerrenar, dikeskanter och vägrenar är ofta blomrika miljöer som har 
stor betydelse som spridningskorridorer och livsrum för bland annat fjä-
rilar och andra pollinerande insekter. Kommunen ska i sitt planarbete ta 
hänsyn till småbiotopernas värden och förstärka dessa. Kommunen ska 
också arbeta för sen slåtter av vägrenar och att man använder lämpliga 
metoder. De viktigaste vägarna behöver identifieras så att deras skötsel 
kan anpassas för att värna om naturvärden och landskapsbild. Samarbete 
med andra kommuner och Trafikverket är nödvändigt. I planarbetet ska 
kantzoner och spridningskorridorer säkerställas.

5.5.3 Riksintresseområden för kulturmiljö
Inom Tierps kommun har tio riksintresseområden (3 kap 6 § MB) för 
kulturmiljövården pekats ut av Riksantikvarieämbetet. Områden som är 
utpekade som riksintresse ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan 

skada kulturmiljön. Bestämmelserna innebär endast ett svagt skydd ef-
tersom de har direkt verkan enbart vid prövning av exploateringsföretag 
som i lagens mening innebär ändrad markanvändning, till exempel att 
skogsmark ersätts av tätortsbebyggelse. Vid fortsatt befintlig markan-
vändning har bestämmelserna endast en rådgivande funktion. 

3 Karlholms bruk (Västlands sn)
Karlholm är en arkitektur- och teknikhistoriskt intressant bruksmiljö 
som utgör ett tydligt exempel på de stora vallonbrukens arkitektur med 
delvis genomförd idealplan och enhetlig bebyggelse från 1720-talet samt 
med intakt lancashiresmedja från 1880-talet.

Uttryck för riksintresset: Järnbruk under Lövsta bruk med bruksgator, 
arbetarbostäder, klockstapel, liten herrgårdsanläggning, brukskyrka och 
industriområde med lancashiresmedja samt bruksdamm.

Figur 77. Bruksmiljö i Karlholm. 
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VERKTYGSLÅDA 
KULTURMILJÖ

 ‐ Kommunen ska ta fram en 
analys av särskilt kulturhisto-
riskt värdefulla områden. 

 ‐ En revidering av kulturmil-
jöprogrammet Tierp tar till-
vara och komplettering med 
tydligare ställningstaganden, 
vägledning och värdering 
ska tas fram. 

 ‐ En översyn av samtliga 
kulturhistoriskt värdefulla 
områden bör göras för att 
överväga eventuellt behov 
av skydd i form av områ-
desbestämmelser, detaljplan 
eller ändring av befintlig 
detaljplan. 

 ‐ För att främja kulturmiljöer-
na bör kommunen arbeta 
aktivt med att synliggöra 
dem som sevärdheter och 
besöksmål och arbeta för 
en ökad medvetenhet hos 
medborgarna om den egna 
kommunens kulturhistoria 
och värdefulla miljöer. Med 
medvetenheten kommer en 
större vilja att sköta och ta 
hand om sin miljö. Aktiva, 
engagerade och kunniga 
ägare tillsammans med en 
levande miljö är det bästa 
sättet att bevara kulturarvet 
och kommunen har här ett 
stort ansvar.

 ‐ Kommunen ska ta fram en 
analys av särskilt kulturhisto-
riskt värdefulla områden.

4 Lingnåre (Hållnäs sn)
Vid Lingnåre finns ett unikt odlingslandskap i småbruten och stenrik 
randbygd där förändringarna av bebyggelsens läge och odling från yngre 
järnålder till medeltid är särskilt tydlig i landskapet.

Uttryck för riksintresset: Två vikingatida boplatser, båda med delvis 
intakt inägomark och tegindelade åkrar samt gravfält. Bebyggelseläm-
ningar inom medeltida bytomt.

5 och 6 Hållens by och Fågelsundets fiskehamn (Hållnäs sn)
Hållens by har ett småbrutet odlingslandskap. Med sina små åkrar, od-
lingsrösen och vällagda stengärdesgårdar, representerar det den vikinga-
tida och medeltida kolonisationsbygdens odlingsförutsättningar. Få-
gelsundet har varit Upplands största fiskehamn. Här finns lämningar av 
flera hamnlägen från medeltid och framåt.

Uttryck för riksintresset: Hållens by med mindre vikingatida gravfält, 
små tegindelade åkrar, odlingsrösen, stengärdsgårdar och bebyggelse. 
Vägsträckningen mellan byn och fiskehamnen. Fågelsundets fiskehamn 
med bogårdsmur vid medeltida kapellplats, timrade kokhus och gistval-
lar bakom en rad sjöbodar och bryggor vid vattnet.

7 Barknåre och Böle (Hållnäs sn)
I Barknåre och Böle finns ett unikt odlingslandskap med medeltida te-
gindelning. Området representerar en under yngre järnåldern koloniserad 
randbygd som kraftigt expanderat under medeltid och nyare tid.

Uttryck för riksintresset: Barknåre by med två gravfält, tegindelade 
åkrar med tätt liggande odlingsrösen, sten- och trähägnadsystem. Flera 
under medeltiden tillkomna ensamgårdar. Bebyggelse från 1800-talet.

8 Söderfors bruk (Söderfors sn)
Söderfors är en arkitektur- och industrihistoriskt intressant bruksmiljö med 
en rätvinklig bebyggelseplan av samma karaktär som vid vallonbruken 

och mycket påkostad och enhetlig bebyggelse från i huvudsak 1700-talet.
Uttryck för riksintresset: Bruksgator med arbetarbostäder, kyrka, herr-

gårdsanläggning, ekonomibyggnader för jordbruket, äldre industribygg-
nader samt modernt stålverk som delvis inryms i industribyggnader från 
1800-talet. Engelsk 1700-talspark med bland annat grekiskt tempel.
 
9 Strömsbergs bruk (Tolfta sn)
Strömsberg är Upplands enda järnbruk där alla de komponenter som 
bildade en typisk bruksmiljö under 1700- och 1800-talen finns bevarade. 
Miljön utgör därmed en unik enhet.

Uttryck för riksintresset: Masugn, rostugnar och kolhus, smedja, kvarn 

Figur 78. Arbetarbostäder i Söderfors bruk. Foto: Madeleine Holmstedt
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och sågverk vid dammen, arbetarbostäder, herrgårdsanläggning och stora 
ekonomibyggnader för jordbruket med mera från 1700- och 1800-talen. 

10 Österlövsta (Österlövsta sn)
Odlingslandskap i dalgång som på ett tydligt sätt visar på en kontinu-
erlig bosättning sedan yngre järnåldern och med ovanligt påkostade 
bebyggelsemiljöer från 1700- och 1800-talen, framför allt tillkomna vid 
återuppbyggnaden efter rysshärjningarna 1719.

Uttryck för riksintresset: Bymiljöer och järnåldersgravfält, medeltida 
begravningsplats samt 1400-talskyrka som senare omgestaltats på initia-
tiv av ägaren till Lövsta bruk - socknens patronus. Stora präst- och kom-
ministergårdar från 1700-talet samt tingshus från 1803. Åkerby bruk, 
lydande under Lövsta, med en småskalig träbebyggelse från 1700-talet 
på ömse sidor om en bruksgata, klockstapel och herrgårdsflyglar. Bybe-
byggelse med ovanligt stora bostadshus från 1800-talet.

11 Lövstabruk (Österlövsta sn)
Lövsta är en arkitekturhistorisk intressant och ovanligt påkostad bruks-
miljö med en till stora delar genomförd idealplan och enhetlig bebyggel-
se. Lövsta var under 1700-talet landets största och förnämsta vallonbruk 
och intar därmed en särställning bland svenska bruksmiljöer.

Uttryck för riksintresset: Plan från 1600-talet, bebyggelse från i hu-
vudsak 1700-talet med flera bruksgator kantade av arbetarbostäder, kyr-
ka och kontor, herrgård med trädgård och park, ekonomibyggnader för 
jordbruket, dammar, kvarn med mera. 

12 Tierpsslätten (Tierps sn)
Tierpsslätten utgörs av ett sammanhållet odlingslandskap i centralbygd. 
Bygdens framväxt kan följas 5000 år tillbaka genom tydliga bebyggel-
selägen från sten- och bronsålder samt bebyggelsemiljöer från främst 
järnålder och medeltid med en av landets största medeltida sockenkyrkor.

Uttryck för riksintresset: Torslunda stenåldersboplats, boplatsläm-
ningar från brons- och järnålder. Järnåldersgravfält med större högar 
utmed Tämnarån, ruinen av den medeltida gårdskyrkan i Husby samt 
Tierps 1300-talskyrka. Äldre vägsystem med stenvalvsbroar. Radbyar, 
bl.a. Yvre, Yttre och Munga samt ett tydligt laga skifteslandskap vid Ro-
garna med ett stort antal ängslador. 

I området ingår även: Ullfors bruk, lydande under Strömsberg, med 
bebyggelse från 1700- och 1800-talen.

13 Tobo bruk (Tegelsmora sn)
Tobo är det enda av de uppländska bruken där den under 1600-talet före-
kommande löst grupperade bebyggelsestrukturen finns bevarad.

Uttryck för riksintresset: Masugn och andra verkstadsbyggnader, min-
dre herrgårdsanläggning samt bruksgator med bostadsbebyggelse. 

Figur 79. Lövstabruks herrgård.



5. RIKSINTRESSEN, LIS 
OCH ANDRA VÄRDEN 169

I området ingår även: Herrgårdsbyggnad och snickerifabrik med till-
hörande arbetarbostäder från 1880-talet.

14 Vendel (Vendels sn)
Odlingslandskapet i Vendels centralbygd, som är starkt präglad av för-
historiska och medeltida stormannaätter, innehåller unika fornlämning-
ar, medeltida stormannakyrka och slottsanläggning. Området har genom 
vetenskapshistoriskt viktiga arkeologiska undersökningar kommit att ge 
namn åt en av järnålderns huvudperioder, Vendeltiden. 

Uttryck för riksintresset: Kungshögen Ottarshögen från 500-talet 
e.Kr. med intilliggande höggravfält, landets största och rikaste båtgrav-
fält från 600–1000-talen, ålderdomlig åsväg, medeltida kyrkomiljö 
med bogårdsmur och stigluckor samt Örbyhus slott från 1400-talet och 
utbyggt under 1600-talet och 1800-talet med byggnader och park samt 
slottslandskapet med underlydande utgårdar, arrendegårdar och torp. 

I området ingår även: Karby och Brunnby byar med tydlig radby-
struktur.

Byggnadsminnen
Kulturhistoriskt värdefulla byggnader, miljöer och anläggningar kan 
skyddas som byggnadsminnen. Byggnadsminnena har stor spännvidd i 
tid och rum från medeltida borgar till modern bebyggelse från 1900-talet.

Syftet med byggnadsminnen är att bevara spår av historien som har 
stor betydelse för förståelsen av dagens och morgondagens samhälle 
och att garantera människors rätt till en viktig del av kulturarvet. För att 
reglera hur det kulturhistoriska värdet ska tas tillvara fastställs skydds-
bestämmelser för varje byggnadsminne. I Tierps kommun finns idag nio 
byggnadsminnen. Länsstyrelsen har tillsynsansvaret över byggnadsmin-
nen. 
• Engelska parken i Söderfors
• Griggebo såg
• Lancashiresmedjan i Karlholm
• Lars-Larsgården i Munga
• Lövsta bruk
• Söderfors bruk
• Åkerby bruks klockstapel
• Änkehuset i Söderfors
• Örbyhus slott

Skydd för kulturmiljöer
Plan- och bygglagen
Enligt plan- och bygglagen ska all förändring av bebyggelse ske varsamt 
så att hänsyn tas till dess befintliga värden. Särskilt värdefull bebyggelse 
får inte heller förvanskas.

Kulturmiljölagen
Det starkaste skyddet för kulturmiljöer finns i kulturmiljölagen. Enligt 
den skyddas:
• Fornminnen – fasta fornlämningar och fornfynd.

Figur 80. Vendel kyrka med omnejd. Foto: Torsten Lundin. 
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• Byggnadsminnen – nio finns i kommunen.
• Kyrkliga kulturminnen – svenska kyrkans kyrkor, kyrkotomter och 

begravningsplatser byggda innan år 1940.

Förändringar inom dessa områden kräver tillstånd från länsstyrelsen:
• Kulturreservat (7 kap 9 § MB)

Kulturreservat enligt miljöbalken finns i Lingnåre på Hållnäshalvön, ett 
välbevarat fossilt odlingslandskap. Detta innebär ett starkt skydd för kul-
turmiljön och länsstyrelsens tillstånd krävs för förändringar.

Särskilt värdefulla områden
Vissa åtgärder som kräver bygglov är enligt plan- och bygglagen 
bygglovsbefriade för en- och tvåbostadshus om de uppfyller vissa vill-
kor som exempelvis mått och placering. Detta gäller dock inte inom 
områden som bedömts som särskilt värdefulla områden. Kommunen ska 
ta fram en analys av särskilt värdefulla områden i Tierps kommun. Ana-
lysen kommer att identifiera områden som är särskilt värdefulla ur kul-
turhistorisk, historisk och arkitektonisk synvinkel. Analysen ska fungera 
som vägledning för handläggning av lovärenden.

Landskapsbildsskydd
Landskapsbildsskydd är en äldre form av skydd som finns på sex platser 
i kommunen. Skyddet är specifikt anpassat för varje naturområde och 
kulturlandskap. 
• Klubben, Slåtholmen.
• Björns skärgård.
• Ledskärsängarna.
• Vendelsjön.
• Området kring Tierps kyrka.
• Området kring Vendels kyrka.

Här krävs tillstånd från Länsstyrelsen för åtgärder som kan förändra 
landskapsbilden (Naturvårdslagen 19§ innan år 1975).

Offentlig konst
Den offentliga konsten är en demokratisk rättighet. I Sveriges kulturpo-
litiska mål framgår att kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och 
obunden kraft med yttrandefriheten som grund. I ett sådant samhälle 
spelar den offentliga konsten en viktig roll, delvis för att den är tillgäng-
lig för alla. Konst skapar mervärden och bidrar till den bebyggda miljön 
samtidigt som konstprocessen stimulerar till ett kreativt innovationskli-
mat och kan ge människor nya perspektiv. Konst erbjuder humanistiska 
värden i ett stressat samhälle som ofta domineras av mätbara krav och 
effektivitet. De samtal som konsten bidrar till kan öka vår förståelse för 

Figur 81. Konstverket Måne och tall av Matilda Fahlsten och Cecilia Aaro, Hög-
bergsparken, Tierps köping. Foto: Matilda Fahlsten. 
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varandra och vår respekt för andras åsikter. Den kan också bidra till att 
lokala perspektiv och människors specifika kunskaper om sin närmil-
jö vägs in. Konst bidrar till att göra en plats unik oavsett om det hand-
lar om storskaliga boendemiljöer eller om detaljer i det småskaliga. FN 
framhåller i artikel 27 i sin allmänna förklaring om de mänskliga rättig-
heterna att ”Var och en har rätt att fritt delta i samhällets kulturella liv, 
att njuta av konst samt att få ta del av vetenskapens framsteg och dess 
förmåner.” Konst talar till alla delar av människan, även de som inte är 
mätbara och rationella och genom att bredda möjligheterna att kunna 
lyssna till fler, på olika sätt, kan konsten bidra till att skapa en känsla av 
delaktighet och tillhörighet. 

Offentlig konst i Tierps kommun
I Tierps kommun tillämpas ”enprocentregeln”. Det är en ekonomisk 
metod som funnits i Sverige sedan år 1937, i samband med inrättandet 
av Statens konstråd. Den innebär att vid all ny-, om- och tillbyggnation 
som görs av kommunen eller de kommunala bolagen AB Tierpsbyggen, 
Tierps kommunfastigheter AB och TEMAB avsätts 1 procent av inves-
teringskostnaden till konst. Det som tidigare ofta kallades konstnärlig 
utsmyckning, kallas idag vanligtvis konstnärlig gestaltning. Det beror på 
att konsten idag har ett vidare syfte än att vara utsmyckande och dekora-
tiv utan bidrar till att gestalta en plats. Begreppet är brett – i en konst-
närlig gestaltning ryms allt från skulpturer och arkitektoniska element 
skapade av en konstnär, till videoverk och installationer.

I Tierps kommun ska konsten vara en självklar del av gestaltad livs-
miljö och samverka med arkitektur, form, design och kulturarv. Tierps 
kommun är en geografiskt stor kommun med flertalet tätorter. Arbetet 
med den offentliga konsten ska genomföras med ett jämställt synsätt för 
att konsten finnas representerad i hela kommunen. 

En konstnärlig gestaltning är skapad för en specifik plats. Tierps kom-
mun arbetar med att beställa aktuell och tongivande samtidskonst som 

på ett intresseväckande sätt kan förmedla gemenskap, skapa integritet 
och självkänsla samt bidra till platsens och verksamhetens identitet.

Den offentliga konsten är en del av vårt gemensamma kulturarv och 
är ofta en tidsmarkör och säger något om den tid den skapats i samtidigt 
som kommunen strävar efter att beställa konst som genom att även vara 
tidlös också är hållbar, relevant och angelägen i ett längre tidsperspektiv.

Arkitektur
Arkitektur handlar om allt mänskligt byggande och formande av den 
fysiska miljön. Arkitektur omfattar landskap, byggnader och anläggning-
ar samt rummen inom och mellan dessa. Det handlar om det enskilda 
objektet och om samspelet mellan flera objekt samt helheten i städer, tät-
orter och landskap. Arkitektur är en samhällsresurs och ett verktyg som 
bidrar till att skapa mervärden. Att arbeta med arkitektur handlar både 
om att ta vara på och ibland ändra det som redan finns, men även att ska-
pa något nytt. Arkitektur är också ett sammanhang och kan användas för 
att lyfta fram kulturhistoria, platsen, samspela med landskap och omgiv-
ning samt bidra till ett stadsrum som berikar människors liv. Arkitektur 
är inte enbart det storslagna och det exceptionella, god arkitektur är god 
arkitektur oavsett skala och plats. 

Arkitektur och utformning spelar också en mycket viktig roll i om-
ställningen till smarta, hållbara och robusta samhällen. Genom medveten 
och genomtänkt utformning kan arkitekturen bidra till att förebygga ex-
empelvis översvämningar eller andra risker och utgör ett viktigt verktyg 
i omställningen till ett hållbart samhälle. Även genom materialval och 
byggteknik har arkitekturen en viktig roll för i vilken omfattning projekt 
påverkar resursanvändning och miljö.

Översiktsplanen tar sikte på en stark tillväxt för kommunen, vilket stäl-
ler krav på nya bostäder, offentliga byggnader och platser, liksom park- och 
naturmiljöer. I den tillväxten ska god arkitektur vara en tydlig ledstjärna.
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God arkitektur
Vad är god arkitektur? God arkitektur är motsatsen till dålig arkitektur. 
God arkitektur utgår ifrån sitt sammanhang och tillför värden till staden 
eller byn, platsen och landskapet och till alla de människor som vistas där. 

Oavsett om det gäller nya byggnader, platser, kvarter eller förvaltning 
av befintliga är det av stor vikt att det finns en förståelse för och en för-
måga att läsa av platsen, dess omgivning, natur och historia. För en god 
arkitektur är det viktigt att det enskilda projekt inte behandlas som ett 
avskilt objekt som är oberoende och isolerat från sitt sammanhang. Med 
god arkitektur ska det enskilda projektet bidra till stadsbildens helhet 
och berätta något om platsen och sin samtid, samtidigt som den ger mer-

Figur 82. Exempel på modern arkitektur. 

Figur 83. Kvarteret Tigern. En av Tierps köpings mest karaktäristiska byggnader, 
uppförd 1921-1922 efter ritningar från den nationellt berömda arkitekten Cyril-
lus Johansson. Det slätputsade tegelhuset har enkla nyklassicistiska detaljer som 
profilerade fönsteromfattningar och meanderband. Det helvalmade taket har ett 
utsvängt takfall, ett särdrag i Johanssons 1920-tals arkitektur.  

värde till platsen och dess brukare. God arkitektur är inte beroende av 
avancerade renderingar eller ögonblicksbilder utan ska i stället ta sikte 
på det helhetliga, levande och långsiktiga. 

God arkitektur i Tierps kommun
Tierps kommun är en relativt liten kommun, detta betyder dock inte att 
ambitionsnivån för god arkitektur ska vara liten. I Tierps kommun ska 
god arkitektur finnas tillgängligt för alla och såväl invånare som besöka-
re ska erbjudas bra bostäder, boendemiljöer och arbetsplatser liksom of-
fentliga platser, stadsrum och byggnader med goda kvaliteter som främja 
möten och gemenskap. 
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I Tierps kommun ska arkitekturfrågan lyftas fram i tidiga skeden av 
byggprojekt. Arkitektur ska inte ses som ett hinder eller en fördröjande 
och fördyrande faktor utan som ett verktyg för att skapa lyckade, attrak-
tiva och hållbara projekt och som ett verktyg för att lösa hinder och pro-
blem. Det är ett faktum att byggprojekt alltid behöver utformas och en stor 
del av budgeten behöver läggas på den arkitektoniska utformningen. Det 
är därför viktigt att tidigt i processen låta frågan om vad god arkitektur 
är ta plats och aktörerna emellan diskutera hur det enskilda projektets ut-
formning kan bidra till platsen, staden och dess människor. God arkitek-
tur behöver inte automatiskt innebära högre kostnader, utan god arkitektur 
kan även uppkomma ur ett projekts ekonomiska begränsningar, om frågan 
hanteras på ett medvetet och lösningsorienterat sätt. God arkitektur i boen-
demiljöer och stadsmiljöer där de boende känner stolthet och samhörighet 
till sin omgivning tenderar också att leda till att miljöerna värnas och tas 
om hand av de boende. God arkitektur är alltså också en viktig del i den 
långsiktiga förvaltningen. I Tierps kommun ska arkitektur vara ett verktyg 
för att påverka livsmiljön och bidra till att bland annat motverka utanför-
skap och ohälsa och på så vis också vara en viktig demokratifråga.

5.6 IDROTT- OCH FÖRENINGSLIV
Tierps kommun har ett stort och levande föreningsliv. Föreningslivet 
har en lång och rik historia i hela kommunens och utgör en viktig del av 
lokala traditioner och identiteter. Kommunen kan idag uppvisa en stor 
bredd av idrott och kultur genom föreningar verksamma inom allt från 
hästsport, ishockey, fotboll, folkdans, hembygdsföreningar, religiösa för-
samlingar, golf och etniska föreningar. 

Idrott, kultur och föreningsliv utgör en ovärderlig samhällsresurs ge-
nom att de skapar forum för gemenskap, en meningsfull fritid och bidrar 
till en förbättrad folkhälsa. Ett aktivt och välmående föreningsliv utgör 
även en viktig del i samhällets arbete med att uppnå agenda 2030 målen. 
Ett starkt föreningsliv med ett brett utbud bidrar även till kommunens 

attraktivitet och skapar underlag för en starkare besöksnäring. 
Samarbeten mellan kommunen och civilsamhället har i många fall visat 

sig vara en effektiv metod inom många sektorer av kommunens ansvars-
områden, vid såväl event och evenemang som dialoger och samhällsbygg-
nadsfrågor. Kommunen ska därför fortsätta sitt samarbete med föreningsli-
vet och aktivt arbeta för att vidareutveckla formerna för dessa. 

5.7 NÄRINGSLIV
Näringsliv och arbetsmarknad
Ett starkt och levande näringslivs är en viktig förutsättning för kommu-
nens livskraft. Företag och företagare skapar arbetstillfällen, ekonom 
tillväxt och utgör en av grundbultarna i ett fungerande samhälle.

I Tierps kommun finns en tradition av egenföretagande. Andelen fö-
retagande i kommunbefolkningen i åldrarna 20–64 år var år 2019 8 pro-
cent, samma siffra för riket i stort var 6,1 procent.

I kommunen finns många samhällen med lång bruks- och industritra-
dition med rötter ända tillbaka till svensk industris vagga, med järnhan-
tering och vallonbruk. Traditionen lever vidare i kommunen genom flera 
världsledande företag inom högteknologisk industri och stålproduktstill-
verkning. Flera av de större privata arbetsgivarna i kommunen är indus-
triföretag. 

Kommunens geografiska läge erbjuder invånarna tillgång till en bred 
arbetsmarknad, även utanför kommunens gränser. Viktiga arbetsgivare 
utanför kommunen är bland annat Forsmarks kärnkraftverk, Akademiska 
sjukhuset och Arlanda flygplats. 

En snabb digitalisering, teknisk utveckling och organisatoriska för-
ändringar och inställningar har även kommit att i allt större omfattning 
möjliggöra för distansarbete. 

Arbetslösheten hos kommuninvånarna var år 2021 7,7 procent, vilket 
var något högre än riket i stort. 
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Kommunens arbete och samverkan med näringslivet
Tierps kommun värderar ett välmående näringsliv. Kommunen ingår i 
flera organisationer, samverkansforum och nätverk med olika funktio-
ner och perspektiv på näringsliv och tillväxtfrågor. Dessa samarbeten är 
exempelvis med andra kommuner, län, regioner, företagarföreningar och 
organisationer. 

Samarbetspartners: Företagare i Tierps kommun, Ung företagsam-
het, Örbyhus-Tobo-Vendel företagarförening, SKR, Region Uppsala, 
Stockholm Business Aliance, Upplev Norduppland, Arbetsförmedlingen, 
Svenskt näringsliv och företagsutvecklare. 

I kommunen finns två företagarföreningar. Företagare i Tierps kom-
mun (FTK) samt Örbyhus, Tobo, Vendel företagarförening (ÖTV-Före-
tagarförening). I Tierps kommun finns även näringslivsorganisationen 
NiS (Näringsliv i samverkan).

NIS är en ideell samverkansförening som bildades 2014. Sedan 2019 
består föreningen av Tierps kommun, kommunens två företagarförening-
ar - Företagare i Tierps kommun och ÖTV- Företagarförening (Örby-
hus-Tobo-Vendel) samt AB Tierpsbyggen och Tierps Energi och miljö 
AB - TEMAB

2014. Föreningen har som ändamål att främja en god samverkan mel-
lan de ideella företagarföreningarna, Tierps kommun, de kommunala 
bolagen och andra för näringslivet relevanta aktörer. Föreningen är del-
aktig i och arrangerar olika event, evenemang och mässor, samt driver 
projektet för utveckling av kommunens näringsliv.

Yrkesprogram, vuxenutbildning och  
yrkesutbildning i Tierps kommun
Kommunens gymnasieskola, Högbergsskolan erbjuder utöver fyra stu-
dieförberedande program också nio yrkesprogram. 

Högbersskolan erbjuder teknikutbildning med teknikcollege certifie-
ring (Teknikcollege Uppland). Teknikcollege är en kvalitetsstämpel på 

utbildningar där kommuner, utbildningssamordnare och företag sam-
verkar för att öka attraktionskraften och kvaliteten på tekniskt inriktade 
utbildningar. Teknikcollege innebär att samarbetet med det lokala och 
regionala näringslivet stärks vilket ger bättre möjligheter till praktik, 
sommarjobb och projekt under utbildningen. Drygt 30 företag samverkar 
aktivt inom Teknikcollege Uppland. Teknikcollege Uppland är ett sam-
arbete mellan Tierps, Uppsala och Östhammars kommuner.

Teknikcollege erbjuder även en certifierad Yh-utbildning (yrkeshög-
skola) och samverkar med Uppsala universitet och Högskolan i Gävle.

Högbergsskolan erbjuder även vård- och omsorgscollege. Vård- och 
omsorgscollege är en kvalitetsstämpel på utbildningar där kommuner 
samverkar med andra aktörer för att öka kvaliteten på utbildningarna. 

Högbergsskolan erbjuder även vuxenutbildning i form av; Grundläg-
gande vuxenutbildning, Gymnasial vuxenutbildning samt Yrkesutbild-
ningar. Yrkesutbildningar är utbildningar som direkt leder till en yrkesti-
tel inom ett specifikt område. 
Inom en 60 km radie från Tierps köping finns tre högskolor och univer-
sitet; Högskolan i Gävle, Uppsala universitet samt Sveriges Lantbruksu-
niversitet. De tre utbildningssätena utgör en viktig grund för rekrytering 
av kompetenser med hög utbildningsgrad men kan också möjliggöra för 
samarbeten kring utbildning och forskning för kommunens företag. 

Fortsatt utveckling av kommunens näringsliv
Tierps kommun har mycket goda förutsättningar för att vara ett attraktivt 
alternativ för företag och verksamheter som letar platser för etablering-
ar. Kommunen har ett starkt geografiskt läge med närhet till stora städer, 
regioner och infrastrukturella knutpunkter. 

Det ska vara lätt att göra rätt i Tierps kommun, lättillgänglig informa-
tion och en välkomnande kommunorganisation är därför en högt priori-
terad fråga. I Tierps kommun ska det alltid vara ”en väg in” och med ett 
samtal eller mejl ska kommunens företagare och invånare på ett smidigt 
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VERKTYGSLÅDA 
NÄRINGSLIVSUTVECKLING

 ‐ Kommunen ska fortsätta 
utveckla samarbetet mellan 
utbildning och näringslivet. 
Kommunen ska också verka 
för en bättre matchning 
mellan arbetsmarknadens 
behov och arbetssökande. 

 ‐ Verka för etableringen av yr-
kesinriktad vuxenutbildning 
inom de fält och kompeten-
ser där kommunens företag 
söker arbetskraft. 

 ‐ Fortsatt goda relationer med 
kommunens företagarfören-
ingar med kontinuerliga dia-
loger och fortsatt utveckling 
av samverkan. 

 ‐ En ny näringslivsstrategi för 
kommunen ska tas fram. 

sätt hamna rätt i organisationen. Kommunen arbetar för en företagsvän-
lig attityd och en ömsesidig förståelse för roller, ansvar och utmaning-
ar, mellan den egna organisationen och näringslivet. Kommunen ska i 
samarbete med näringslivet därför fortsätta utveckla samverkansformer, 
plattformar och mötesplatser. Liksom en förståelse för näringslivets be-
hov och utmaningar.

Kommunen ska inom sitt arbetsområde verka för att skapa de förut-
sättningarna kommunens befintliga och framtida företag behöver för att 
växa och etablera sig. Viktiga grundförutsättningar för detta är en god 
planberedskap för etableringar och expansioner, en välfungerande infra-
struktur och en effektiv kommunal organisation.

5.8 BESÖKSNÄRING
Den svenska besöksnäringen är en viktig del för landets ekonomiska 
tillväxt och sysselsättning, men har också visat sig vara mycket sårbar. 
Turismsektorn drabbades 2020 av en fallande efterfrågan till följd av 
utbrottet av coronapandemin. I Sverige minskade turismkonsumtionen 
med 38 procent under 2020 jämfört med året innan. 

Det är den inkommande turismen från utlandet som har påverkats 
mest av pandemin. Den utländska konsumtionen i Sverige minskade 
med 52 procent under 2020 jämfört med föregående år, medan den in-
hemska turismen minskade med 29 procent. 

Turismens bidrag till samhällsekonomin, mätt som andel i relation till 
BNP har legat mellan 2,4 och 2,7 procent under åren 2015 till 2019. År 
2020 sjönk den till 1,6 procent vilket motsvarar en minskning av turis-
mens förädlingsvärde med 33 procent jämfört mot föregående år beräk-
nat i 2020 års priser.

Besöksnäringen har en viktig samhällsfunktion, då den många gånger 
utgör en inkörsport för ungdomar till arbetsmarknaden. Det är även den 
näring som kan erbjuda störst variation av arbetstillfällen för människor 
med olika utbildningsbakgrund och är den näring där flest utlandsfödda 

svenskar arbetar. Besöksnäringen är även arbetskraftsintensiv vilket gör 
att en ökad omsättning snabbt leder till nya jobb. 

Besöksnäringen är sammansatt av en rad branscher, främst småföre-
tag, ett större antal mellanstora företag och några få stora företag. Nä-
ringen är också mer sammankopplad och beroende av offentliga struk-
turer än många andra näringar. Detta innebär att besöksnäringen är ett 
komplext system där samverkan mellan den privata och offentliga sek-
torn är av stor relevans för näringens utveckling. 

Den svenska besöksnäringen möter många utmaningar både natio-
nellt och internationellt. Internationellt råder en hård konkurrens och när 
klimat – och hållbarhetsfrågor blir allt viktigare förändras människors 
resebeteenden. Det finns stora utmaningar med att höja näringens pro-
fessionalitet i affärsutveckling och företagande. Det är tufft för näringen 
att öka lönsamheten samt produktiviteten och många aktörer inom bran-
schen är inte alltid ett företag, utan bedrivs i föreningsform vilket i sig 
skapar en sårbarhet.

 Regeringen har under hösten 2021 fattat beslut om en ny nationell 
strategi för besöksnäringen. I strategin identifierar regeringen ett antal 
strategiska områden för hållbar turism och växande besöksnäring. Dessa 
är enklare företagande, jobb och kompetens, kunskap och innovation, till-
gänglighet samt marknadsföring. Till varje område kopplas fyra horison-
tella perspektiv: hållbarhet, digitalisering, platsutveckling och samverkan.

Även i Uppsala län har en ny regional besöksnäringsstrategi tagits 
fram. Utgångspunkterna i den har varit den regionala utvecklingsstrate-
gin, den tidigare besöksnäringsstrategin samt relevanta nationella styr-
dokument.

Strategin siktar på perioden 2021–2024 för att sammanfalla med in-
ternationella prognoser för turismens återhämtning samt den regionala 
utvecklingsstrategins programperiod. Även om denna strategis syfte är 
att ta oss ur efterverkningarna från pandemin in till en ny stabil besök-
snäring behövs ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv
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Besöksnäringsstrategin fungerar som en del i genomförandet 
av den regionala utvecklingsstrategin genom att peka ut strate-
giska insatsområden, viktiga förmågor, konkretisera arbetet och 
tydliggöra rollfördelningen. 

En hållbart växande besöksnäring ökar länets attraktivitet 
och förbättrar förutsättningarna för ett gott liv. Besöksnäringen 
skapar attraktionskraft, sysselsättning och ger förutsättningar 
för en levande landsbygd. Besöksnäringen på landsbygden är 
inte sällan knuten till aktiva naturupplevelser som bidrar till en 
förbättrad folkhälsa. 

Länet har stark potential att skapa fler konkurrenskrafti-
ga upplevelseprodukter inom natur- och kulturområdet, med 
utgångspunkt i den efterfrågan som finns såväl nationellt som 
internationellt. 

Besöksnäringen ökar länets attraktivitet, inte enbart för dem 
som besöker länet. Även för länsbor tillför besöksnäringen upp-
levelser och värde, såväl i vardagen som vid de tillfällen när 
semester tillbringas på hemorten. Ett väl fungerande nätverk av 
företagsfrämjande organisationer kan stötta och skapa förutsätt-
ningar för besöksnäringen att fortsätta växa hållbart.

Utveckling av  
besöksnäringen i Tierps kommun
Besöksnäringen är den bransch som växer snabbast i Sverige 
och Tierps kommun arbetar för en ökning av hållbara besök-
snäringsföretag och vill locka fler turister till hela kommunen. 
Nationellt har regeringen visat att besöksnäringen är viktig för 
Sverige genom att den tagit fram och erbjudit flertalet stöd och 
åtgärdspaket för att stimulera besöksnäringen. Det är därför 
viktigt att kommunen och dess besöksnäringsföretag tar vara 
på de stöd och resurser som erbjuds.

Tierps kommun uppvisar en bred variation i naturtyper och 
kulturlandskap. Det finns flera unika natur- och kulturvärden 
och goda möjligheter till friluftsliv. Kommunen har också en 
unik bredd av historiska miljöer från stora delar av Sveriges 
historia. I kommunen finns fynd av stenåldersboplatser, Ven-
delbygden som givit en hel tidsepok sitt namn efter fynden av 
unika båtgravar, runstenar från vikingatid, det medeltida va-
sa-slottet Örbyhus slott och inte minst de många bruksorterna 
som representerar en stor del av kärnan i den svenska industrins 
utveckling och där flera 100 år senare producerande industrier 
fortfarande är verksamma. 

I kommunen finns också mer samtida anläggningar och or-
ganisationer som erbjuder unika upplevelser och event. Tierp 

Figur 84. Besöksmål i Tierps kommun. 

VERKTYGSLÅDA 
BESÖKSNÄRING

 ‐ Säsongsbetonade turismen – platser och desti-
nationer som idag har en tydlig säsongspräglad 
besöksnäring behöver genom produktutveckling 
utvecklas och breddas så att platsens resurser 
kan få förlängda säsonger och nyttjas fler tider 
på året.

 ‐ Utveckling/säkerställande av leder (vandring, 
cykel, kanot, farleder till havs) behöver utvecklas 
i framtiden för att möta besökarnas efterfrågan.  

 ‐ Kommunen ska fortsätta arbetet med säkra 
farleder och sträva efter att bidra till en tydligare 
sammanlänkning mellan båtturism i söder och 
norr och kommunen ska fortsätta samarbetet 
med övriga kustkommuner i området. Besökare 
med båt har också behov av gästhamnar med 
god service och tömningsstationer för båttoa-
letter. 

 ‐ I kommunen finns goda möjligheter till fiske. 
Fisketurismen kan utvecklas i flera delar av 
kommunen.

 ‐ Kommunen ska ha en god bevakning av infor-
mation från kommande program och utlysningar 
inom Leader och Landsbygdsprogrammet och 
verka för att stöden kommer näringen till del. 

 ‐ Kommunen ska arbeta för att sammanföra 
besöksnäringens aktörer och vara ett stöd i 
produktutveckling, paketering och digitalisering 
och marknadsföring.

 ‐ Fortsätta utveckla samarbetet med lokala utveck-
lingsgrupper, stiftelser som Upplandsstiftelsen 
och Stiftelsen Leufsta, intresseföreningar som 
NeDa och föreningslivet, för att göra kommunen 
till ett attraktivt besöksmål.

 ‐ Kommunen ska göra en översyn och strategi för 
ställplatser för husbilar i hela kommunen, som 
komplement till de mer ordnade övernattnings-
möjligheterna.
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Arena anordnar stora motortävlingar i världsklass som lockar upp till 40 
000 åskådare och bara ett stenkast från arenan, i Grytjom återfinns norra 
Europas största fallskärmsklubb (Stockholms fallskärmsklubb). I kom-
munens nordöstra del växer Karlholm strand fram som ett framtida be-
söksmål. I hela kommunen finns också en tradition av ett rikt och aktivt 
föreningsliv med en stor bredd av idrotter, aktiviteter och kultur. 

Genom kommunens goda kommunikationer, E4:an, Ostkustbanan samt 
närhet till Arlanda och flera storstadsregioner finns goda möjligheter för 

besöksnäringen i kommunen att nå en bred marknad. 
Kommunen arbetar idag och ska även fortsättningsvis arbeta för att 

de goda förutsättningarna ska kunna tas till vara på och bidra till bran-
schens utveckling. Turismens och besöksnäringens intressen behöver 
också vägas samman med andra intressen i planeringen, som exempelvis 
skydd av kulturmiljöer, naturmiljöer och fungerande kommunikationer 
och kollektivtrafik.

Figur 85. Motortävlingar på Tierps arena lockar ett stort antal åskådare varje år. Foto: Regina Hamilton. 
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Ökad kunskap om besöksnäringen  
och utveckling av mottagarorganisation
Tierps kommun arbetar för att öka kunskapen om besöksnäringen och 
branschens potential hos kommunens invånare och företag. För att be-
söksnäringen ska kunna växa sig starkare i Tierps kommun behöver 
platser som idag har en reseanledning eller potentiellt besöksmål vara 
sammankopplade med någon form av service eller mottagarorganisa-
tion och grundläggande former av service finnas att tillgå. Denna service 
kan vara i olika omfattning och av olika typ, beroende på besöksmål och 
kringliggande befintlig service. Medvetenheten om branschens potential 
och kommunens goda förutsättningar har ökat och kommunen ska fort-
satt arbeta för att lägga en stark grund för den fortsatta utvecklingen. 

Förståelse för-, och gemensamma  
visioner om besöksmål 
En utveckling av besöksnäringen har potential att skapa förutsättning-
ar för en bättre service- och fler arbetstillfällen för permanentboende i 
områden där servicen idag är bristfällig. För att göra en plats eller ett 
besöksmål som idag är relativt okänt till en mer besökt och välkänd de-
stination krävs samverkan mellan flera parter och insatser på flera olika 
områden. Det kan till exempel handla om marknadsföring, utbyggnad av 
en mottagarorganisation och anordnande av infrastruktur.

Det är också viktigt att kunna identifiera och förstå platsen eller be-
söksmålet och i vad dess värde ligger. Många av de unika miljöer och plat-
ser som finns i kommunen, som naturmiljöer och långa sträckor av oex-
ploaterad kust, har sitt värde i just den begränsade påverkan av mänsklig 
aktivitet. Att exploatera dessa områden på en storskalig nivå riskerar att di-
rekt förstöra de värden som faktiskt gör platsen värd att besöka. Andra plat-
ser, som exempelvis Karlholm strand eller Tierp arena har däremot potenti-
al att ta emot stora mängder besökare, säsongsboende och evenemang som 
snarare kan gynna platsen och bidra till ökad attraktivitet som besöksmål.

Marknadsföring, digitalisering och skyltning
Kommunens besöksnäringsföretag och relativt oupptäckta besöksmål 
behöver synliggöras i en större omfattning. Besöksnäringen har trots 
kommunens goda naturliga och historiska förutsättningar inte varit en 
besöksnäringskommun. Det är därför viktigt att kommunens besöksnä-
ringsföretag och besöksmål har en stor digital närvaro och görs enklare 
att upptäcka.

Utbyggnad av turistinformation i form av digitala ”infopoints” och 
skyltar som driver trafik till digitala medier behöver genomföras. Info-
points bör finnas dels på platser där många naturligt passerar, dels vid 
viktiga noder för besöksnäringen. Kommunen har i samarbete med Älv-
karleby kommun arbetat fram den digitala plattformen Upplev Nordupp-
land, vilken fortsatt ska utvecklas och spridas bland besöksnäringens 
aktörer. 

Samverkan över gränser
För att bygga upp, utveckla och vidhålla en stark besöksnäring krävs 
samarbete över de traditionella gränserna. Inom den kommunala or-
ganisationen behöver flera verksamheter och enheter tillsammans dela 
målbilden, förståelse för vägen fram och arbeta tvärsektoriellt, för att på 
bästa sätt stötta den befintliga besöksnäringen och skapa förutsättningar 
för nya företag att växa fram. Tierps kommun ska även fortsatt arbeta för 
att utveckla samverkan med andra kommuner och aktörer, som exempel-
vis regioner, organisationer, föreningslivet och företagare. I allt arbetet 
med besöksnäringen är det viktigt att vara gränslös – besökaren är det. 

LIS-områden
LIS-områden (landsbygdsutveckling i strandnära lägen) finns utpeka-
de i översiktsplanen, se kapitel 5.4. LIS-områden är ett viktigt verktyg 
för kommunen att främja landsbygdsutveckling. Kommunen har pekat 
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ut totalt 13 LIS-områden, varav fyra avser bostadsutveckling, 
tre verksamheter med inriktning på besöksnäring och sex med 
möjlighet till blandad funktion. Utifrån den attraktivitet som 
finns vid det strandnära läget kan LIS-områden bidra till att 
stärka besöksnäringen vilket gynnar landsbygdsutvecklingen 
i stort. Utpekade LIS-områden skapar förutsättningar till ett 
större utbud av attraktiva besöksmål. 

5.9 MILJÖ, HÄLSA, SÄKERHET  
OCH KRISBEREDSKAP

Genom den översiktliga kartläggningen av mark- och vattenan-
vändningen i översiktsplaneringen, har kommunen en möjlig-
het att på ett övergripande sätt identifiera och förebygga risker 
på ett tidigt skede i samhällsplaneringsprocessen. Kartläggning-
en utgör ett viktigt planeringsunderlag för att undvika risker 
men också för att minimera de risker som inte går att undvika. 

Eftersom översiktsplanen anger mål, strategier och inrikt-
ning för annan efterföljande planläggning, läggs grunden till 
hanteringen av hälsa, säkerhet, och risken för olyckor, över-
svämning och erosion här. 

Lämplig lokalisering är alltså den grundläggande principen. 
Att identifiera vart bebyggelseutveckling, infrastruktur och 
verksamheter är lämpliga att lokalisera i ett långsiktigt per-
spektiv är en central fråga gällande risk och säkerhet. 

I följande avsnitt kartlägger och presenterar kommunen vil-
ka risker som föreligger i kommunen, kommunens ställningsta-
gande kring dessa samt övergripande åtgärder och rekommen-
dationer för den fortsatta planeringen i förhållande till dessa. 
Dessa risker behöver beaktas och utredas på ett djupare plan i 
den fortsatta planeringen, för att då kunna göra mer detaljerade 
ställningstaganden och föreslå de mest lämpliga åtgärderna. 

Risk och krisberedskap i PBL
Risker och krisberedskapsfrågor är nödvändiga frågor att be-
röra i planläggning och lovgivning, för att samhällets grund-
läggande motståndskraft mot risker och samhällsstörningar 
ska bli så god som möjligt. Plan- och bygglagen tydliggör att 
bebyggelse och byggnadsverk ska utformas och placeras på ett 
sätt som är lämpligt med hänsyn till skydd mot uppkomst och 
spridning av brand och mot trafikolyckor och andra olyckshän-
delser (PBL 2 kap. 6 §). 

Känslig markanvändning  
och skyddsvärda objekt
Olyckor och katastrofer är alltid oönskade oavsett vart och när 
de sker. I samhällsplaneringen ligger ett stort ansvar för att fö-
rebygga att människor, egendom och samhällsfunktioner utsätts 
för risken, olyckor och katastrofer. Särskilt känsliga funktioner, 
markanvändning eller skyddsvärda objekt där försiktighet mås-
te vidtas är exempelvis räddningsstationer, verksamheter med 
viktiga roller för att kunna upprätthålla samhällsfunktioner och 
platser där många människor ofta uppehåller sig. 

Exempel på skyddsvärda objekt och känslig markanvändning
• Offentliga verksamheter som skola vård och omsorg.
• Offentliga verksamheter med viktig beredskapsfunktion 

som polis och räddningstjänst.
• Offentliga eller kommersiella centra där många människor 

vistas, som exempelvis handelsområden eller hotell. 
• Grundvattenförekomster.
• Tekniska försörjningsystem. 
• Värdefulla natur-, kultur- och rekreationsområden.
• Bostadsområden. 

FAKTARUTA 
RISK, SÄKERHET OCH TRYGGHET

Risk
I teknisk bemärkelse kan risk definieras som san-
nolikheten för att en specificerad omständighet 
(riskkälla) leder till en specificerad oönskad händelse 
eller effekt under en an given tidsperiod. Risken 
kan här ges ett numeriskt värde och uttryckas som 
exempelvis sannolikheten för att en sär skild olycka 
ska ske på en särskild plats. 

Säkerhet
Säkerhet är ett begrepp som är förknippat med 
den faktiska risken för att bli utsatt för brott och 
ordningsstörning. Säkerhetsåtgärder kan i allmän 
betydelse beskrivas som resultatet av åtgärder och 
aktiva val som minskar sannolikheten för att olyckor 
eller andra oönskade händelser ska ske.

Trygghet
Trygghet i samhället och på de offentliga platser-
na diskuteras under avsnittet om offentlig  miljö. 
Begreppet trygghet skiljer sig från säkerhet och risk. 
Säkerhet är ett begrepp som är förknippat med 
den faktiska risken för att bli utsatt för exempelvis 
ett brott medan trygghet är individens känsla och 
upplevelse av risken att bli utsatt för brott och 
ordningsstörning. 
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Klimatanpassning
Klimatanpassning avser rustning och anpassning av samhället och dess 
olika verksamheter och funktioner för att hantera de nya utmaningar som 
klimatförändringarna medför nu och i framtiden. Målsättningen med att 
klimatanpassa samhället är att i så stor omfattning som möjligt motver-
ka de negativa effekterna som uppstår till följd av klimatförändringarna. 
Förändrat klimat kommer sannolikt att leda till mer extremväder med 
torka, större skyfall och kraftfullare stormar. För att minska konsekven-
ser som ekonomisk skada, förstörda bostäder, skadade samhällen och 
framför allt risk för människors hälsa så kan förebyggande åtgärder i 
planeringen vara av största betydelse. Exempel på klimatanpassningsåt-
gärder i den fysiska planeringen är höjdsättning av bebyggelse, anläg-
gandet av grönytor, dagvattenlösningar, anlagda svämytor och skydds-
vallar. Hur olika delar av kommunens fysiska miljö kan och behöver 
klimatanpassats skiljer sig mellan platser, då varje plan och plats är unik 
och behöver lösningar anpassade efter de förutsättningar som gäller på 
just den platsen. En regional klimatanpassningsplan för Uppsala län 
finns framtagen, men för kommunens fortsatta arbete med klimatan-
passning behöver en kommunal klimatanpassningsplan med tillhörande 
handlingsplan arbetas fram. 

Översvämningsrisk
För flera av kommunens sjöar och vattendrag finns risk för översväm-
ningar vid snösmältning och kraftiga regn. Myndigheten för Samhälls-
skydd och Beredskap, MSB, har analyserat översvämningszoner i Ne-
dre Dalälven och Söderfors. Översvämningszonen för Tämnarån är en 
kartering med antagandet att Dalälven vid ett dammbrott svämmar över 
i Tämnaråns avrinningsområde. Någon egentlig kartering för sjön Täm-
naren finns inte.

När det gäller havet och kusten påverkas kommunen av naturlig land-
höjning samtidigt som havsnivåerna stiger till följd av klimatförändring-

Figur 86. Vattendrag i Ubblixbo.

VERKTYGSLÅDA  
KLIMATANPASSNING
En Kommunal risk- och klimat-
anpassningsplan ska tas fram.
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VERKTYGSLÅDA 
ÖVERSVÄMNINGSRISKER
Kommunen ska ta fram över-
svämningskarteringar för alla 
riskområden som ska ingå risk- 
och klimatanpassningsplan.
 

FAKTARUTA
Inom områden som är kartera-
de med hänsyn till översväm-
ningsrisk (f n Dalälven och 
Tämnarån) gäller följande: 

 ‐ I markområden med stor 
sannolikhet för översväm-
ning kan undantag göras 
endast för enkla byggnader 
som garage och uthus 
(100-årsflöde).

 ‐ I markområden med viss 
sannolikhet för översväm-
ning kan undantag göras 
för samhällsfunktioner av 
mindre vikt. Exempel är 
byggnader av lägre värde, 
byggnader av mer robust 
konstruktion, vägar med 
förbifartsmöjligheter, 
enstaka villor, fritidshus 
och mindre industrier med 
liten miljöpåverkan (högsta 
flöde).

 ‐  De fall man önskar använda 
översvämningshotad mark 
till annat än vad som rekom-
menderas bör en riskanalys 
utföras för att bedöma vilka 
åtgärder om behöver vidtas 
för att begränsa konsekven-
serna av höga flöden.

ar. Beroende på vilka scenarion man utgår ifrån kan havsnivån komma 
att öka med så mycket som en till fem meter fram till 2100. Den snabba 
landhöjningen i Tierps kommun kan i viss mån komma att kontra havs-
nivåhöjningen dock i betydligt mindre omfattning än havsnivåhöjningen.

Ny bebyggelse och anläggning i anslutning till sjöar, vattendrag och 
kusten bör normalt inte tillåtas utan noggrannare kartering på mark-
nivåer under 2,5 meter över medelvattenståndet. Undantag kan göras 
för enkla byggnader som garage och uthus. I områden som hotas av 
100-årsflöde bör endast enkla byggnader som garage och uthus byggas. 
Där högsta dimensionerande flöde beräknas ske mera sällan kan sam-
hällsfunktioner av mindre vikt lokaliseras. I de fall man önskar använda 
översvämningshotad mark till annat än vad som rekommenderas bör en 
riskanalys utföras för att bedöma vilka åtgärder som behöver vidtas för 
att begränsa konsekvenserna av höga flöden. 

I utformningen av nya områden eller omdaningar av befintliga ska 
översvämningsrisker och konsekvenser av höga vattenflöden tas i beak-
tande. Genom tekniska samt gröna lösningar som exempelvis svämytor 
och gröna stråk så kan även lösningarna bidra estetiskt och biologiskt till 
området. 

Nya karteringar för översvämningsrisker i kommunens vattendrag 
samt konsekvensanalyser för dessa ska tas fram och översiktsplanen ska 
vid revidering uppdateras med resultaten från dessa. 

Dammbrott 
Dalälven löper längs med kommunens västra del och flera av kommu-
nens tätorter, exempelvis Söderfors och Mehedeby, är lokaliserade intill 
älven. Dalälven är en av de stora kraftverksälvarna i landet, med cirka 
15 dammanläggningar som reglerar vattnet för elproduktion. Sannolik-
heten för ett dammbrott som leder till översvämning är mycket liten 
men konsekvenserna kan bli stora. Vid ett dammhaveri höjs vattenytan 
och stora områden längs älven riskerar att svämma över, snabbast stiger 

vattnet närmast efter dammen. Om Dalälvens största damm, Trängslet-
dammen i Älvdalens kommun, skulle brista tar det ett till två dygn innan 
vattnet når Söderfors. Om det däremot skulle bli ett dammhaveri i Näs 
tar det bara några timmar innan vattnet når Söderfors. Vid en översväm-
ning ska människor undvika att vistas nära översvämningsområdet och 
bege sig till de designerade utrymningsstationerna. Risken för damm-
brott ska beaktas i den fortsatta planeringen i områden belägna inom 
riskzonen. 

Ras, skred och erosion
Erosion är den nednötning och borttransport av jord och berg i landska-
pet som orsakas av bland annat rinnande vatten, vågor, vind och is. Det 
är en ständigt pågående naturlig förändringsprocess som formar land-
skapet. Erosion kan orsaka problem för bebyggelse och infrastruktur 
och även indirekt leda till ras och skred längs vattendrag, klintkuster och 
branta sluttningar. Olika jordarter är olika känsliga för erosion. De mest 
erosionsbenägna jordarna är välsorterade jordarter med en relativt enhet-
lig kornstorleksfördelning av finsand och mellansand. Osorterade jordar-
ter är mindre erosionsbenägna. Detta kan exempelvis gälla morän, med 
undantag för sandig och siltig morän.

Skred är en sammanhängande jordmassa som kommer i rörelse. 
Skred förekommer i silt- och lerjordar. Skred kan även inträffa i siltiga 
eller leriga moräner om moränen är vattenmättad. Silt suger snabbt upp 
vattnet och håller det kvar. En jordart som innehåller mycket silt börjar 
lätt flyta om den är vattenmättad, vilket innebär att risken för skred ökar. 
Lera har stor förmåga att suga upp och hålla kvar vatten. Uppsugningen 
sker mycket långsamt. Vattenhalten är en av de faktorer som bestämmer 
hur stabil lerjorden är. Ju mer vatten den innehåller, desto större är risken 
för att marken ska börja röra på sig. Om leran är så kallad kvicklera kan 
den bli helt flytande. Ras sker i bergväggar samt grus- och sandbranter. 
Vid ett ras rör sig block, stenar, grus- och sandpartiklar fritt. Den gemen-
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samma nämnaren är att både skred och ras kan inträffa utan förvarning.
Naturolyckor i Sverige orsakade av skred kostar samhället cirka 200 

miljoner årligen och utgör en fara för personskador. Den naturliga er-
osionsprocessen anpassar branter och slänter till ett jämviktsläge. Små 
förändringar av denna jämvikt kan utlösa skred eller ras. Landhöjningen, 
klimatet och människans ingrepp i naturen förändrar markens stabilitet. 
Under årens lopp kan därför säker mark bli osäker. Inför byggnationer 
eller andra förändringar av markanvändning som är beroende av mark-
stabilitet eller som kan riskera att försämra områdets markstabilitet be-
höver därför geologiska utredningar genomföras. 

Vid detaljplaneläggning ska alltid områdets geologiska förutsättning-
ar uppmärksammas och ras och skredrisk beaktas. 

Radon
Områden med förhöjd radonrisk täcker över hälft en av kommunen in-
klusive samtliga tätorter förutom Söderfors. Även lågriskområden kan 
ge höga radonhalter om det finns otätheter i grundkonstruktionen. Radon 
utgör en olägenhet för människors hälsa om radonhaltens årsmedelvär-
de i bostäder och arbetsplatser är högt. I arbetet för god bebyggd miljö, 
säker strålmiljö och folkhälsomål arbetar Tierps kommun med att mins-
ka risken för att människor utsätts för höga radonvärden. Radonmätning 
bör göras inför slutbesiktning. 

Förorenade områden och miljöriskområden
I Tierps kommun finns 367 identifierade platser som kan vara förorenade. 
81 av dessa är inventerade enligt MIFO-metodiken och 46 tillhör riskklas-
serna 1–2. Dessa riskklasser betyder att det är mycket angeläget med över-
siktliga undersökningar på dessa platser på grund av att det finns betydan-
de risk för påverkan på miljö och människors hälsa. Karta över förorenade 
områden finns att tillgå via Länsstyrelsen Uppsala läns geodatabas.

För att nå miljömålet Giftfri miljö och folkhälsomålen är det avgöran-

de att utreda och sanera mark som är förorenad. Arbetet med att minska 
antalet förorenade områden har även tydliga beröringspunkter med de 
globala Agenda 2030 målen. 

I samband med att länsstyrelsen årligen tar fram ett regionalt pro-
gram för arbetet med efterbehandling av förorenade områden uppdateras 
länets prioriteringslista (tidigare 30-listan) där de prioriterade objekten i 
länet finns upptagna. Med prioriterade förorenade områden avses i för-
sta hand objekt i riskklass 1 enligt MIFO-metodiken men även riskklass 
2-objekt kan vara aktuella. I Tierps kommun finns 13 områden på läns-
styrelsens prioriteringslista. Av dessa har länsstyrelsen tillsynsansvar för 
Erasteel Kloster, Karlit-området, Strömsbergs bruk samt Västlands bruk. 
Tierps kommun har tillsynsansvar för Elinge såg BA, GSP Produktion 
AB, Håkansbo gruvor, Lövstabruk, Mandal, Månkarbodeponin, Plant-
skola Strömsbergsbruk, Savalco och Tierpsdeponin.

I kommunen finns 17 nedlagda deponier. 14 har undersökts enligt 
MIFO fas 1. Av dessa har sex deponier undersökts enligt MIFO fas 2 där 
två klassats till riskklass 1 och fyra till riskklass 2. Totalt har tre depo-
nier klassats till riskklass 1 och elva till riskklass 2. Ett arbete med att 
inventera och undersöka 13 deponier i Tierps kommun påbörjades under 
år 2018. I nuläget pågår arbetet med att ta fram en åtgärdsplan för dessa 
deponier. Information om samtliga förorenade områden som identifierats 
finns i EBH-databasen som förvaltas av länsstyrelsen, mycket informa-
tion finns även tillgängligt hos oss kommunens enhet för miljö och häl-
soskydd, se kapitel 4.3. 

I händelse av epidemi bland djur har en plats som epizootigrav eller 
kadaverplats pekats ut. Om platsen kommer till bruk för ändamålet ska 
den märkas ut. 

Miljöfarliga verksamheter
Miljöfarlig verksamhet är ett juridiskt begrepp inom miljölagstiftning. 
Miljöfarlig verksamhet förknippas oftast med stora industrier, men även 
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mindre verksamheter kan medföra risk och olägenhet för miljön och 
människors hälsa och klassas också som miljöfarliga. Eftersom miljöfar-
liga verksamheter kan vara av mycket varierad karaktär och påverka om-
givningen på många olika sätt ger en effektiv planering och kontroll av 
miljöfarlig verksamhet stort utslag på både folkhälsomålen och flertalet 
av miljömålen.

Miljöfarlig verksamhet regleras lagmässigt av miljöbalken 
(1998:808), förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 
(1998:899), förordningen om skydd mot olyckor (2003:789) och förord-
ning om utvinningsavfall (2013:319).

I Tierps kommun finns miljöfarliga verksamheter i både tätorter och 
glesbygd. Exempelvis stål- och järnverk, betongindustri, bensinstationer, 
täktverksamhet, motorbanor och avloppsreningsverk. De större industrier-
na i kommunen är främst koncentrerade till Tierps köping och Söderfors.

Kemikalier 
Kemikalier används inom en rad verksamheter och processer. Oförsiktig 
hantering och medvetna eller omedvetna utsläpp i naturen och samhäl-
let medför risk för allvarliga konsekvenser. Föroreningar påverkar bland 
annat växt- och djurarter negativt och ämnen som är svåra att bryta ner 
ansamlas hos de djur som är högt upp i näringskedjan. Spridningen av 
kemikalier riskerar även att göra vårt dricksvatten otjänligt. 

Skadliga kemikalier återfinns i en stor mängd material och prylar i 
våra hem och närmiljöer. Exempelvis innehåller mycket elektronik olika 
ämnen som kan vara skadliga. Många av de farliga ämnena finns dock 
inuti elektroniken och blir ett problem först när produkten blir till avfall. 
Då kan ämnena läcka ut i naturen och skapa problem för miljön. 

Kommunen har en viktig roll i arbetet med att minska spridningen 
av kemikalier och miljögifter i samhället. Inom utbildning och förskola 
ska kommunen säkerställa giftfria miljöer och utrustning för att minska 
mängden skadliga kemikalier i barns miljö. Vid upphandlingar av bygg- 

och anläggningsmaterial samt kemiska produkter ska fokus ligga på att 
fasa ut ämnen med särskilt farliga egenskaper. Kommunen har även en 
viktig roll i att informera och sprida kunskap om kemikaliers skadever-
kan i samband med kemikalietillsynen och hanteringen av farligt avfall 
samt vid efterbehandlingsåtgärder av förorenad mark.

Det är inte enbart inom fabriker och tillverkningsindustrin som ke-
mikalieanvändning förekommer, exempelvis är övergödningseffekten 
samt effekten av bekämpningsmedel från de areella näringarna också 
påtaglig. Bekämpningsmedel förekommer även på andra områden, till 
exempel vid ogräsbekämpning kring kraftstationer. Om det är möjligt 
att mekaniskt åtgärda oönskad växtlighet ska denna metod förespråkas, 
om bekämpningsmedel ska användas behöver det motiveras väl. För att 
minska effekterna av utsläppen behöver redan förorenad mark saneras 
och pågående och framtida utsläpp förhindras. 

PFAS
PFAS (poly- och perfluorerade alkylsubstanser) är ett samlingsnamn 
för en stor grupp ämnen. De förekommer inte naturligt, utan är kemiskt 
framställda. PFAS används i en mängd olika produkter, bland annat i 
impregneringsmedel, i kartong till matförpackningar, i rengöringsmedel 
och i brandskum. De mängder av PFAS vi vanligtvis får i oss via mat 
och dricksvatten orsakar inte akuta hälsoproblem, men ämnena lagras 
länge i kroppen och kan på sikt påverka hälsan. 

Vattentäkter, både ytvatten- och grundvattentäkter, som ligger i om-
råden där det finns eller har funnits brandövningsplatser, kan bli föro-
renade av PFAS. Samma sak gäller platser där räddningstjänsten släckt 
bränder med skum som innehåller PFAS. För det kommunala dricksvatt-
net är det kommunen som ansvarar för att dricksvattnet inte innehåller 
skadliga ämnen, som till exempel PFAS. För kommuninvånare med en-
skild dricksvattenanläggning ansvarar anläggningsägaren själv för kvali-
teten på dricksvattnet men kommunen kan vara behjälplig med informa-

VERKTYGSLÅDA 
MILJÖFARLIGA  
VERKSAMHETER

 ‐ Ny miljöfarlig verksamhet 
bör lokaliseras där inverkan 
på miljö och människors 
hälsa är så minimal som 
möjligt.

 ‐ Vid både nya och befintliga 
miljöfarliga verksamheter 
bör infrastrukturen kring 
dessa planeras att tunga 
och farliga fordon passerar 
utanför befolkningstäta 
områden.

 ‐ Möjliggöra för industri- 
och verksamhetsmark i 
anslutning till befintliga 
industriområden och till 
områden präglade av större 
infrastruktur eller annan 
typ av omgivningspåverkan 
som gör dem olämpliga för 
bostadsändamål eller annan 
känslig markanvändning. 

 ‐ Det kommunala grundvat-
tenintresset ska väga starka-
re än intresset att fortsätta 
eller etablera miljöfarlig 
verksamhet.

 ‐ Tillstånd till nya verksam-
heter eller åtgärder som 
kan påverka dricksvattnet 
negativt ska ske mycket 
restriktivt.

 ‐ Kommunen bör vara restrik-
tivt inställd till torvbrytning 
av klimatskäl, då torv räknas 
som ett fossilt bränsle.
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tion kring vilka områden som kan vara förorenat samt informera om hur 
PFAS-halten i dricksvattnet kan undersökas. 

Sevesoanläggningar 
För att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyck-
or för människor och miljö har EU antagit Sevesodirektivet. I Sverige är 
direktivet infört genom Sevesolagstiftningen, vilken omfattar verksam-
heter som hanterar större mängder kemikalier. Beroende på typ av kemi-
kalier och mängd, omfattas verksamheterna av antingen den högre eller 
den lägre kravnivån.

Lagen riktar sig till verksamheter som vid olika tillfällen hanterar 
stora mängder kemikalier. I Tierps kommun finns tre verksamheter som 
omfattas av den lägre kravnivån, men ingen som omfattas av den högre 
kravnivån. Den lägre kravnivån innebär bland annat att verksamheten är 
skyldig att informera invånarna samt skapa ett handlingsprogram för att 
förebygga allvarliga kemikalieolyckor.

Riskområden kopplat till industriella verksamheter
Vissa typer av verksamheter medför olika störningar och risker, som ex-
empelvis utsläpp av farliga ämnen, explosioner, buller eller trafikrisker. 
Genom en medveten planering, val av lokalisering och kontinuerlig dialog 
mellan aktörer kan många störningar och risker reduceras. Verksamheter 
som innebär risk eller störning ska lokaliseras till platser där risken för att 
drabba störningskänslig verksamhet är så låg som möjligt, exempelvis ge-
nom att industriområden avskils från bostäder. I de få fall där det av någon 
anledning inte går att hålla ett erforderligt avstånd kan det finnas möjlig-
het att skapa förutsättningar för den avsedda markanvändningen genom 
andra typer av säkerhetshöjande åtgärder. Detta kan exempelvis vara fysis-
ka skyddsanordningar, reglering av byggnaders användning, placering, 
utformning och utförande. Dock ska störande verksamhet i största möjliga 
mån placeras i sådana lägen att sådana åtgärder inte ska vara nödvändiga.

Täktverksamhet
Täktverksamhet innebär att ett område tas i anspråk för uttag av berg, 
sten, grus, sand, lera, jord, torv eller andra jordarter. Miljöpåverkan från 
täkter berör flera områden som exempelvis hydrologi, vattenkvalitet, na-
turmiljöer, buller, vibrationer och damning.

Täktverksamhet regleras av miljöbalken (1998:808), förordningen 
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899), förordningen om 
skydd mot olyckor (2003:789) samt förordning (2013:319) om utvin-
ningsavfall. Från 2008 gäller anmälningsplikt för vissa husbehovstäk-
ter. I och med detta har kommunen en större möjlighet att påverka även 
dessa täkter i form av placering och miljöpåverkan, se kapitel 4.3. 

Transport av farligt gods
Farligt gods är ett samlingsbegrepp för ämnen och föremål som på grund 
av sina kemiska eller fysikaliska egenskaper kan orsaka skador på liv, 
hälsa, miljö eller egendom vid transport. Farligt gods kan ha explosiva, 
brandfarliga, giftiga, radioaktiva eller frätande egenskaper. Exempel på 
farligt gods är bensin, gasol, svavelsyra och arsenik. I Tierps kommun 
finns inga utpekade områden för uppställning av farligt gods dock finns 
flera transportleder för farligt gods. Vid planläggning eller lovärenden i 
närhet av dessa transportleder behöver risker kopplat till dessa noggrant 
vägas in. Säkerhetsavstånd ska beaktas och vid behov ska åtgärder i den 
fysiska miljön, som exempelvis skyddsvallar eller skyddsplank och an-
passningar och utformning av bebyggelse genomföras. 

Räddningsnämnden är en gemensam kommunal nämnd mellan 
Tierps, Östhammar och Uppsala kommun med det politiska ansvaret för 
räddningstjänsten.

Kärnkraft
Forsmarks kärnkraftverk med tre aktiva reaktorer är beläget i Tierps 
grannkommun, Östhammar kommun. Forsmarks kärnkraftverk är en 
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fartligt gods
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2022-04-04

Figur 87. Kartbild farligt gods. Grön linje är primär väg och blå linje är sekundär 
väg för farligt gods. 

viktig arbetsgivare även för boende inom Tierps kommun. En anlägg-
ning för slutförvaring av kärnbränsle planeras i anslutning till kärnkraft-
verket. Till följd av kärnkraftverkets geografiska närhet påverkas Tierps 
kommun utöver fördelarna med arbetstillfällen också av dess risker. 
Enligt lag ska de län där det finns ett kärnkraftverk arbeta med kärnener-
giberedskap. I arbetet ingår bland annat att arbeta fram beredskapsplaner 
och att ha en beredskapsorganisation för att hantera en olycka med ut-
släpp av radioaktivitet eller med risk för utsläpp. I arbetet med kärnen-
ergiberedskapsfrågor ingår också information till allmänheten både före, 
under och efter en inträffad händelse. Ett särskilt informationsansvar 
finns boende inom den inre beredskapszonen.

Länsstyrelsen i Uppsala län har ett huvudansvar vid en olycka hos 
Forsmarks kärnkraftverk.

Eftersom Tierps kommun angränsar till Östhammars kommun med 
Forsmarks kärnkraftverk och båda kommunerna ligger inom Uppsa-
la län, samverkar kommunerna när det gäller kärnenergiberedskapen. 
Tierps kommun har idag tre ordinarie ledamöter och tre suppleanter i 
Lokala säkerhetsnämnden i Östhammars kommun. 

Totalförsvarsfrågor 
Mark- och vattenområden som har betydelse för totalförsvaret ska så 
långt som möjligt skyddas mot åtgärder som kan motverka totalförsvarets 
intressen. Områden som är av riksintresse på grund av att de behövs för 
totalförsvarets anläggningar ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan 
försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningarna. Om ett område 
är av riksintresse för flera oförenliga ändamål ska företräde ges åt det el-
ler de ändamål som på lämpligaste sätt främjar en långsiktig hushållning 
med marken, vattnet och den fysiska miljön i övrigt. Behövs området el-
ler en del av detta för en anläggning för totalförsvaret ska försvarsintres-
set ges företräde (miljöbalken 3 kap. 10 §).
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Områden med risk för dålig luftkvalitet eller  
risk för överskridande av miljökvalitetsnormer
Skjutfält och militära övningsområden
Störningar från skjutfält och militära övningsområden ska beaktas i 
plan- och lovärenden.

Avloppsreningsverk, deponier, avfallsanläggningar och risk för sani-
tära olägenheter
Avloppsreningsverk, deponier och avfallsanläggningar kan ge upphov 
till störande omgivningspåverkan i form av bland annat dålig doft och 
kan betraktas som sanitär olägenhet. Avstånd till sådana anläggningar 
ska därför beaktas i plan- och lovärenden.

Buller
Buller påverkar vår hälsa och vår möjlighet till en god livskvalitet. Det 
påverkar människor olika beroende på vilken typ av buller det är, vilken 
styrka det har, vilka frekvenser det innehåller och hur det varierar över 
tid. Det har även betydelse i vilken situation människor utsätts för det. 
Utöver att buller är ett störningsmoment kan det även påverka människ-
ors prestationsförmåga, inlärning och sömn negativt. Flera studier visar 
även på att långvarig exponering för flyg- och vägtrafikbuller kan öka 
risken för hjärt- och kärlsjukdomar. 

Buller kan komma från flera källor, exempelvis vägtrafik, järnvägstra-
fik eller industribuller till följd av verksamheter. Anläggningar av särskilt 
intresse med hänsyn till buller i Tierps kommun är Tierp arena samt flyg-
fältet i Gryttjom, där höga bullernivåer kan uppstå, varför ny bebyggelse i 
relation till dessa, liksom stora infrastrukturstråk särskilt bör beaktas.

På grund av hälsoriskerna och olägenheterna buller medför ska bul-
lerfrågan beaktas och vid behov utredas genom akustiska utredningar 

vid planläggning eller förhandsbesked. Buller kan förebyggas på olika 
vis, exempelvis genom byggnadsplacering, byggnadsutformning, teknis-
ka lösningar för byggnader, anläggandet av stadsgrönska, användande av 
bullerdämpande material, vägbeläggning och hastighetsregleringar.

Grundvattenbrist
Grundvattentillgången är generellt sett god i stora delar av kommunen, 
men starkt begränsad i vissa områden. I dessa områden råder även risk 
för saltvatteninträngning i brunnar. Denna situation är påtaglig längs de-
lar av Hållnäshalvön. Tillgång till vatten av god kvalitet är en del av en 
god bebyggd miljö och de allmänna folkhälsomålen. Grundvattenfrågor 
berör i huvudsak miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet men 
också Bara naturlig försurning och Ingen övergödning. Tillgång till vat-
ten av god kvalitet har även en stor bäring på Agenda 2030 mål nummer 
sex – Rent vatten och sanitet för alla. Vid planläggning, förhandsbesked 
och bygglov ska vattenfrågan beaktas. 

Skogsbränder
Risken för skogsbrand kan bli stor vid långvarig värme och torka. Med 
ett förändrat klimat med långvariga torra perioder och högre temperaturer 
ökar också risken för skogsbränder. En skogsbrand kan leda till allvarliga 
risker för människor och egendom och orsaka störningar i samhället och 
omfattande ekonomisk skada. Skogsbränder kan uppstå av många olika or-
saker, som exempelvis spridning ifrån grillplatser, användning av engångs-
grillar på torr mark, blixtnedslag, från gnistbildning vid skogsavverkning 
och olika situationer där människans slarv eller misstag orsakar en brand. 

Eldningsförbud är ett viktigt verktyg för att förebygga skogsbränder 
och kommunen ska därför ha god beredskap för att kommunicera eld-
ningsförbud och använda kanaler för en så stor och snabb spridning av 
information. 
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Kommunens arbete med krisberedskap
Genom planmonopolet är det kommunen som ansvarar för planläggning-
en av mark- och vattenområden inom kommunens gränser och beslutar 
om planläggning och antagande av planer. 

Förebyggande av risk och krisberedskap är inte endast en fråga om 
den fysiska planeringen, kommunen arbetar med frågor beträffande risk, 
säkerhet, beredskap och social hållbarhet inom många av de kommunala 
verksamhetsområdena. För att nå en långsiktighet och effektivitet i det 
arbetet ska vid behov berörda parter, såsom kommunens säkerhetssam-
ordnare och brandförsvaret, inkluderas i frågor beträffande den fysiska 
miljön och planeringen. 

Kommunen ska ha tydliga rutiner för hur dialog mellan planerings-
funktionerna och krisberedskapsfunktionerna ska ske i planeringsproces-
serna och i arbetet med den fysiska miljön. Generellt sett är det i plane-
ringsprocessernas tidiga skeden som störst mån för anpassningar finns 
och då samverkan ger störst effekt. 

Arbetet med hälsa, säkerhet och risk ska även beaktas i andra delar av 
samhällsbyggnadsprocessen än i planprocesser. Krisberedskap behöver 
även inkluderas och vara närvarande i arbetet med trafikfrågor, fastig-
hetsutveckling, förvaltning av gator och vägar och vid anläggning och 
drift av park- och grönområden.

Räddningstjänst
Tierps kommun har tillsammans med Uppsala och Östhammar kommu-
ner en gemensam räddningsnämnd, Uppsala Brandförsvar. 

Räddningstjänsten bör vara delaktig i samtliga skeden av planeringspro-
cesserna och ska därför remitteras i samtliga planer som kan beröra eller 
påverka räddningstjänstens verksamhet. Detta är viktigt dels för att mini-
mera olika risker, dels för att förbättra förutsättningarna för räddningsin-
satser. Exempel på viktiga frågor för räddningstjänstens verksamhet är 
byggnadshöjder och tillhörande krav på utrymningsvägar, framkomlighet 
för utryckningsfordon, riskavstånd och hantering av farliga verksamheter. 

FAKTARUTA 
KOMMUNALA PLANER OCH 
PROGRAM FÖR  BEREDSKAP 
OCH  RISKHANTERING

 ‐ Plan för krishanterings-
arbete, 2017

 ‐ Tierps kommuns samord-
nande beredskapsplan för 
dammhaveri, 2017

 ‐ Handlingsplan för före-
byggande verksamhet och 
räddningstjänst, 2020

Figur 88. Avfallsbil i Tierps kommun. Figur 89. Skogsbrand. 
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5.10 GEOLOGI
Geologi handlar om markens beskaffenhet. Olika geologier skapar olika 
förutsättningar för natur och ger också olika förutsättningar för byggna-
tion.

Landskapet i Tierps kommun är geologiskt sett ungt och kommunen 
karaktäriseras av ett till största delen flackt landskap. När inlandsisen 
från den senaste istiden smälte och belastningen på jordskorpan minska-
de, började landmassan successivt höja sig ur havet, vilket tog sin början 
i Uppland för ungefär 9000 år sedan och har sedan dess tydligt påver-
kat landskapet. Landhöjningen utgör för nuvarande cirka 60 centimeter 
per århundrade. Landhöjningen är påtagligt märkbar i kustområdena där 
våtmarker torkat ut och blivit fast mark och där båtplatser och segelleder 
grundas upp. Dock motverkas landhöjning av de ökande havsnivåerna. 

Inlandsisens smältfloder har också kommit att påverka landskapet 
genom att skapa rullstensåsar som Uppsalaåsen, Västlandsåsen och Ven-
delåsen. Det finare material som isälven medförde avlagrade också den 
kalkhaltiga ishavslera som kommit att karaktärisera slättbygderna i Tierp 

Figur 90. Jordartskarta Tierps kommun. 
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och Vendel och har kommit att utgöra grundvalen för dessa bördiga jord-
bruksområden. Åsarna utgör mycket värdefulla miljöer då de idag spelar 
en viktig roll för dricksvattenförsörjning och också skapar förutsättning-
ar för sällsynta naturmiljöer. 

De naturgivna förutsättningarna har i sin tur på ett betydande sätt 
påverkat de varierade kulturmiljöer som vuxit fram i kommunens olika 
delar. De öppna slättlandskapen kring Tierp och Vendel har möjliggjort 
stora sammanhängande jordbruksmark, medan exempelvis kustområ-
dena kommit att karaktäriserats av ett mer småbrutet jordbrukslandskap 
och fiskelägen, då bönderna i dessa områden tvingades dryga ut avkast-
ningen från ett fattigare jordbruk med fiske.

Markens geologiska beskaffenhet är utöver jordbrukets förutsättningar 
också en mycket viktig fråga för dricksvattenförsörjning och försörjning 
av material till bygg- och anläggningsarbeten. Kunskap om de geologiska 
förutsättningarna är en viktig del i arbete med klimatanpassning av sam-
hället och vid bedömning av risker för ras, skred och erosion. Markförhål-
landen, topografi och den geologiska utvecklingen på platsen avgör om 
området är känsligt för exploatering och kräver särskild uppmärksamhet.

Areella näringar
De areella eller gröna näringarna är viktiga basnäringar. Areella näringar 
är ett samlingsbegrepp för näringar som använder biologiska och natur-
geografiska resurser på land och vatten. De areella näringarna står för 
en betydande del av markanvändningen på landsbygden och har en unik 
roll för förvaltande av landskapets natur- och kulturvärden och ger därför 
också förutsättningar för att bedriva annan näringsverksamhet på lands-
bygden som till exempel verksamhet kopplat till upplevelser och rekre-
ation. Av de 2307 företagen som år 2019 var aktiva i Tierps kommun ut-
gjorde företagen inom de areella näringarna 28 procent och stod för cirka 
5 procent av arbetstillfällena i kommunen. Av kommunens totala landyta 
består cirka 74 procent av skogsmark och 14 procent av jordbruksmark.

Jordbruk
Antalet jordbruksföretag i Tierps kommun blir färre men större. Mellan 
åren 1981 och 2007 minskade antalet jordbruksföretag från totalt 631 till 
437. Antalet företag med mer än 100 hektar mark ökade under perioden 
från 19 till 45. En liten ökning kan dock också ses på de små jordbruks-
företagen, jordbruk med mindre än 10 hektar. Det är de medelstora före-
tagen som minskat kraftigt.

I Tierps kommun finns idag cirka 21 350 hektar jordbruksmark, varav 
19 413 hektar utgörs av åkermark och 1937 hektar utgörs av betesmark. 
Jordbruket är en mycket viktig bransch, inte bara med hänsyn till den 
sysselsättning den ger utan också för livsmedelsförsörjningen. En stark 
inhemsk jordbruksproduktion är viktigt ur ett säkerhetsperspektiv, för en 
tryggad livsmedelsförsörjning och bidrar till ett mer robust samhälle. 

Figur 91. Jordbruk utanför Tierp köping. Foto: Torsten Lundin. 
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De klimatförändringar som jordklotet genomgår antas komma att på-
verka och förändra förutsättningarna för jordbruket globalt. Klimatför-
ändringar kan exempelvis komma att medföra långa perioder av torka, 
bränder eller översvämningar och därmed minska jordbrukets avkast-
ning i delar av världen där livsmedelsproduktion idag är stor och av glo-
bal betydelse. Detta samtidigt som jordens befolkning ökar i snabb takt 
och således behovet av livsmedelsproduktion. Dessa förändringar kan 
bidra till ett mer osäkert internationellt säkerhetsläge vilket kan öka Sve-
rige sårbarhet, då över hälften av maten vi idag konsumerar importeras, 
vilket i sig också medför klimatpåverkan. Detta innebär att den svens-
ka inhemska matproduktionen både ur ett lokalt och globalt perspektiv i 
framtiden kommer att bli än viktigare.

Klimatförändringarna kommer med största sannolikhet medföra sto-
ra förändringar för kommunens lantbrukare. Växtsäsongerna i Sverige 
kommer att bli längre, men samtidigt kommer också extremväder med 
torka och kraftig nederbörd bli vanligare. Under torråret 2018 halvera-
des Sveriges spannmålsproduktion. För lantbrukarna i Tierps kommun 
kommer klimatförändringarna med stor sannolikhet att leda till förändra-
de förutsättningar både för växt- och djurproduktion. 

Samtidigt som vikten av jordbruket och jordbruksmarken är och fort-
sätter bli allt viktigare minskar den totala ytan jordbruksmark i Sverige, 
en trend som hållit i sig under en lång tid. Mellan åren 2009 och 2019 
minskade den totala arealen åkermark i landet med 3,47 procent och 
i Uppsala län med 3,53 procent. Under samma period har arealen av 
betesmark och slåtteräng i Uppsala län minskat med 1 procent medan 
arealen i landet i stort har ökat med 3,68 procent. Jordbruksmark som 
exploateras skadas oftast irreversibelt, vilket generellt inte är fallet när 
jordbruksmark tas ur produktion och läggs i träda. Med hänsyn till detta 
ska exploatering eller andra åtgärder som irreversibelt förstör jordbruk-
smark i högsta möjliga mån undvikas, även om jordbruksmarken för till-
fället inte aktivt brukas.

Jordbrukets landskap
Jordbruk är människans nyttjande av mark genom bearbetning av åkrar 
och betesmark i syfte att producera livsmedel och råvaror. Genom den 
mänskliga bearbetningen av marken och påverkan på landskapet upp-
står jordbrukslandskap. Jordbrukslandskapet är till sin natur öppet och 
siktlinjerna långa. Vid byggnation i jordbrukslandskap blir påverkan för 
landskapsbilden därför ofta påtaglig. Hur tillkommande bebyggelse i 
jordbrukslandskap påverkar landskapet och landskapsbilden är därför en 
fråga som ska beaktas vid plan- och lovärenden och en landskapsanalys 
av det aktuella området bör föregå val av byggnadsplacering. Bebyg-
gelse bör generellt förläggas i anslutning till befintlig bebyggelse och 
med hänsyn till omgivningen och områdets lokala bebyggelsetradition. 
Jordbrukslandskapet och landsbygdens kulturmiljöer är beroende av en 
levande landsbygd och ett fortsatt brukande av jorden.

FAKTARUTA 
DEFINITION AV  
BRUKNINGSVÄRD 
 JORDBRUKSMARK:

Med brukningsvärd jordbruk-
smark avses mark som med 
hänsyn till läge, beskaffenhet 
och övriga förutsättningar 
är lämpad för jordbrukspro-
duktion. Även kultiverad 
betesmark som har förbättrats 
genom röjning eller tidigare 
varit åker och som utnyttjas 
som bete kan utgöra jordbruk-
smark. I bedömningen om 
brukningsvärdet får markens 
beskaffenhet och förhållan-
dena i övrigt på platsen samt 
markområdets läge i landska-
pet avgöra (om aktuell mark 
exempelvis är omgiven av 
skog och avskild från eller i 
utkanten av annan jordbruk-
smark, har en begränsad area, 
och om den är ”stenbunden” 
och i utkanten av område med 
jordbruksmark).

Definition av väsentliga  
samhälls intressen:
I Länsstyrelsens planerings-
underlag för jordbruksmark 
har en sammanställning av 
väsentliga samhällsintressen 
gjorts, baserad på tre separata 
källor, Förarbetena till NRL, 
Riksintresse-utredningen (SOU) 
samt domar från MÖD.  
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Jordbrukets påverkan på biologisk mångfald och miljö
Den största delen av odlingslandskapets växt- och djurarter lever i ängs- 
och betesmarker, men även i åkerkanter, vägrenar, åkerholmar, våtmar-
ker och andra småbiotoper. Många av dessa naturtyper som förr var van-
liga i odlingslandskapet har dock blivit mer och mer sällsynta. Dit hör 
många av de småbiotoper som tidigare gjorde åkermiljöer till områden 
med hög biologisk mångfald. Det är därför alla dessa småstrukturer är 
skyddade av det generella biotopskyddet. 

Bland de största utmaningarna för grön infrastruktur i kommunens 
och i länets odlingslandskap är att bibehålla och stärka den gröna infra-
strukturen samtidigt som förutsättningar för ett effektivt och klimats-
mart jordbruk kan värnas och vidareutvecklas. Det handlar dels om att 
begränsa fragmenteringen till följd av storskaliga och rationella fält och 
åkrar, med förlust av habitat såsom bryn, åkerholmar, småvatten och 
värdefulla träd i odlingslandskapet. Men också om att hantera igenväx-
ningen av tidigare ängs- och betesmarker. För miljömålen Ett rikt od-
lingslandskap, Ett rikt växt- och djurliv samt Ingen övergödning spelar 
utvecklingen inom de areella näringarna en betydande roll.

Jordbruket står för en inte obetydlig del av Sveriges totala utsläpp av 
växthusgaser. Inom jordbruket är det biologiska processer som står för de 
stora utsläppen av exempelvis metan från djurens matsmältning, metan 
från gödselhantering och koldioxid från fossila bränslen. En minskning 
av den inhemska jordbruksproduktionen skulle dock innebära en stor ök-
ning av transporter genom import av mat och de direkta utsläppen från 
jordbruksproduktionen skulle i stället flyttas till det exporterande landet.

Jordbruksmark innehåller stora mängder kväve och fosfor. När jorden 
rörs om vid odling, till exempel när man plöjer och harvar frigörs mer 
av dessa näringsämnen. Gödsling av jordbruksmarken tillför sedan mer 
kväve och fosfor. När vatten rör sig genom marken, eller rinner på ytan, 
följer en del av växtnäringen med. Växtnäringen förs vidare till grund-

vatten, diken och vattendrag och hamnar till slut i sjöar och hav och blir 
en bidragande orsak till övergödning.

Övergödning är ett miljöproblem i flera av Tierps vattendrag och hela 
kustområdet men däremot inte kommunens sjöar. Strömarån, Tämnarån, 
Väla kanal, Sladaån samt Fyrisåns övre delar ligger i jordbruksområden 
med övergödning som följd. Den totala belastningen av fosfor till kusten 
bör minska med ungefär fyra ton enligt vattenförvaltningens reduktions-
beting för att uppnå god status.

Hushållning med jordbruksmark
Den totala ytan jordbruksmark minskar i Sverige, i länet och i kommunen. 
Det är därför av stor vikt att hushålla med den jordbruksmark som finns 
kvar. I miljöbalkens tredje kapitel om grundläggande bestämmelser för 
hushållning med mark- och vattenområden anges i fjärde paragrafen att: 

”Jord- och skogsbruk är av nationell betydelse. Brukningsvärd jord-
bruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast 
om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta 
behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande 
sätt genom att annan mark tas i anspråk” (MB 3:4). 

Fortsatt planering
Tierps kommuns generella ståndpunkt är att jordbruksmark i största möj-
liga mån alltid ska bevaras för ett fortsatt rationellt brukande, men en be-
dömning behöver göras i varje enskilt fall. Vid ärendet gällande exploa-
teringar på jordbruksmark ska möjligheten till alternativa lokaliseringar 
av exploateringen i första hand alltid undersökas. Om bedömningen är 
att ingen alternativ lokalisering är rimlig ska en avvägning enligt MB 
3:4 genomföras. 

MB 3:4 lämnar utrymme för tolkningar och leder till svåra bedöm-
ningar i de enskilda fallen. Vid konflikter mellan ett annat väsentligt 

Bostadsförsörjningsbehov: 
Bostadsförsörjning som inne-
bär en lokalisering av bostäder, 
arbetsplatser, service och 
transportsystem nära varandra 
kan anses vara ett väsentligt 
samhällsintresse. Ianspråkta-
gandet måste resultera i ett 
större antal bostäder, alltså 
avses inte behovet av enstaka 
villor eller ett fåtal bostäder.

Teknisk infrastruktur
Att skapa ett väl fungerande 
och lämpligt tekniskt försörj-
ningssystem och åtgärder för 
att tillgodose behovet av goda, 
säkra och klimatsmarta trans-
portmöjligheter ska anses som 
ett väsentligt samhällsintresse. 

Sociala aspekter:
Säkerställande av viktiga soci-
ala aspekter, som exempelvis 
arbetstillfällen, sjukvård, kultur 
och fritidsaktiviteter eller 
näringsverksamhet vilka bidrar 
till ekonomisk och innovations-
rik tillväxt kan anses vara ett 
väsentligt samhällsintresse. 

Rekreationsintressen:
Åtgärder för säkerställandet 
av viktiga rekreationsintressen 
kan anses vara ett väsentligt 
samhällsintresse. 

Tierps kommun ska i be-
dömningen av väsentliga 
samhällsintressen generellt 
sett använda länsstyrelsens 
sammanställning. 
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samhällsintresse och brukningsvärd jordbruksmark krävs att en bedöm-
ning för- och värdering av om den aktuella jordbruksmarken anses som 
brukningsvärd samt huruvida den alternativa markanvändningen kan 
bedömas vara ett väsentligt samhällsintresse. Bedömningarna bör göras 
med stöd av definitionerna i faktarutan ovan. 

Vid bygglovsärenden eller förhandsbesked i Tierps kommun där an-
sökan gäller exploatering av jordbruksmark för enstaka bostadshus eller 
ekonomibyggnad som syftar till att tjäna jordbrukarens behov och bidrar 
till att säkra ett fortsatt brukande av marken ska undantag kunna göras 
även om åtgärderna inte kan klassas som ett väsentligt samhällsintresse. 
Detta kan exempelvis vara aktuellt vid generationsskifte på en familje-
gård eller liknande scenario. 

Kommunen ska upprätthålla en god dialog med intresseföreningar, 
exempelvis Lantbrukarnas Riksförbund, och ta vara på den kunskap som 
finns hos kommunens jord- och skogsbrukare. 

Skogsbruk
I Sverige har skogen länge utgjort en mycket viktig resurs och använts 
på olika vis, till en början som förråd för byggnadsmaterial och som 
skafferi för svamp, bär och jakt. Under 1600-talet med den ökade svens-
ka bergsnäringen uppstod ett stort behov av virke för träkolsframställ-
ning och under 1800-talets framväxt av den moderna skogsindustrin 
ökade behovet av virke dramatiskt. Detta kom att innebära att skogen 
vid 1800-talets slut och 1900-talets början var hårt åtgången i delar av 
landet. Till följd av detta infördes plikten att återbeskoga efter avverk-
ning med 1903 års skogspolitik och skogsvårdslag. Detta tillsammans 
med en långsiktig skötsel har virkesförrådet i Sveriges skogar ökat med 
mer än 80 procent sedan 1920-talet. Skogsnäringen är idag en av Sveri-
ges basindustrier och Sverige är världens näst största exportör av skogs-
bruksprodukter när det gäller exempelvis pappersmassa, papper och 
sågade trävaror. 

Figur 92. Skogsbruk i Knypplan. 
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Närmare fyra femtedelar av Tierps kommun består av skogsmark och 
nästan uteslutande av barrskog. Ungefär hälften av skogarna i kommu-
nen är bolagsägda, vilket är ett arv från brukstiden då järnbruken ägde 
stora skogar som försåg hyttor och ugnar med träkol. Skogsbruket utgör 
en viktig bransch i kommunen och många människor har idag sin för-
sörjning direkt kopplad till skogsbruket och skogsindustrin.

Skogsbruket regleras av skogsvårdslagen (1979:429). Lagen uttrycker 
samhällets krav på skogsägaren och anger vilken virkesproduktion som 
måste uppnås och vilken hänsyn till naturen, kulturmiljön och rennäring-
en som måste tas. Skogsstyrelsen är tillsynsmyndighet, också för delar 
av miljöbalken. 

Idag står skogsbruket, liksom samhället i stort inför stora utmaningar 
och förändringar som är globala till sin karaktär. Enligt SMHI:s kli-
matscenarier kommer alla årstider att bli varmare än idag. Extremväder 
som torka och skyfall kommer att bli vanligare och variationen mellan 
år kommer att bli större. Detta kommer att ha en direkt inverkan på stora 
delar av samhället och inte minst på skogsbruket. Med längre perioder 
av torka kan skogsbränderna komma att öka till antal och i omfattning 
och behoven av avverkningsstopp bli allt vanligare och längre. Andra ef-
fekter av förändrat klimat kan vara ökningar av insektsangrepp och sjuk-
domar som drabbar skogsbeståndet. Redan idag är skogen försvagad av 
klimatet vilket lett till ökande angrepp av exempelvis granbarkborren.

Samtidigt som skogen och skogsindustrin står inför stora utmaning-
ar kan den också vara en del av lösningen. Den förnybara skogsråvaran 
kan ersätta fossila bränslen och råvaror för exempelvis energi och för en 
mängd olika produkter och därmed bli en viktig del i omställningen till 
ett mer fossilfritt och kretsloppsbaserat samhälle. Under de senaste åren 
har också många engångsprodukter som tidigare tillverkats i plast kom-
mit att ersättas av pappersbaserade alternativ.

Skogsbrukets påverkan på biologisk mångfald och miljö 
En följd av det moderna skogsbruket är att det i dagens produktionssko-
gar ofta är ont om döda och döende träd, lövträd och gamla träd. Med 
produktionsskogar menas skogar avsedda för kommersiell produktion. 
Produktionsskogar hinner generellt sett inte bli riktigt gamla och är där-
för oftast mindre variationsrika än äldre skogar med lång kontinuitet. En 
stor del av skogen är idag också dikad, vilket har lett till att sumpskogar 
och myrar har blivit ovanliga. 

Främst på privatägda marker går det fortfarande hitta skogar som inte 
påverkats av det senaste århundradets trakthyggesbruk och med en större 
åldersvariation. Här finns en mångfald av växter, djur, mossor, lavar och 
svampar som är ovanliga eller saknas helt i det övriga skogslandskapet.

Svensk skog och skogsbruk har stor potential att bidra till att minska 
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klimatförändringar. De boreala skogarna är viktiga som kolsänkor. Dessa 
nordliga områden lagrar cirka 60 procent av det kol som finns lagrat i 
världens skogar. Men det finns skillnader också i de boreala skogarna. 
Fuktig mark lagrar betydande mängder kol i form av torv, till skillnad 
mot torrare marker. Två tredjedelar av kolet är lagrat i skogsmarken och 
en tredjedel i träden. Ett hållbart skogsbruk är förutsättningen för att 
skogen ska fortsätta fungera som kolsänka. Detta kan exempelvis göras 
genom att ständigt ha skog på tillväxt. Ytterligare en åtgärd i ett klimat-

vänligt skogsbruk är att återställa utdikade områden till våtmarker samt 
genom bevarande och skyddande av torvmarker.

Produkterna från skogsbruket har även de vid ett smart användande 
stor potential att minska utsläppen av växthusgaser och därmed möjlig-
het att bidra i motverkandet av klimatförändringar. Skogen kan ge bio-
bränslen som har potential att ersätta fossila bränslen i många processer 
och trä som byggmaterial kan ersätta energikrävande material som ce-
ment och metaller. Byggmaterial av trä fortsätter att fungera som kolla-

Figur 93. Iggelbo är kommunalt naturreservat som inrättades 1992. Skötselplan har tagits fram för att säkerställa bevarandet av biologisk mångfald. 
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ger till dess virket börjar brytas ner. Träbaserade byggtekniker har under 
de senaste åren snabbt utvecklats och flera höghus av trä genom använ-
dandet av limträ och olika former av nya träprodukter har byggts.

Kommunens skogsägande
Tierps kommun äger cirka 786 hektar skogsmark. Kommunen äger 
främst skog kring tätorterna och stort fokus i förvaltningen ligger på 
biologisk mångfald och skogens funktion som rekreationsområden. Lö-
vandelen i den kommunägda skogen ska vara hög, liksom andelen gamla 
träd och död ved. Detta för att för att bidra till miljömålet Levande sko-
gar och gynna vitryggig hackspett och andra arter som är beroende av 
lövskogar med mycket död ved. Träd ska få stå kvar och bli riktiga evig-
hetsträd, och grova träd längs vattendrag och stränder ska i synnerhet 
sparas. Kommunen ska använda alternativa skötselmetoder och skon-
sam markberedning för att värna natur- och kulturvärden. Kultur- och 
fornlämningar får inte skadas och på lämpliga platser ska dessa vårdas 
och lyftas fram som besöksmål. Stigar och vandringsleder ska uppmärk-
sammas, och på vissa platser skötas och märkas upp, för att skapa för-
utsättningar för friluftsliv i skogen. Kommunens skog är även viktig för 
skolverksamheten, och i varje tätort finns skogsområden avsatta för ut-
omhuspedagogik. Kommunens skogsinnehav har även en funktion som 
markreserv för framtida exploatering.

Kommunen ska arbeta för inköp av tätortsnära natur, när tätorterna 
växer och tätortsnära natur kan komma att behöva tas i anspråk ska ny 
mark köpas in för att kompensera förlusten av den tätortsnära natu-
ren. En medveten strategi ska vara att skapa cirklar av natur som omger 
tätorterna där skogen kan skötas på annat sätt än produktionsskogen. 
På lång sikt erbjuds invånarna naturvärden, svamp- och bärplockning, 
friluftsstråk, gynna naturturismen samt för att skapa förutsättningar för 
biologisk mångfald och utgöra en motvikt till produktionsskog. 

Fortsatt planering
I enlighet med miljöbalken 3 kap. 4 § ska kommunen vid exploate-
ring ta hänsyn till att ”skogsmark som har betydelse för skogsnäringen 
skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra 
ett rationellt skogsbruk”. Vidare ska konsekvenser för tätortsnära natur, 
biologisk mångfald och andra aspekter tas hänsyn till vid exploatering 
av skogsmark. Skogsmark utgör cirka 74 procent av kommunens tota-
la landyta. Vid framtida exploateringar förordas därför användandet av 
skogsmark framför jordbruksmark, under förutsättningen att hänsyn tas 
till ovan nämnda förutsättningar. 

Vid planläggning av bostadsområden ska tillgången till tätortsnära na-
tur beaktas och vid behov även säkerställas genom planbestämmelser. 

Jord- och skogsbrukets naturvärden
Jordbruks- och skogslandskapet har stor betydelse som ekosystem och är 
särskilt viktiga för miljömålen Ett rikt odlingslandskap, Levande skogar, 
Ett rikt växt- och djurliv samt Ingen övergödning. Jord- och skogsbruk 
är areella näringar av nationell betydelse, därför får jord- och skogsbruk-
smark endast tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar om det be-
hövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen, som inte kan tillgo-
doses på annan mark (3 kap. 4 § MB). Skog med stora friluftslivs- eller 
naturvärden bör inte användas för bebyggelse. 

Slättbygdens storskaliga karaktär och det småbrutna odlingslandska-
pets ålderdomlighet är värden som särskilt ska beaktas. Odlings-, ängs- 
och hagmarker med höga naturvärden ska skyddas och vårdas så att de-
ras värden bevaras och förstärks. Vid ny bebyggelse inom slättbygd och 
småbrutet landskap ska särskild hänsyn tas till biologisk mångfald och 
kulturhistoria. Stor vikt ska läggas vid befintliga kulturmiljöers bebyg-
gelsestruktur, karaktär och landskapsbild.

Kommunen ska verka för ett hållbart jordbruk, dels genom att väl-
komna ekologisk odling, dels genom att öka andelen ekologisk och när-

VERKTYGSLÅDA 
SKOGSBRUK

 ‐ Viktiga områden och boträd 
för de stora rovfåglarna ska 
skyddas och exploatering 
får inte ske i närområdet till 
kända rovfågelbon.

 ‐ Kommunen ska i sitt 
skogsägande arbeta för 
ett långsiktigt och hållbart 
skogsbruk.
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producerad mat inom kommunens egna verksamheter. Kommunen ska 
uppmuntra lantbrukare att ansluta sig till Greppa Näringen, och liknande 
initiativ, för att minska läckage av näring till vattendrag, sjöar och hav.

Kalkrika jordarter har gjort att det finns förutsättningar för en rik 
växtflora i skogarna, med stort inslag av orkidéer. I kommunen finns 
några av länets och kanske Sveriges mest artrika kalkbarrskogar gällan-
de rödlistade marksvampar. Främst Hållnäshalvön har gott om denna typ 
av skog, men det finns även exempel i den västra delen av kommunen. 
Dessa skogar ska skyddas från totalavverkning och gödsling. Andra vär-
defulla typer av skogar är primärskogar på landhöjningskust, glesa häll-
markstallskogar och sumpskogar, i synnerhet längs Forsmarksån.

Det moderna skogsbruket leder till att det i dagens skog är ont om 
döda och döende träd, lövträd och gamla träd. En stor del av skogen är 
dikad, vilket har lett till att sumpskogar och myrar idag är ovanliga. Här 
finns en mångfald av växter, djur, mossor, lavar och svampar som är 
ovanliga eller saknas helt i det övriga skogslandskapet. Kommunen ska 
verka för att hyggesfria skogsbruksmetoder används i högre utsträckning 
genom information samt att själv bruka dessa. Med hyggesfria metoder 
blir det möjligt att bevara både biologisk mångfald och friluftsvärden 
samtidigt som skogen ger ekonomisk avkastning och bidrar till minska-
de koldioxidutsläpp. 

Skogsbruket ska visa friluftslivet och naturturismen stor hänsyn vid 
åtgärder i rekreationsskogar samt kring vandringsleder. Det fortsatta 
arbetet med ”vitryggslandskapet” ska stödjas genom att verka för att an-
delen lövträd ökar i skogarna inom Dalälvsområdet och mellan Dalälven 
och Tämnaren samt öster om Vendelsjön. Tierps kommun bör peka ut 
sina värdefullaste områden med avseende på grova träd, liksom områden 
för artrikedom och friluftsliv samt utse naturminnen.

Yrkesfiske
Yrkesfisket är en maritim näring med betydelse för livsmedelsförsörjning, 
livsmedelsproduktion och bidrar till livskraftiga skärgårdssamhällen som 
upprätthåller identitet och kulturmiljö. Tierp är en kustkommun och fis-
ket har därför traditionellt spelat en viktig roll för många invånare, först 
som bondefiske och senare alltmer som yrkesfiske. Längs kusten finns 
flera mindre fiskehamnar som minner om denna tid. Idag finns endast fem 
licensierade yrkesfiskare kvar i kommunen. Yrkesfisket fyller dock fortfa-
rande en viktig kulturell funktion och bidrar till besöksnäringen.

Att upprätthålla en hållbar matproduktion med livsmedel med högt 
näringsvärde är viktigt för samhället. Det förutsätter att god miljöstatus 
i havet nås och upprätthålls samt att de ekosystemtjänster som fisket är 
beroende av säkerställs. 

I miljöbalken 3 kap. 5 § står gällande yrkesfisket att ”Mark- och vat-
tenområden som har betydelse för rennäringen eller yrkesfisket eller för 
vattenbruk skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtag-
ligt försvåra näringarnas bedrivande. Områden som är av riksintresse 
för rennäringen eller yrkesfisket skall skyddas mot åtgärder som avses i 
första stycket”.

Yrkesfiske är ett av de tretton användningsområden som regleras 
inom de statliga havsplanerna. Användningen yrkesfiske beskrivs som 
”Förutsättningar för att bedriva yrkesfiske ska bibehållas. God tillgäng-
lighet för yrkesfiskefartyg till hamnar och fiskeområden lämpliga utifrån 
variationer över säsonger och år ska beaktas”.

I havsplanernas tio övergripande planeringsmål är ”ett hållbart yrkes-
fiske” ett av målen. Havsplanerna ska bidra till ett miljömässigt hållbart, 
resurseffektivt, innovativt, konkurrenskraftigt och kunskapsbaserat fiske 
inom ramen för en ekosystembaserad förvaltning som inkluderar hänsyn 
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till viktiga livsmiljöer både för fisk och för andra arter. Väl förvaltade 
fiskbestånd och livsmiljöer för fisk är en förutsättning för ett hållbart 
yrkesfiske. Särskilt viktigt är integrering med planeringen av kustområ-
dena, där det finns viktiga livsmiljöer för fisk, nämligen lekområden och 
uppväxtområden. Naturvärden och kulturvärden vid kusten och i utsjön 
är ofta en förutsättning för att kunna skapa möjligheter för och vidareut-
veckla yrkesfiske respektive besöksnäring i kustsamhällen

Riksintresseområde för yrkesfisket
Tierps kommun berörs av två riksintresseområden för yrkesfisket, Löv-
stabukten samt Öregrundsgrepen. Havs- och vattenmyndigheten lämnar 
uppgifter om områden som är av riksintresse för yrkesfiske enligt miljö-
balkens (3 kap. 5§.) bestämmelser om riksintresse. 

Tillämpning av hushållningsbestämmelserna i MB 3 kap. 5 § innebär 
att planeringen för användning av mark- och vattenområden ska säker-
ställa fiskesektorns tillgång till fångstområden i både havet och inlands-
vatten. Det är också avgörande att planeringen säkerställer nödvändig 
infrastruktur av hamnar med service för fiskefartygen och som erbjuder 
lämpliga möjligheter för landning av fångsten.

Fortsatt planering
I enlighet med MB 3:5 beaktas riksintresseområdena för yrkesfisket ge-
nom att i översiktsplanens användningskarta anges som just riksintresse-
område för yrkesfisket. 

Figur 94. Äldre fiskebåt. Foto: Anna-Carin Skytt
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Riksintressen och bevarande
Riksintressen gäller över geografiska områden vilka pekats ut för att de 
innehåller nationellt viktiga värden och kvaliteter. Det är riksdagen eller 
en nationell myndighet som fattar beslut om att peka ut riksintressen. I 
den kommunala översiktsplaneringen redovisas dessa så att det blir tyd-
ligt hur dem förhåller sig till andra intressen men också för att avväg-
ningar mellan oförenliga riksintressen ska kunna göras. 

Det är främst vid förslag om ändrad mark- och vattenanvändning som 
riksintresset får praktisk betydelse. Skyddet för riksintressena blir aktu-
aliserat vid ett anspråk på förändrad mark- och vattenanvändning genom 
till exempel prövning enligt plan- och bygglagen eller miljöbalken. 

Naturvård
Naturvårdsverket har pekat ut 15 objekt som riksintresse för naturvård 
enligt miljöbalken 3 kap, 6 §.
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Natura 2000
Kommunen berörs av både fågeldirektivet och art- och habitatdirektivet. 

Friluftsliv
Naturvårdsverket har pekat ut 2 områden som riksintresse för friluftsliv 
enligt miljöbalken 3 kap, 6 §. 
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Kulturmiljö
Riksantikvarieämbetet har pekat ut 11 objekt som riksintresse för kultur-
miljövård enligt miljöbalken 3 kap, 6 §. 

Kommunikationer
Trafikverket har pekat ut riksintressen för järnväg (inkl. stationer för re-
sandeutbyte), väg och farled för sjöfarten enligt miljöbalken 3 kap, 8 §. 
För järnväg är det Ostkustbanan. För väg är det E4. För sjöfarten är det 
farleder för kusttrafik. 
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Yrkesfiske
Havs- och vattenmyndigheten har pekat ut två områden för yrkesfiske 
enligt miljöbalken 3 kap, 5 §. 

Skyddade vattendrag
Riksdagen har pekat ut ett område som skyddat vattendrag enligt miljö-
balken 4 kap, 6 §. 
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Energiproduktion
Energimyndigheten har pekat ut tre områden för energiproduktion enligt 
miljöbalken 3 kap, 8 §.

Stamledning
Svenska kraftnät har pekat ut tre områden för stamledning enligt miljö-
balken 3 kap, 8 §. 
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6. PLANENS 
 KONSEKVENSER

För alla nya översiktsplaner ska en strategisk miljöbedömning genom-
föras. Syftet med en sådan bedömning är att integrera miljöaspekter 
i planen så att en hållbar utveckling främjas. Miljöbedömningen ge-
nomförs parallellt med, och integrerat i, planprocessen. Tierp har valt 
att utvidga bedömningen till att också inkludera sociala och ekono-
miska konsekvenser. Detta avsnitt sammanfattar konsekvensbeskriv-
ningen för Tierps kommuns nya översiktsplan så här långt, inför sam-
råd. Texten utgör en icke-teknisk sammanfattning av arbetet.
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6.1 SAMLAD BEDÖMNING AV PLANFÖRSLAGET
Miljökonsekvenser
Sammantaget bedöms planförslaget medföra risk för negativa konsekven-
ser för kommunens vatten på grund av exploateringen som planen medger 
kombinerat med de delvis öppna och vaga riktlinjer. Kommunen har stor 
medvetenhet om befintliga utmaningar kopplat till blåstruktur och i vissa 
fall även förslag på åtgärder, men utan konkreta och mer platsspecifika 
åtgärdsförslag eller riktlinjer vid den kommande planläggningen blir pla-
nens stöd vagt och öppet. I mark- och vattenanvändningskartan finns inga 
utpekade områden för de vattenåtgärder som presenteras i planen. 

Naturen i Tierps kommun är rik och varierad. Enligt planförslaget med-
ges majoriteten av utvecklingen på skogsmark. Bedömningen är dock att 
kommunen har ansträngt sig för att göra minimal påverkan på naturmil-
jön. Trots det finns en risk att det blir en negativ påverkan på den bio-
logiska mångfalden och de ekologiska spridningssambanden när värde-
full naturmark tas i anspråk. Planförslaget har höga ambitioner kopplade 
till kommunens naturvärden, dock vore det önskvärt med mer konkreta 
ställningstaganden som skulle skapa en tydligare styrning till kommande 
planeringsskeden. Sammantaget bedöms planförslaget medföra både små 
positiva och små negativa konsekvenser för kommunens naturvärden.

Tierps kommun är en tätortsnära landsbygdskommun med ett variations-
rikt landskap. Olika delar i kommunen har i sin tur en egen identitet och 
historia. Planförslaget har delvis höga ambitioner kopplade till Tierps 
kulturmiljövärden och visar på att kommunen är medveten om befintliga 
kultur historiska värden. Sammantaget bedöms planförslaget medföra risk 
för måttliga negativa konsekvenser för kommunens kulturhistoriska värden. 
Bedömningen baseras bland annat på att det är vaga riktlinjer kopplade till 
utveckling i områden som utgör riksintresse för kulturmiljövården. Bedöm-
ningen kan mildras genom åtgärder som att exempelvis i planen ställa krav på 
att särskilda kulturmiljöutredningar ska ingå i framtagande av nya detalj planer 
inom och i angränsning till för kulturmiljön särskilt värdefulla områden.

Planförslaget har delvis höga ambitioner och mål kopplat till kommu-
nens klimatarbete, men det saknas en tydlighet i hur man ska hamna där. 
Sammanhängande och storskaliga bebyggelsen ska prioriteras i områden 
där kollektivtrafik enkelt kan nås. Kommunen har som ambition att ska-
pa ett mer heltäckande, sammanhängande och säkert cykelvägnät för att 
användningen av cykel ska öka. Planförslagets ställningstagande kring 
materialval i byggprocessen bedöms som ett starkt och positivt ställnings-
tagande. Sammantaget medför planförslaget både små positiva och små 
negativa konsekvenser för aspekten klimatpåverkan. 

Sociala konsekvenser
Planförslaget har viss vägledning kring buller men saknar det helt för luft-
kvalitet. Kommunen är en glesbygdskommun som inte har samma behov 
som en kommun med stora och mer tättrafikerade städer, vilket medför att 
riktlinjer och ställningstagande är inte är lika nödvändiga som en stor-
stadskommun. Sammantaget medför planförslaget varken positiva eller 
negativa konsekvenser för både luftkvalitet och buller. 

Planförslaget uppmärksammar ett antal risker som behöver hanteras i 
den planerade utvecklingen i kommunen. Det handlar bland annat om kli-
matrelaterade risker som ras, skred och översvämning vid skyfall, värme-
böljor men också förorenad mark. Kommunen har höga ambitioner med 
delvis vaga riktlinjer och ställningstaganden, men förtydligande och i vissa 
fall även skarpare ställningstaganden efterfrågas. Sammantaget bedöms 
planförslaget medföra både positiva och negativa konsekvenser kopplat till 
hantering av risker och klimatanpassning i den kommande planeringen. 

Planförslaget övergripande fokus på åtgärder som ska öka trygghe-
ten och skapa inkluderande offentliga mötesplatser bedöms sammantaget 
medföra små positiva konsekvenser med avseende på trygghet och trivsel.  

Kommunen har ett bra utgångsläge och höga ambitioner som samman-
taget bedöms medföra positiva konsekvenser för människors vardagsliv 
och levande samhällen, dock skulle tydligare ställningstaganden i vis-
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sa vägledande verktygslådor öka planförslagets förmåga att vara stöd till 
fortsatt arbete.

Tydligare planeringsinriktningar eller åtgärdsförslag skulle skapa en 
röd tråd mellan vision och ställningstagande, men planförslaget visar på 
ambitioner som kan leda till en positiv utveckling och sammantaget be-
döms den nya översiktsplanen medföra positiva konsekvenser för aspek-
ten inkludering och social sammanhållning. 

Ekonomiska konsekvenser
I termer av hushållning med mark, vatten och den fysiska miljön inne-
bär planförslaget sammantaget små negativa konsekvenser. Planförslaget 
medför irreversibla ianspråktaganden av både skogsmark och till viss del 
jordbruksmark, dock sett till kommunens yta och graden av bebyggelse är 
det en begränsad påverkan. 

Själva plandokumentet är i sig inte tillräckligt för att medge en bedöm-
ning av planförslagets långsiktiga kommunalekonomiska konsekvenser. 
Den markanvändning som redovisas i planen skapar möjligheter för ett 
samhällsbyggande men bedömningar av i vilken ordning och på vilka 
kommersiella villkor som områden ska utvecklas skjuts till senare proces-
ser. Planförslaget medger utveckling av fler bostadsområden. Planförsla-
get bedöms medföra varken positiva eller negativa konsekvenser för den 
kommunala ekonomin, med risk för små negativa konsekvenser eftersom 
underlag saknas.

Planförslaget har relativt lite innehåll som direkt påverkar näringslivets 
förutsättningar i kommunen. Ny bebyggelse för verksamheter planeras 
främst i anslutning till befintliga verksamheter och infrastruktur. Kommu-
nens geografiska läge ger goda möjligheter att attrahera företag och nyeta-
bleringar. Dessa möjligheter uppmärksammas i planförslaget. Sammanta-
get bedöms planförslaget medföra små positiva konsekvenser.

6.2 SAMLAD BILD
Nedan sammanfattas bedömningen av planförslagets konsekvenser i två 
perspektiv. Först summeras kortfattat konsekvenserna från kap. 7-9 i en ta-
bell med en kort sammanfattning. Därefter görs en översiktlig bedömning 
av på vilket sätt planförslagets genomförande bidrar till, eller motverkar, 
att de nationella miljökvalitetsmålen nås. Den bedömningen är översiktlig, 
men kan ändå tjäna som ett stöd i en diskussion om planförslagets egen-
skaper och vilka delar som behöver vidareutvecklas i de följande faserna i 
översiktsplaneprocessen. 

I avsnitt 11.3 summeras förslag på kompletteringar eller fördjupningar 
som kan övervägas i kommande planering.

Konsekvenserna sammanfattade
I tabellen på nästa sida sammanfattas bedömningen av planförslagets kon-
sekvenser (teckenförklaring nedan).  

Planen bedöms ha stora 
positiva konsekvenser

Planen bedöms ha små eller  
måttliga positiva konsekvenser

Planen bedöms varken ha  
positiva eller negativa konsekvenser

Planen bedöms ha små eller  
måttliga negativa konsekvenser

Planen bedöms ha stora 
 negativa miljökonsekvenser
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Avsnitt Hållbarhetsaspekt 
Samlad 
 bedömning Kommentar

MILJÖKONSEKVENSER

7.1 Vatten

Planförslaget har delvis öppna och vaga riktlinjer kopplat till kommunens arbete med vatten 
i den fysiska planeringen, samt att planen medger exploatering på mark som idag har god 
infiltrationsförmåga.

7.2 Natur

Planförslaget har höga ambitioner kopplade till kommunens naturvärden, dock vore det önsk-
värt med mer konkreta ställningstaganden som skulle skapa en tydligare styrning till komman-
de planeringsskeden. De negativa konsekvenserna som den planerade utvecklingen på natur- 
och viss jordbruksmark medför bedöms vara oåterkalleliga och mer omfattande än de positiva 
konsekvenserna.

7.3 Bebyggelse, kulturmiljö och landskap

Planförslaget har delvis vaga riktlinjer kopplade till utveckling i områden som utgör riksintresse 
för kulturmiljövården. Det är svårt att i dagsläget göra en bedömning på i vilken utsträckning 
det kommer fungera som underlag till kommande planeringsskeden.

7.4 Klimatpåverkan

Planförslaget har delvis höga ambitioner och mål, men det saknas en tydlighet i hur man ska 
hamna där. För att nå exempelvis nettoutsläpp senast år 2045 krävs det att kommunen siktar 
högre. Kommunens ställningstagande kring materialval i byggprocessen bedöms som ett starkt 
och positivt ställningstagande. 

RENT VATTEN OCH
SANITET FÖR ALLA

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA

HÅLLBAR INDUSTRI, 
INNOVATIONER OCH 
INFRASTRUKTUR

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA

MB

MB

MB

MB
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Avsnitt Hållbarhetsaspekt 
Samlad 
 bedömning Kommentar

SOCIALA KONSEKVENSER

8.1 Hälsa och livsmiljö

Bedömningen baseras främst på att det är en glesbygdskommun som har till största del 
god luftkvalitet och ljudmiljö i dagsläget. 

8.2 Trygghet och trivsel

Planförslaget har ett övergripande ambitiöst fokus på trygghet och trivsel över hela kom-
munen vilket visar att frågan är viktig och att den prioriteras. 

8.3 Hållbart vardagsliv och levande samhällen

Planförslaget skulle med fördel kunna ha tydligare ställningstaganden för mark- och vatte-
nanvändningen men visar i stort på goda ambitioner.

8.4 Inkludering och social  sammanhållning

Planförslaget har höga ambitioner som kan bidra till en positiv utveckling. Den styrande 
förmågan skulle öka ytterligare med tydligare planeringsinriktningar. 

8.5 Riskförhållanden inklusive 
 klimatanpassning Klimatrelaterade risker som ras, skred och översvämning vid skyfall, värmeböljor och föro-

renad mark uppmärksammas. Kommunen har höga ambitioner med delvis vaga riktlinjer 
och ställningstaganden, men förtydligande och i vissa fall även skarpare ställningstagan-
den efterfrågas. 

GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

JÄMSTÄLLDHET

MB

MB

JÄMSTÄLLDHET

JÄMSTÄLLDHET

JÄMSTÄLLDHET

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

GOD UTBILDNING 
FÖR ALLA
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Avsnitt Hållbarhetsaspekt 
Samlad 
 bedömning Kommentar

EKONOMISKA KONSEKVENSER

9.1 Hushållning med mark, vatten och 
den fysiska miljön i övrigt Planförslaget medför irreversibla ianspråktaganden av både skogsmark och till viss del jord-

bruksmark, sett till kommunens yta och graden av bebyggelse bedöms dock inte ianspråkta-
gandet vara särskilt stort.

9.2 Kommunal ekonomi

Själva planförslaget är i sig inte tillräckligt för att medge en bedömning av planförslagets 
långsiktiga kommunalekonomiska konsekvenser. Därav bedöms konsekvenserna vara varken 
positiva eller negativa. 

9.3 Förutsättningar för  näringslivet 

Ny bebyggelse för verksamheter planeras främst i anslutning till befintliga verksamheter och 
infrastruktur. Kommunens geografiska läge och goda tillgång till kommunikationsstråk ger 
goda möjligheter att attrahera företag och nyetableringar.

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT

ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

HÅLLBAR INDUSTRI, 
INNOVATIONER OCH 
INFRASTRUKTUR

MB

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN
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SAMLAD BEDÖMNING AV 
PLANFÖRSLAGET  

För alla nya översiktsplaner ska en strategisk miljöbedömning genomföras. 

Syftet med en sådan bedömning är att integrera miljöaspekter i planen så att 

en hållbar utveckling främjas. Miljöbedömningen genomförs parallellt med, 

och integrerat i, planprocessen. Tierp har valt att utvidga bedömningen till att 

också inkludera sociala och ekonomiska konsekvenser. Detta avsnitt 

sammanfattar konsekvensbeskrivningen för Tierps kommuns nya 

översiktsplan så här långt, inför samråd. Texten utgör en icke-teknisk 

sammanfattning av arbetet. 

Miljökonsekvenser 

Sammantaget bedöms planförslaget medföra risk för negativa konsekvenser 

för kommunens vatten på grund av exploateringen som planen medger 

kombinerat med de delvis öppna och vaga riktlinjer. Kommunen har stor 

medvetenhet om befintliga utmaningar kopplat till blåstruktur och i vissa fall 

även förslag på åtgärder, men utan konkreta och mer platsspecifika 

åtgärdsförslag eller riklinjer vid den kommande planläggningen blir planens 

stöd vagt och öppet. I mark- och vattenanvändningskartan finns inga 

utpekade områden för de vattenåtgärder som presenteras i planen.  

Naturen i Tierps kommun är rik och varierad. Enligt planförslaget medges 

majoriteten av utvecklingen på skogsmark. Bedömningen är dock att 

kommunen har ansträngt sig för att göra minimal påverkan på naturmiljön. 

Trots det finns en risk att det blir en negativ påverkan på den biologiska 

mångfalden och de ekologiska spridningssambanden när värdefull naturmark 

tas i anspråk. Planförslaget har höga ambitioner kopplade till kommunens 

naturvärden, dock vore det önskvärt med mer konkreta ställningstaganden 

som skulle skapa en tydligare styrning till kommande planeringsskeden. 

Sammantaget bedöms planförslaget medföra både små positiva och små 

negativa konsekvenser för kommunens naturvärden. 

Tierps kommun är en tätortsnära landsbygdskommun med ett variationsrikt 

landskap. Olika delar i kommunen har i sin tur en egen identitet och historia. 

Planförslaget har delvis höga ambitioner kopplade till Tierps 

kulturmiljövärden och visar på att kommunen är medveten om befintliga 

kulturhistoriska värden. Sammantaget bedöms planförslaget medföra risk för 

måttliga negativa konsekvenser för kommunens kulturhistoriska värden. 

Bedömningen baseras bland annat på att det är vaga riklinjer kopplade till 

utveckling i områden som utgör riksintresse för kulturmiljövården. 

Bedömningen kan mildras genom åtgärder som att exempelvis i planen ställa 

krav på att särskilda kulturmilöutredningar ska ingå i framtagande av nya 

detaljplaner inom och i angränsning till för kulturmiljön särskilt värdefulla 

områden. 

Planförslaget har delvis höga ambitoner och mål kopplat till kommunens 

klimatarbete, men det saknas en tydlighet i hur man ska hamna där. 

Sammanhängande och storskaliga bebyggelsen ska prioriteras i områden 

där kollektivtrafik enkelt kan nås. Kommunen har som ambition att skapa ett 

mer heltäckande, sammanhängande och säkert cykelvägsnät för att 

användningen av cykel ska öka. Planförslagets ställningstagande kring 

materialval i byggprocessen bedöms som ett starkt och positivt 
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ställningstagande. Sammantaget medför planförslaget både små positiva 

och små negativa konsekvenser för aspekten klimatpåverkan.  

Sociala konsekvenser 

Planförslaget har viss vägledning kring buller men saknar det helt för 

luftkvalitet. Kommunen är en glesbygdskommun som inte har samma behov 

som en kommun med stora och mer tättrafikerade städer, vilket medför att 

riktlinjer och ställningstagande är inte är lika nödvändiga som en 

storstadskommun. Sammantaget medför planförslaget varken positiva eller 

negativa konsekvenser för både luftkvalitet och buller.  

Planförslaget uppmärksammar ett antal risker som behöver hanteras i den 

planerade utvecklingen i kommunen. Det handlar bland annat om 

klimatrelaterade risker som ras, skred och översvämning vid skyfall, 

värmeböljor men också förorenad mark. Kommunen har höga ambitioner 

med delvis vaga riktlinjer och ställningstaganden, men förtydligande och i 

vissa fall även skarpare ställningstaganden efterfrågas. Sammantaget 

bedöms planförslaget medföra både positiva och negativa konsekvenser 

kopplat till hantering av risker och klimatanpassning i den kommande 

planeringen.  

Planförslagets övergripande fokus på åtgärder som ska öka tryggheten och 

skapa inkluderande offentliga mötesplatser bedöms sammantaget medföra 

små positiva konsekvenser med avseende på trygghet och trivsel.   

Kommunen har ett bra utgångsläge och höga ambitioner som sammantaget 

bedöms medföra positiva konsekvenser för människors vardagsliv och 

levande samhällen, dock skulle tydligare ställningstaganden i vissa 

vägledande verktygslådor öka planförslagets förmåga att vara stöd till fortsatt 

arbete. 

Tydligare planeringsinriktningar eller åtgärdsförslag skulle skapa en röd tråd 

mellan vision och ställningstagande, men planförslaget visar på ambitioner 

som kan leda till en positiv utveckling och sammantaget bedöms den nya 

översiktsplanen medföra positiva konsekvenser för aspekten inkludering och 

social sammanhållning.  

Ekonomiska konsekvenser 

I termer av hushållning med mark, vatten och den fysiska miljön innebär 

planförslaget sammantaget små negativa konsekvenser. Planförslaget 

medför irreversibla ianspråktaganden av både skogsmark och till viss del 

jordbruksmark, dock sett till kommunens yta och graden av bebyggelse är 

det en begränsad påverkan.  

Själva plandokumentet är i sig inte tillräckligt för att medge en bedömning av 

planförslagets långsiktiga kommunalekonomiska konsekvenser. Den 

markanvändning som redovisas i planen skapar möjligheter för ett 

samhällsbyggande men bedömningar av i vilken ordning och på vilka 

kommersiella villkor som områden ska utvecklas skjuts till senare processer. 

Planförslaget medger utveckling av fler bostadsområden. Planförslaget 

bedöms medföra varken positiva eller negativa konsekvenser för den 

kommunala ekonomin, med risk för små negativa konsekvenser eftersom 

underlag saknas. 

Planförslaget har relativt lite innehåll som direkt påverkar näringslivets 

förutsättningar i kommunen. Ny bebyggelse för verksamheter planeras 
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främst i anslutning till befintliga verksamheter och infrastruktur. Kommunens 

geografiska läge ger goda möjligheter att attrahera företag och 

nyetableringar. Dessa möjligheter uppmärksammas i planförslaget. 

Sammantaget bedöms planförslaget medföra små positiva konsekvenser. 
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1 INLEDNING 

En översiktsplan beskriver en kommuns avsikter i fråga om mark- och vattenanvändning, 

bebyggelseutveckling, riksintressen och allmänna intressen i övrigt. Alla kommuner ska ha en aktuell 

översiktsplan. Tierps kommuns gällande översiktsplan antogs av kommunfullmäktige år 2011. Sedan 

dess har kommunen utvecklats och behovet av en ny översiktsplan vuxit fram. Kommunfullmäktige 

gav år 2018 kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en ny översiktsplan (ÖP).  

Enligt 6 kap. 3 § miljöbalken ska en kommun som upprättar en plan eller ett program som krävs i lag 

eller annan författning göra en strategisk miljöbedömning om genomförandet av planen, programmet 

eller ändringen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. En översiktsplan anses alltid medföra 

sådan påverkan. Miljöbedömningsarbetet ska dokumenteras i en konsekvensbeskrivning.  

I syfte att skapa ett bredare beslutsunderlag har kommunen valt att genomföra miljöbedömningen som 

en del av en bredare hållbarhetsbedömning. I denna konsekvensbeskrivning redovisas därför planens 

konsekvenser i termer av hållbar utveckling samlat, med de delar som utgör 

miljökonsekvensbeskrivning enligt miljöbalkens krav är tydligt markerade.  

Rapporten har följande delar: I kapitel 2 beskrivs kortfattat planförslagets huvudsakliga innehåll. 

Kapitel 3 redovisar förutsättningarna för planeringen i kommunen, och det efterföljande 4:e kapitlet de 

riksintressen och andra områdesskydd som påverkar planeringen. Kapitel 5 summerar den metod som 

använts i arbetet med hållbarhetsbedömningen och kapitel 6 den avgränsning som gjorts. 

Planförslagets miljömässiga, sociala och ekonomiska konsekvenser redovisas i kapitlen 7-9. I vart och 

ett av avsnitten i dessa kapitel ges konkreta förslag på hur planförslaget kan utvecklas och 

kompletteras inför nästa skede. 

Alternativ och miljöns sannolika utveckling om planen inte antas redovisas i kapitel 10. I kapitel 11 ges 

en samlad bild av konsekvenserna, tillsammans med förslag på fortsatt arbete i planeringen i stort.   

2 PLANFÖRSLAGET  

Förslaget till en ny översiktsplan syftar primärt till att visa på och staka ut riktningen för utvecklingen av 

Tierps kommun fram till horisontår 2050. Planförslaget ska bidra till förverkligandet av kommunens 

vision:  

Tierps kommun är en grön och harmonisk oas för hela livet. 

Här förenas landsbygdens lugn med närheten till storstadens puls. 

Vi använder kraften ur vår historia och med engagemang och företagsamhet går vi gemensamt tryggt 

in i framtiden. 

Framtagandet av det nya förslaget till översiktsplan är ett resultat av en kommunövergripande 

medborgardialog som utgjort underlag för planhandlingarnas framtagande.  

Förslaget till ny översiktsplan ska vägleda beslut och avvägningar mellan olika intressen och andra 

ställningstaganden för kommunens mark- och vattenanvändning och ska därmed ge förutsättningar för 

framtida planering. Planen ska även lägga grunden för hur översiktsplaneringen ska bidra till att nå en 

hållbar samhällsutveckling i hela Tierps kommun och samtidigt bidra till uppfyllandet av de globala 

hållbarhetsmålen enligt Agenda 2030. I och med detta ska planförslaget även konkretisera hur den 

hållbara utvecklingen ska införlivas i den kommunala verksamheten.  
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Arbetet utgår från Boverkets översiktsplanemodell 2.1 och är därför uppdelat i 3 olika delar, 

Utvecklingsinriktningar, Mark- och vattenanvändning samt Riksintressen och andra värden. Inom 

arbetet med att ta fram en ny översiktsplan har lokala mål för planeringen av den fysiska miljön 

formulerats.  

I översiktsplanen definieras 7 övergripande utvecklingsstrategier:  

Tierps roll i regionen, Ett starkt näringsliv och framåtanda, Samlat och blandat, Mötesplatser och 

offentliga rum, Kollektivtrafik, buss, cykel och gång, Gröna och blå värden i samhällsplaneringen samt 

Besöksnäring, gröna näringar och levande landsbygd.  

Strategierna syftar till att vara framåtblickande och beskriva vad kommunen har för avsikt att 

åstadkomma på sikt, samt ge en vägledning för att kunna nå en långsiktigt hållbar mark- och 

vattenanvändning. Strategierna ska fungera vägledande för utvecklingskartan och ska även utgöra ett 

stöd för fortsatt planering i kommunen.  

Kopplat till kommunens övergripande utvecklingsstrategier finns en utvecklingsinriktningskarta som 

redovisar de övergripande strukturerna för bebyggelse, natur, friluftsliv och kommunikationer med 

tillhörande ställningstaganden för hur dessa strukturer bör utvecklas.  

Planförslaget innehåller konkreta mål för invånarantal i respektive orter fram till 2050, och totalt 

förutspås kommunens befolkning öka från 21 000 invånare till upp emot 30 000 invånare år 2050. Den 

största befolkningsökningen ska ske genom delvis pågående utvecklingsprojekt som exempelvis 

Siggbo i Tierp och Karlholm strand i Karlholm. Även i Örbyhus och Tobo föreslås en förhållandevis 

stor befolkningsökning. I andra orter förväntar man sig en mindre befolkningsökning.  
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3 FÖRUTSÄTTNINGAR 

3.1 PLANER OCH GÄLLANDE BESTÄMMELSER  

3.1.1 Regional utvecklingsstrategi och Agenda 2030-strategi för Uppsala län 

Den gällande regionala utvecklingsstrategin och Agenda 2030-strategin för Uppsala län antogs av 

regionfullmäktige i mars 2021. Tierps kommun ska arbeta för att bidra till strategins förverkligande. 

Visionen för Uppsala län är ”ett gott liv i en nyskapande och hållbar kunskapsregion med internationell 

lyskraft”. Visionen visar på ett långsiktigt önskvärt tillstånd. Samtidigt som regionen strävar mot att 

uppnå länets vision tar de även steg mot de globala målen, och vice versa. De globala målen och 

länets vision konkretiseras i tre strategiska utvecklingsområden för länet: ”En region för alla, En 

hållbart växande region och En nyskapande region”. Med en region för alla menas att hela Uppsala 

län ska präglas av ett gott samhällsklimat som är öppet och inkluderande med hög tillit. 

Uppsala ska vara ett växande län där invånarna lever i trygga och attraktiva livsmiljöer med god 

tillgänglighet och bostäder efter behov. Länet ska ha en livskraftig miljö och natur, där länet bidrar till 

den ekologiska återhämtningen samtidigt som den är långsiktigt växande. 

En nyskapande region innebär en region som är internationellt erkänd för en utmanings- och 

kunskapsdriven utveckling och hållbar tillväxt. 

3.1.2 Översiktsplan 2010 

I gällande översiktsplan för Tierps kommun, ÖP 2010, presenteras en övergripande inriktning för 

utvecklingen av kommunen. I den tillhörande markanvändningskartan illustreras inriktningen för 

framtida markanvändning, se Figur 1. 

Planen utgår från en strävan mot hållbar utveckling, enligt Brundtlandskommissionens definition. 

Planens utgångspunkt är ”vision för Tierps kommun”, Tierps kommun kännetecknas av utveckling och 

tillväxt, god livsmiljö och att barn och ungdomar är prioriterade. Detta tar sig i uttryck i behovet av goda 

kommunikationer, goda etableringsmöjligheter, mycket goda och varierande boendemiljöer och god 

service samt framhävande av natur- och kulturvärdena.  

De huvudsakliga dragen i planen är att förtäta befintlig bebyggelse i stråk med goda möjligheter till 

kollektivtrafikförsörjning och knutpunkter till service. Utveckling av en levande landsbygd, där ny 

bebyggelse föreslås i kommunikationsnära lägen och i anslutning till befintlig bebyggelse. De 

värdefullaste jordbruksmarkerna ska inte bebyggas och avstyckningar för ny bebyggelse ska inte 

hindra ett fortsatt brukande. En samlad grönstruktur som omfattar den mest värdefulla naturen i 

kommunen. 
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Figur 1 Markanvändningskarta tillhörande Tierps kommuns översiktsplan 2010. Källa: Tierps kommun, 2011. 
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3.1.3 Vägledande och styrande dokument  

Parallellt med översiktsplanen finns det ett flertal program, planer och policydokument som på olika 

sätt relaterar till planens syfte och mål och därför varit vägledande i kommunens översiktsplanearbete. 

Dessa kan vara befintliga, planerade eller under framtagande. Vilka dessa vägledande och styrande 

dokument är och i framtiden kan komma att vara listas nedan.  

Planer:  

• Avfallsplan för Tierps kommun 2020-2022 

• Cykelplan för Tierps kommun 2015 

• Bostadsförsörjningsplan 2013-2025 

• Tillgänglighetsplan för offentlig utemiljö i Tierps kommun 2016 

• Klimat- och energiplan för Tierps kommun 2020 

• VA-plan 2014 

Policys:  

• Folkhälsopolicy för Uppsala län 2008 

• Idrotts- och fritidspolicy 2015  

• Kulturpolicy 2015  

• Policy för naturvård i Tierps kommun 2020  

• Tillgänglighetspolicy 2008  

• Policy funktionsnedsättning 2013 

 

Den övergripande visionen för hela kommunen är 

”Tierps kommun är en grön och harmonisk oas för hela livet. Här förenas lugn med närheten till 

storstadens puls. Vi använder kraften ur vår historia och med engagemang och företagsamhet går vi 

gemensamt tryggt in i framtiden” 
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4 METOD 

Syftet med denna hållbarhetsbedömning är att bidra till helhetssyn och kvalitetssäkring i framtagandet 

av översiktsplanen. Arbetet med hållbarhetsbedömningen har samordnats och integrerats med 

planarbetet. Hållbarhetsbedömningen utgör även strategisk miljöbedömning enligt miljöbalkens krav. 

Syftet med att genomföra en miljöbedömning är enligt lagtexten i 6 kap ”att integrera miljöaspekter i 

planen så att en hållbar utveckling främjas”. Miljöbedömningen ska fungera som stöd för, och ge 

underlag till, arbetet med att hitta en lämplig utformning av planen. Den ska främja ökad miljöhänsyn 

och göra det möjligt att redan i planarbetet väga miljökonsekvenser mot andra samhällsintressen. 

Samråd med länsstyrelsen angående undersökning och avgränsning av betydande miljöaspekter har 

genomförts den 26 oktober 2021. 

4.1 ARBETSSÄTT 

Genom att integrera mål för hållbarhet i den översiktliga fysiska planeringen ökar förutsättningarna för 

ett framgångsrikt arbete med hållbar utveckling. Hela arbetet med hållbarhetsbedömningen görs med 

de globala hållbarhetsmålen som fond. Utifrån detta har sedan en struktur för hållbarhetsbedömningen 

tagits fram med preciserade rubriker, se Figur 2 nedan.  

De avsnitt av konsekvensbeskrivningen som motiveras av krav i miljöbalken är markerade med ”MB” i 

respektive avsnittsrubrik. 

På samma sätt som MKB-delarna av hållbarhetsbedömningen avgränsas och fokuseras i samråd med 

länsstyrelsen så har en avsmalning och prioritering gjorts av vilka sociala och ekonomiska perspektiv 

som ska hanteras i hållbarhetsbedömningen, utifrån planförslagets syfte och inriktning. 

 

Figur 2 Generell modell för hållbarhetskonsekvensbedömning. 
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Beskrivningar och bedömningar har gjorts av WSP:s konsultgrupp med särskild kunskap om 

konsekvensbedömningar. Arbetet har utförts med stöd av allmänt tillgängligt material från exempelvis 

myndigheter och kommunen själv, samt utredningar som tagits fram i arbetet med planförslaget. 

Några fristående beräkningar eller modellkörningar har inte gjorts inom ramen för 

hållbarhetsbedömningen. 

4.2 VÄRDERING AV KONSEKVENSER 

Vid bedömning av en plans påverkan analyseras i huvudsak planförslagets strategier, riktlinjer och 

markanvändningskarta. Rättesnöret är frågan – bidrar planen till eller motverkar planen en hållbar 

utveckling? För att kunna besvara frågan och bedöma konsekvenserna av ett planförslag bedöms 

huruvida förslaget ger tydlig vägledning i den fortsatta planeringen. För att ge tillräcklig vägledning 

måste strategier, riktlinjer och markanvändningskarta vara samstämmiga och eventuella målkonflikter 

måste ha hanterats.  

För att beskriva ett planförslags konsekvenser används ofta begreppen påverkan, effekt och 

konsekvens.  

• Påverkan är den förändring av fysiska eller beteendemässiga förhållanden som planens 

genomförande medför.  

• Effekt är den förändring i miljön som påverkan medför, som till exempel förlust av 

värdefulla naturmiljöer, buller eller luftföroreningar. 

• Konsekvens är den verkan de uppkomna effekterna har på en viss företeelse, till 

exempel människors hälsa eller biologisk mångfald. 

För att beskriva konsekvenserna används följande skala: 

• Stora, måttliga eller små negativa konsekvenser 

• Varken positiv eller negativ konsekvens 

• Stora, måttliga eller små positiva konsekvenser 

Ett värde kan vara olika stort, vilket får betydelse för hur stor konsekvensen blir. Vid bedömning av 

konsekvenser vägs ingreppets omfattning och det berörda objektets värde alternativt känslighet in. 

Om ett område med högt värde/hög känslighet störs i stor omfattning innebär det stora negativa 

konsekvenser medan små störningar i ett område med högt värde innebär måttliga negativa 

konsekvenser.  

Bedömningen av påverkan och konsekvens görs i förhållande till nuläget om inget annat anges.  

En översiktsplan är ett planeringssteg som ligger tidigt i planprocessen och det är inte alltid möjligt att 

bedöma konsekvenserna av de ställningstaganden som görs. För vissa aspekter har därför 

bedömningarna delvis karaktären av riktningsanalyser som visar på en trolig utveckling.  

Effekter och konsekvenser av planförslaget kan i vissa fall påverkas av utvecklingen i kringliggande 

kommuner samt i regionen som helhet. Samlade effekter kan också uppstå när många var för sig små 

bidrag samverkar och förstärker eller motverkar varandra över tid.  

5 AVGRÄNSNING 

Avgränsningen av de delar av hållbarhetsbedömning som styrs av miljöbalkens krav syftar till att 

koncentrera arbetet till de frågor som är väsentliga för de val och beslut som behöver fattas för den 
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aktuella planeringsnivån. Avgränsningen redovisas nedan. Ett samråd om avgränsningen 

genomfördes med länsstyrelsen 2021-11-02.  

5.1 AVGRÄNSNING I TID  

Horisontåret för hållbarhetsbedömning är satt till år 2050, samma som för översiktsplanen. Det medför 

att tidsperioden för bedömningarna av miljöpåverkan är satt till år 2050. Vid den tiden bedöms 

huvuddelen av den utveckling som presenteras i planen ha genomförts och givit resultat. 

5.2 AVGRÄNSNING I RUM 

Den rumsliga avgränsningen utgörs huvudsakligen av kommungränsen. För exempelvis påverkan på 

vatten kan beslut i översiktsplanen medföra effekter även för recipienter som delvis är belägna i 

angränsande kommuner. Sociala och ekonomiska effekter av översiktsplanen har även dessa en 

utbredning som skiljer sig från kommunens fysiska gräns.  

I konsekvensbeskrivningen varierar därför det geografiska område för vilka konsekvenserna beskrivs 

beroende på vilken miljöaspekt som studeras.  

5.3 AVGRÄNSNING I SAK 

Planförslaget har konsekvensbedömts utifrån dess ställningstaganden och inriktningar för mark- och 

vattenområden. Dessa har analyserats och konsekvensbedömts på en övergripande nivå. Utformning 

och lokalisering av byggnader samt prövning av andra verksamheter som kan antas vara 

miljöstörande prövas och bedöms i senare planeringsskeden och prövningsprocesser.  

De miljöaspekter som bedöms vara betydande och som har konsekvensbedömts är: 

• Vatten (ytvatten, grundvatten) 

• Natur (bland annat biologisk mångfald och ekologiska samband) 

• Bebyggelse, kulturmiljöer och landskap 

• Klimatpåverkan 

• Risk och klimatanpassning 

• Hälsa och livsmiljö (inkl. buller, luftkvalitet) 

• Hushållning med mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt 

De övriga aspekter som konsekvensbedömts presenteras i  

Figur 2 i avsnitt 5.1. ovan. Frågor rörande strålning (elektromagnetiska fält, markradon) bedöms inte 

vara relevanta för miljöbedömningen av översiktsplanen då detta är aspekter som mer ändamålsenligt 

hanteras i kommande detaljplanering. 

5.4 EKOSYSTEMTJÄNSTER  

Ekosystemtjänster är ett samlingsbegrepp för de funktioner hos naturen som ger människan nyttor 

som bidrar till vår välfärd och livskvalitet. Det handlar bland annat om förmågan att rena vatten, reglera 

vattenflöden, rena luft och bilda bördiga jordar som ger oss nyttor som exempelvis vatten att dricka, 

mat att äta och ren luft att andas. Ekosystemtjänster är beroende av levande organismer och 

fungerande ekosystem. Tjänsterna delas vanligtvis in i kategorierna försörjande, reglerande, kulturella 

och stödjande. 

Ekosystemtjänster berör flertalet av hållbarhetsaspekterna som bedöms i detta dokument. För att 

undvika upprepning konsekvensbedöms inte ekosystemtjänsterna separat utan de ingår i andra 

rubriker i hållbarhetsbedömningen. Till exempel hanteras ekosystemtjänsterna:  

• biologisk mångfald/habitat och ekologiskt samspel i avsnittet natur (7.2), 

• rekreation i avsnittet hållbart vardagsliv och levande samhällen (8.3), och  
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• klimatanpassning (skyfall och värmeöar) i avsnittet risk (8.5). 

I 3 och 4 kap. miljöbalken finns bestämmelser om en god hushållning med mark- och vattenområden. 

Särskilda regleringar med ekosystemtjänster som begrepp saknas i lagstiftningen. Flera av de 

strukturer som ger upphov till ekosystemtjänster benämns dock i Plan- och bygglagen (PBL) som 

allmänna intressen som alltid ska beaktas i planering och byggande. Exempel på sådana intressen är 

jord- och skogsbruk, tillgång till parker, grönområden och natur. I miljöbalken nämns fler allmänna 

intressen som ska beaktas, exempelvis ekologiskt särskilt känsliga områden, riksintressen och 

tätortsnära grönområden.  

Inom det nationella miljömålsarbetet finns två etappmål som rör stadsgrönska. Boverket har tagit fram 

en vägledning och metod för hur kommuner kan integrera stadsgrönska och ekosystemtjänster i 

planering, byggande och förvaltning. Statens målsättning är att kommunerna i planering, byggande 

och förvaltning senast 2025 ska integrera och tillvarata ekosystemtjänster i urbana miljöer. 
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6 MILJÖKONSEKVENSER  

6.1 VATTEN  

 

Ytvattnet är det vatten som finns i hav, sjöar och vattendrag. Dagvatten är det vatten som tillfälligt 

ansamlas på markytan till följd av nederbörd, is/snösmältning eller uppträngande grundvatten. Via 

ytavrinning eller dagvattensystem kan dagvattnet nå våra ytvatten. Grundvatten bildas när nederbörd 

tränger ner i marken. Gränsen där samtliga hålrum, sprickor och porer i marken är vattenfyllda kallas 

för grundvattennivån. Inom ett avrinningsområde styrs grundvattennivån av ett antal olika faktorer 

såsom marknivåns höjdskillnader, väderleksförhållanden, närliggande vattendrag samt lokala berg- 

och jordarter. I urbana miljöer påverkas grundvattenförhållandena även av hårdgjorda ytor, ledningar i 

mark med mera. 

Yt- och grundvatten ingår som en integrerad del av det hydrologiska kretsloppet och det sker också ett 

ständigt utbyte mellan yt- och grundvatten. Avgörande för de olika vattnens kvalitet är deras naturliga 

egenskaper samt den omgivningspåverkan de utsätts eller tidigare utsatts för. Påverkan på yt- och 

grundvatten är starkt beroende av markanvändning. En ökad andel hårdgjorda ytor såsom asfalt 

minskar infiltrationen till grundvattnet och ökar mängden dagvatten. Föroreningsmängden i dag- och 

grundvatten är beroende av vilka verksamheter som finns.  

Nuläge och förutsättningar 

I Tierp finns det totalt 48 ytvattenförekomster, 11 sjöar, 30 vattendrag, fem kustområden och två 

utsjövatten.  

De kustvatten som finns inom kommunen är Lövstabukten, Bottenhavet och Öregrundsgrepen. Inget 

av kustvattenområdena klarar i dagsläget vattendirektivets krav på god ekologisk och kemisk status. 

Enligt Vatteninformationssystem Sverige (VISS) klarar inga kustvatten god status även om kvicksilver 

exkluderas. Fyra av kustområdena har måttlig ekologisk status och ett har otillfredsställande status. 

Samtliga kustområden uppnår ej god kemisk status. Det största miljöproblemet inom kommunen är 

övergödning vilket leder till syrefattiga förhållanden samt miljögifter. På vissa platser finns det även 

rester av tungmetaller i bottensedimentet till följd av de historiska bruksorterna som finns runt om i 

kommunen. De grunda vikarna i anslutning till kusten är särskilt känsliga för ökad näringstillförsel, 

speciellt de trösklade vikarna som har mycket sköra ekosystem.  

De flesta av kommunens sjöar är grunda och värdefulla för fågellivet. I stort sett har alla sjöar sänkts 

för att ge mer jordbruksmark. Kommunens sjöar har blandad ekologisk status. Två uppnår god status, 

en hög status, en otillfredsställande status och sju måttlig status. Alla sjöar är klassade som uppnår ej 

god kemisk status. Det största miljöproblemet är höga halter av kvicksilver och bromerad difenyleter, 

som finns i bland annat flamskyddsmedel.  

Det finns även ett stort antal vattendrag som korsar kommunen. I nordvästra delen av kommunen 

flyter Nedre Dalälven och i öster finns det stora vattenkomplexet Forsmarksån med Finnsjön som 

största sjö. Samtliga vattendrag har måttlig ekologisk status och uppnår ej god kemisk status. Många 

av kommunens vattendrag är påverkade av övergödning på grund av jordbruket. Även 

bekämpningsmedel från jordbruken finns i vattendragen, även om användningen av 

bekämpningsmedel minskat de senaste åren.  

I Tierp finns elva grundvattenförekomster. Tio av kommunens grundvattenförekomster har god kemisk 

och kvantitativ status. En av grundvattenförekomsterna, Edvalla, har bedömts ha otillfredsställande 

kvantitativ och kemisk status. Fem av grundvattenförekomsterna har enligt Vattenmyndigheten en risk 
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för försämring av den kemiska statusen. Bakgrunden till riskbedömningarna är bland annat risk för 

höga kvävebelastningar från enskilda avlopp, risk för läckage av kemikalier vid olyckor i samband med 

transport av farligt gods eller i samband med grustäktverksamhet. Grundvattentillgången är främst 

belägen längs Tierps kust vilket leder till att det finns en risk för saltvatteninträngning. 

Det finns sju kommunala vattenverk i Tierp. Hela den kommunala vattenförsörjningen utgörs av 

vattenverk. Vattenverk finns i Arvidsbo, Västland, Mehedeby, Månkarbo, Odens källa, Lövstabruk och 

Edvalla. Vid torrår förstärks vattenförsörjningen i Västland av att vatten tas från Tämnarån och 

infiltreras i Tierpsåsen. Det finns även fem reservvattentäkter inom kommunen. 

Det finns cirka 4000 fastigheter inom kommunen som har enskilt avlopp. En övervägande del av de 

enskilda avloppen uppfyller i dagsläget inte kraven i lagstiftningen. De grunda havsvikarna mellan 

Karlholmsbruk och Fagerviken är starkast påverkade av övergödning i Tierps kommun. Förutom 

påverkan från närområdet transporteras utsläpp från en stor del av de enskilda och kommunala 

avloppen via Tämnarån och Strömarån till dessa kustvatten. Kommunen har en VA-plan från 2014.  

I Tierps kommun är åtta våtmarker utpekade i myrskyddsplanen, vilket är mycket för en kommun. 

Myrskyddsplanen för Sverige redovisar landets mest värdefulla myrar som ännu inte har något 

långsiktigt skydd. Enligt miljökvalitetsmålet Myllrande våtmarker ska samtliga våtmarker i 

myrskyddsplanen ha ett långsiktigt skydd. Landhöjningsmyrarna i Tierp är unika även internationellt 

sett då det är ovanligt med en så flack landhöjningskust. Ett av de utpekade objekten, Florarna, är 

skyddat som naturreservat. För resterande sju är hela eller delar av området utpekade som Natura 

2000-områden. Det finns många våtmarksmiljöer i kommunen som är klassade som rikkärr. Rikkärr är 

myrar med högt kalkinnehåll och relativt högt pH. Det är en av de artrikaste våtmarkstyperna i Sverige. 

Man kan hitta både hotade snäckarter och orkidéer i dessa miljöer.  

Kommunen ingår i sex avrinningsområden, samtliga av områdena delas med en eller flera 

grannkommuner. Avrinningsområdena är Dalälven, kustmynnande mellan Dalälven och Tämnarån, 

Tämnarån, kustmynnande mellan Tämnarån och Forsmarksån, Forsmarksån samt Norrström 

(Fyrisån).  Dalälven och kustmynnande mellan Dalälven och Tämnarån ingår i Bottenhavets 

vattendistrikt och resterande fyra ingår i Norra Östersjöns vattendistrikt.  

Bedömningsgrunder, indikatorer, krav och riktlinjer  

Miljökvalitetsnormer (MKN) för landets vattenförekomster är juridiskt bindande (5 kap. MB) och anger 

den kvalitet som en vattenförekomst ska ha till ett visst år.  

Tillstånd till ett projekt eller en verksamhet eller godkännande av detaljplan får inte ges om åtgärden, 

verksamheten eller planen riskerar att orsaka en försämring av status eller äventyrar möjligheten att 

en miljökvalitetsnorm uppfylls. Vattenförekomsterna omfattas även av ett icke-försämringskrav, vilket 

innebär att mänskliga verksamheter inte får försämra statusen för en förekomst. I och med en 

vägledande dom från EU-domstolen ska icke-försämringskravet gälla på kvalitetsfaktornivå. För 

kvalitetsfaktorer som redan befinner sig i sämsta statusklass innebär all ytterligare belastning en 

försämring av status oberoende om den sammanlagda bedömningen inte riskerar att försämras.  

Enligt EU:s vattendirektiv ska medlemsstaterna skydda, förbättra och återställa alla 

ytvattenförekomster. Det finns alltså en skyldighet att bidra till en förbättring av recipientens status (det 

s.k. förbättringskravet).  

Vid alla planer eller projekt ska det redovisas om möjligheten att uppnå MKN äventyras eller om det 

finns risk för statusförsämring. 

Planförslagets konsekvenser  

I planförslaget beskrivs en ambition att sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och att deras 

variationsrika livsmiljöer ska ha goda livsförhållanden. Planen lyfter även att vattenmiljöer i närheten 

av tätorterna ska hanteras som en resurs och framhävas. Naturbaserade lösningar som 
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dagvattenhantering nämns i planförslaget, vilket är positivt för många aspekter bland annat biologisk 

mångfald.  

Planförslaget kommer innebära att bostadsområden byggs ut och till viss del kommer detta ske genom 

att naturmark ianspråktas. Genom att bebygga och hårdgöra genomsläppliga ytor ökar mängden 

dagvatten som måste tas om hand. Kommunen visar dock stor medvetenhet kring behov av 

dagvattenhantering och lyfter att dagvatten ska hanteras och infiltreras lokalt i största möjliga mån. Det 

++bedöms som positivt att en dagvattenstrategi ska tas fram. Det går dock inte att bedöma på vilket 

sätt det kommande strategiska underlaget kommer att hantera/mildra påverkan på kommunens vatten 

vid framtida bebyggelseutveckling. Det vore därför önskvärt om det även i översiktsplanen gavs mer 

konkreta exempel på hur exempelvis arbetet med att förbättra statusen i kommunens 

vattenförekomster ska genomföras. I ortsbeskrivningen om Örbyhus finns tydliga riktlinjer kring att en 

analys och åtgärdsplan för dagvattenhantering ska tas fram, vilket bedöms som positivt då hänsyn 

tagits till platsens specifika förutsättningar.  

Inom kommunen finns många fastigheter med enskilda avlopp och i den gällande VA-planen beskrivs 

risker kopplade till dessa. I översiktsplanen saknas det tydliga riktlinjer kring hur kommunen ska 

hantera de enskilda avloppen, dock nämns det att kommunen genomför en inventering av 

anläggningarna. Utmaningarna kopplat till de enskilda utmaningarna blir särskilt betydelsefulla då fler 

och fler fritidshusområden omvandlas till permanentboende. Det vore önskvärt om översiktsplanen 

gav lite mer tydlighet kopplat till kommunens ambition för att minska den negativa påverkan på miljön 

från enskilda avlopp.   

Att planförslaget lyfter och tydliggör sjöarnas brister kopplat till ekologisk och kemisk status bedöms 

som positivt, samt att åtgärder presenteras. Exempelvis nämns det att minskat näringsläckage, 

biotopvård och avlägsnande av vandringshinder för fiskar krävs. Ny bebyggelse eller verksamheter får 

inte försämra vattnets status. Allt som sker i närheten av vatten måste bidra till att uppfylla 

vattendirektivets krav. Åtgärderna bedöms dock vara något vaga vilket kan medföra att 

översiktsplanens mister en del av sin potential som stöd för kommande och mer detaljerad planering.  

Utmaningar och hot kopplat till fiske nämns i planförslaget tillsammans med tydliga riktlinjer i 

verktygslådan som ger visst stöd till kommande planering, detta bedöms vara positivt. Lämpliga 

platser för skydd av reproduktions- och uppväxtlokaler för fisk och flodkräfta skulle förslagsvis kunna 

pekas ut i mark- och vattenanvändningskartan. Den tydliga verktygslådan med riktlinjer är ett gott 

exempel på vad som borde finnas under de andra avsnitten i vattenkapitlet och skulle med fördel 

kunna förtydliga andra avsnitt i vattenkapitlet.  

Planförslaget visar stor medvetenhet kring våtmarkers positiva bidrag till bland annat den biologiska 

mångfalden, klimatanpassning, rening av vatten och grundvattenbildning. Stora delar av kommunen 

ligger inom ett prioriterat område för anläggning av våtmarker för vattenrening enligt Länsstyrelsen. 

Det saknas tydliga riktlinjer kopplat till var och hur våtmarker ska anläggas. Detta bör förtydligas för att 

ge tydligare riktlinjer och styrning.  

I nuläget saknas riktlinjer eller åtgärdsförslag kopplat till grundvatten i planförslaget. Att inte hantera 

planens eventuella påverkan på grundvatten medför en risk för att viktiga frågor som rör kommunens 

grundvatten missas och att MKN inte nås. I ortsavsnittet om Månkarbo beskrivs det att vid plan- och 

lovärenden ska Tierpsåsens betydelse för dricksvattenförsörjning och naturvärden särskilt beaktas, 

detta bör vara en kommunövergripande riktlinje.  

Kommunen har stor medvetenhet om befintliga utmaningar kopplat till blåstruktur och i vissa fall även 

förslag på åtgärder, men utan konkreta och mer platsspecifika åtgärdsförslag eller riklinjer vid den 

kommande planläggningen blir planens stöd vagt och öppet. I mark- och vattenanvändningskartan 

finns inga utpekade områden för de vattenåtgärder som presenteras i planen. Sammantaget bedöms 

planförslaget medföra risk för små negativa konsekvenser för kommunens vatten på grund av 
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exploateringen som planen medger kombinerat med de delvis öppna och vaga riktlinjer. Denna 

bedömning kan komma att mildras till nästa skede om man justerar och förtydligar planhandlingarna 

enligt de rekommendationer som ges nedan.  

Rekommendationer och åtgärdsförslag 

• Vattenkapitlet bör ha verktygslådor för samtliga avsnitt för att ge tydliga och lätt översiktliga 

riktlinjer för kommande planering.  

• Tydliggör vilka mål och riktlinjer kommunen har kopplat till grundvatten. 

• För att förhindra målkonflikter är det önskvärt om exemplevis områden lämpliga för våtmarks 

anläggningar pekades ut i mark- och vattenanvändningskartan. 

• Tydliggör kommunens ambitioner kopplade till enskilda avlopp.  

6.2 NATUR  

 

I det här avsnittet bedöms hur väl översiktsplanen förväntas bidra till att bevara eller stärka 

förutsättningar för biologisk mångfald och ekologiska samband. Skyddet och vårdandet av naturmiljöer 

är en förutsättning för att kunna bevara den biologiska mångfalden och i förlängningen allt biologiskt 

liv, likaså de funktioner och processer som är viktiga för att ekosystem och livsmiljöer ska bestå och 

utvecklas. Robusta ekosystem är en förutsättning för de tjänster och produkter – ekosystemtjänster – 

som naturen bidrar med. 

Nuläge 

Naturen i Tierps kommun är rik och varierad och har många skyddsvärda områden, se Bilaga 1. Här 

finns Dalälven med sitt särpräglade örika landskap, slättbygder, stora skogar och en kust som är 

tydligt påverkad av landhöjningen.  

Nästan fyra femtedelar av kommunen består av skogsmark, till största del barrskog. Kalkrika jordarter 

har gjort att det finns förutsättningar för en rik växtflora i skogarna. Orkidén guckusko är vanligt 

förekommande. Det finns även många artrika kalkbarrskogar med rödlistade marksvampar. Dessa 

skogar finns främst på Hållnäshalvön men det finns även en del i västra delarna av kommunen. Det 

finns även andra typer av värdefulla skogar. Exempelvis primärskogar på landhöjningskust, glesa 

hällmarkstallskogar och sumpskogar.  

Kommunen har en av landets viktigaste förekomster av flera hotade arter knutna till död ved och 

lövträdsmiljöer. Främst vid Nedre Dalälven men också vid Tämnaren, på Hållnäshalvön och runt 

Vendelsjön. Kommunen berörs även av flera så kallade brandtrakter. Dessa är framtagna av 

Länsstyrelsen och omfattar områden som har förekomst av brandgynnade arter eller har en 

brandhistorik.  

Tierp har en hög andel grova träd med bevarandevärde. Detta därför att ädellövträden befinner sig på 

gränsen av sitt utbredningsområde och hyser en rad hotade arter. Inte minst träd i tätortsnära miljöer, 

bruksmiljöer och på kyrkogårdar är värdefulla. De grova träden är även viktiga boträd för rovfåglar.  

Länsstyrelsen har utsett ett stort antal ansvarsarter för Uppsala län. Med ansvarsarter menas arter 

som länet och kommunen har extra stort ansvar för vad gäller deras bevarande på nationell nivå. Av 

totalt 212 arter så har 122 noterats i Tierps kommun enligt Artportalen. Vid den senaste inventeringen 

år 2015 bedömdes majoriteten, 88 procent av ansvarsarterna i Uppsala län som akut hotad, starkt 

hotad, sårbara eller nära hotad. 

I norra Uppland förekommer den ovanliga gölgrodan. I Sverige förekommer arten endast längs den 

norra Upplandskusten. Vid en inventering av arten år 2005 noterades den i 93 småvatten i länet 
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(Uppsala), varav 46 ligger i Tierps kommun. Hoten mot gölgrodedammarna utgörs främst av 

igenväxning till följd av övergödning samt en förändrad hydrologi till följd av dikningar, se avsnitt 6.1. 

I kommunen finns totalt 30 naturreservat. De är utspridda i hela kommunen och varierar i storlek. Tre 

av reservaten är kommunala. Det finns även åtta områden som omfattas av tillträdesskydd under 

vissa delar av året. Det finns totalt 29 Natura 2000-områden inom kommunen. Även dessa är 

utspridda i komunen och av varierande storlek. Flertalet av dessa områden överlappar med 

naturreservaten. Totalt består 5,3 procent av kommunens mark av skyddad natur i form av 

biotopskydd, naturvårdsområde eller naturreservat. Det finns också områden med höga natur- och 

rekreationsvärden som idag saknar formellt skydd. 

I Tierps kommun finns vissa områden som är klassade som ekologiskt känsliga områden. Det rör sig 

om Handviken, Ängskärsviken, Lövstabukten, Strömarån, Nedre Dalälven, Lämpesbo hagmarker, 

Kisberg hagmarker, oskyddade rikkärr och grunda trösklade havsvikar. 

Bedömningsgrunder, indikatorer, krav och riktlinjer  

Naturvärden 

I plan- och bygglagen anges bland annat att man i planeringen ska ta hänsyn till naturvärden. I 3 och 4 

kap. Miljöbalken finns bestämmelser om en god hushållning med mark- och vattenområden. I 7 och 8 

kap. i samma lag finns bestämmelser om skydd av områden och djur- och växtarter.  

Artskyddsförordningen (2007:845) reglerar fridlysning av djur och växter, samt vad som gäller för arter 

som pekats ut av EU som särskilt skyddsvärda, så kallade Natura 2000-arter. Dispens från förbuden i 

förordningen söks hos länsstyrelsen.  

Ekologiska samband  

I 3 och 4 kap. miljöbalken finns bestämmelser om en god hushållning med mark- och vattenområden. 

Mark- och vattenområden som är särskilt känsliga ur ekologisk synpunkt skall så långt möjligt skyddas 

mot åtgärder som kan skada naturmiljön. Särskilda skrivningar om just ekologiska spridningssamband 

saknas.  

Planförslagets konsekvenser  

Stor hänsyn har tagits till att minimera påverkan på naturmiljön. Trots det finns en risk att det blir en 

negativ påverkan på den biologiska mångfalden och de ekologiska spridningssambanden när 

naturmark tas i anspråk. Tack vare kommunens stora yta kommer det efter planens genomförande 

finnas gott om bevarade grönområden och det bedöms mycket positivt. Kommunen visar stor 

medvetenhet kring dess rika och varierande natur. Det är positivt att kommunen säger att de ska 

arbeta med ekosystemtjänster i planeringen genom att bevara, förstärka och tillskapa nya 

ekosystemtjänster. Ambitionen för grönstrukturen inom planförslaget bedöms generellt som hög.  

Tierp har en vision om att alla kommunens orter ska omges av en grönblå struktur som är nära, 

tillgänglig, sammanhängande och sammankopplad med den byggda miljön. Kommunens 

utvecklingsinriktning kopplat till gröna och blå värden i samhällsplaneringen beskriver bland annat att 

tätortsnära natur alltid noggrant behöver värderas och beaktas i relation till förtätning. Vidare nämns 

det att tätortsnära natur bör kompenseras vid exploatering samt att en sammanhängande grön 

infrastruktur ska säkerställas vid planering. Dessa inriktningar visar på en vision som tar hänsyn till 

och värnar om kommunens gröna värden, vilket bedöms som positivt. Planförslaget formulerar dock 

generellt sett sina riktlinjer vad gäller bevarandet och förstärkandet av kommunens naturvärden som 

öppna och generella. Det vore önskvärt om kommunen istället formulerade mer tydliga ställnings- och 

hänsynstagande till den fortsatta planeringen för att säkerställa att risken för ett försvagande av 

grönstrukturen minimeras. Exempelvis kan dessa riktlinjer exemplifieras med hur och var de krävs 

mest åtgärder/lämpar sig bäst. 
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Underlag som beskriver den sammanhängande gröna infrastrukturen och ekologiska samband på 

kommunal nivå saknas. Om bedömningar på enskilda planer görs endast utifrån regionala underlag 

finns en risk att en samordnad bild uteblir och att ekologiska samband som är viktiga ur ett kommunalt 

perspektiv försvagas. Enligt planförslaget ska kommunen ta fram ett naturvårdsprogram och 

grönstrukturplaner som ska utgöra en grund och ge riklinjer för kommande planarbetet kopplat till 

natur och grönstrukturer. Naturvårdsprogrammet ska identifiera de största naturvärderna i kommunen 

och ska följas av en åtgärsplan för att bevara och utveckla naturvärden. Den ska även ge riktlinjer för 

kommunens naturvårdsarbete samt vara en del av beslutsunderlaget vid avvägningar mellan 

naturvårdsintressen och andra intressen. Det är positivt att kommunen genom ett gediget arbete 

kartlägger utmaningar och förslag på hantering av dessa frågor i de nya strategiska dokumenten. Det 

går dock inte i nuläget att bedöma på vilket sätt de kommande strategiska underlagen kommer att 

hantera/mildra påverkan på kommunens naturmiljö vid framtida bebyggelseutveckling. Det finns även 

en risk att kommunen går miste om viktiga strategiska ställningstaganden när underlagen tas fram 

efter översiktsplanen.   

Planförslaget redovisar exempel på vad som kan göras för att ta en aktiv roll i bevarandet av länets 

arter, bland annat nämns det att fler viktiga naturområden bör skyddas, återskapa livsmiljöer eller 

utveckla en fungerande grönblå infrastruktur så att arter kan förflytta sig mellan olika områden. Det 

vore bra om detta konkriteserades mer och att exempelvis platser pekades ut i översiktsplanen där 

behovet av åtgärder är som störst.  

Det bedöms som positivt att planförslaget pekar ut LIS-områden och att det finns ett övergripande 

förhållningssätt med riktlinjer, båder generella och områdesspecifika. Det visar på att ett bra förarbete 

föranlett planen. Exempelvis bör naturvärdesbedömningar göras vid exploatering och under de 

områdesspecifika kapitlena står det vad som särskilt ska beaktas i varje område kopplat till områdets 

naturvärden.  

Sammantaget bedöms planförslaget medföra både små positiva och små negativa konsekvenser. 

Planförslaget har höga ambitioner kopplat till kommunens naturvärden. Det vore dock önskvärt med 

mer konkreta ställningstaganden som skulle skapa en tydligare styrning till kommande 

planeringsskeden. De negativa konsekvenserna som den planerade utvecklingen på natur- och viss 

jordbruksmark medför bedöms även vara oåterkalleliga och mer omfattande än de positiva 

konsekvenserna. Denna bedömning kan komma att mildras till nästa skede om man justerar och 

förtydligar planhandlingarna enligt de rekommendationer som ges nedan.  

Rekommendationer och åtgärdsförslag 

• Naturkapitlet bör ha verktygslådor för samtliga avsnitt för att ge tydliga och lätt översiktliga 

riktlinjer för kommande planering.  

• Peka ut lämpliga platser för åtgärder för bevarandet av länets arter, exempelvis vilka områden 

som bör skyddas och vart livsmijöer ska återskapas, på mark- och vattenanvändningskartan.  

• När skogsmark ianspråkstas bör området inventeras för att bevara höga naturvärden och 

spridningssamband.  

• Tydliggör hur ekosystemtjänster ska bevaras och utvecklas, exempelvis genom kravställning 

på ekosystemtjänsanalyser i programskede. 

• Konkretisera hur ambitionerna för att stärka/bevara biologisk mångfald och ekologiska 

samband ska genomföras. Ambitionerna i utvecklingsinriktningarna och riktlinjerna är bra, 

men riskerar att inte vara tillräckligt stöd för kommande planering. Överväg att anta 

principer/riktlinjer som exempelvis skadelindringshierarkin, att inhemska arter ska premieras 

etc.  
• Förtydliga den generella riktlinjen för LIS-områden att naturvärdesbedömning alltid skall 

genomföras i samband med exploatering.  
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6.3 BEBYGGELSE, KULTURMILJÖ OCH LANDSKAP 

 

Kulturmiljö är miljöer som människan påverkat genom tiderna och som därför vittnar om historiska och 

geografiska sammanhang. Det kan gälla allt från enskilda byggnader eller objekt till stora 

landskapsavsnitt.  

Tidsmässigt kan kulturmiljöer vara allt från förhistoriska lämningar till dagens bebyggelsemiljöer. 

Kulturmiljön är en viktig del av vårt kulturarv som vi medvetet eller omedvetet förmedlar i form av 

traditioner, idéer och värden mellan generationer. Kulturarvet bidrar till en stimulerande livsmiljö och är 

en viktig resurs för rekreation, friluftsliv, turism- och besöksnäring. För att kulturmiljövärden ska bestå 

är det viktigt att kontinuiteten i miljön upprätthålls, till exempel genom att kulturmiljöers ursprung är 

fortsatt tydliga och att kopplingar mellan olika tider bevaras.  

Begreppet kulturhistoriskt värde definieras i Riksantikvarieämbetets plattform för kulturhistorisk 

värdering och urval (2015) som ”de möjligheter materiella och immateriella företeelser kan ge vad 

gäller att inhämta och förmedla kunskaper om och förståelse av olika skeenden och sammanhang 

samt därigenom människors livsvillkor i skilda tider, inklusive de förhållanden som råder idag.” 

Nuläge och förutsättningar  

Tierps kommun är en tätortsnära landsbygdskommun med ett variationsrikt landskap. Olika delar i 

kommunen har i sin tur en egen identitet och historia. Byggnadskulturen i Tierp är nära besläktad med 

omgivningarnas traditioner och även platsernas naturförutsättningar har präglat byarnas profil. 

Kommunen ligger på gränsen mellan Mälarområdet i söder och den norrländska typen i norr. Det har 

lett till att det finns en tydlig gräns mellan Mälarområdets öppna jordbrukslandskap med lummiga 

lövträdspartier och Nordsveriges kargare men inte mindre varierande kulturlandskap. Kommunen kan 

övergripande delas in i tre landskapstyper, slättbygden, skogsbygden och kustbygden. Slättbygden 

med stora bördiga lerslätter i framför allt Tierps, Tolftas och Vendels socknar. Skogsbygden med 

småbrutna trakter och uppodlade ådalgångar. Kustbygden med flacka slättpartier och långgrunda 

skärgårdar. 

I Tierps kommun finns nio bruksmiljöer, det är fler än i någon annan uppländsk kommun. 

Bruksmiljöerna utgör en ovärderlig resurs för kommunen och besitter ett högt kulturhistoriskt värde. 

Det finns en stor mängd fornlämningar i kommunen. Majoriteten av lämningarna är från järnåldern, där 

en hel epok har benämnts efter en ort i kommunen; Vendeltid. Men det finns även lämningar från 

stenåldern, runstenar från vikingatiden och det medeltida vasa-slottet Örbyhus slott. I kommunen finns 

det totalt 11 områden som är utpekade som riksintressen för kulturmiljövärden. Det finns nio 

byggnadsminnen inom kommunen. Det rör sig om Engelska parken i Söderfors bruk, Griggebo såg, 

Lancashiresmedjan i Karlholms bruk, Lars-Larsgården i Munga, Lövsta bruk, Söderforsbruk, Åkerby 

bruks klockstapel, Änkehuset i Söderfors bruk och Örbyhus slott. 

Det finns ett kulturreservat inom kommunen, Lingnåre, som är beläget i närheten av Hållnäs. Det är ett 

kulturlandskap från vikinga- och medeltiden med höga kulturhistoriska och biologiska värden. 

Sex områden omfattas av landskapsbildskydd och är specifikt anpassade för varje naturområde och 

kulturlandskap. Det rör sig om Klubben i Slåtholmen, Björns skärgård. Ledskärsängarna, Vendelsjön, 

området kring Tierps kyrka och området kring Vendels kyrka. 

Kommunen har kulturmiljöprogram från 2001. 
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Bedömningsgrunder, indikatorer, krav och riktlinjer 

Miljöbalken 3 kap 6§ säger att mark- och vattenområden samt fysisk miljö i övrigt som har betydelse 

från allmän synpunkt på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet 

så långt som möjligt skall skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada natur- eller kulturmiljön.  

I Plan- och bygglagen beaktas särskilt värdefull kulturmiljö i den kommunala planeringen. I 2 kap 3§ 

anges att planering enligt PBL ska ske med hänsyn till bland annat kulturvärden. Om en väsentlig 

egenskap går förlorad eller om områdets särart eller karaktär väsentligt ändras sker en förvanskning. 

För att undvika en förvanskning måste därför bärande karaktärsdrag, egenskaper och särarter 

identifieras och pekas ut. Som ett allmänintresse är kulturmiljöperspektivet en central och ibland 

avgörande aspekt för lämpligheten i att bebygga ett markområde. Särskild hänsyn ska alltid tas till 

kulturvärdena på platsen. Centralt i den kommunala planeringen är begreppet Särskilt värdefull, som 

kan gälla enskilda byggnader, bebyggelseområden och allmänna platser. Råd för definition av särskilt 

värdefull/byggnad/bebyggelse finns angivet Boverkets föreskrifter och råd (BFS 2016:6).  

Planförslagets konsekvenser  

Planförslaget har delvis höga ambitioner kopplade till Tierps kulturmiljövärden och visar på att 

kommunen är medveten om befintliga kulturhistoriska värden. Tierps kommun vill erbjuda 

kommuninvånarna och besökarna en god bebyggd miljö där värnande om kulturmiljöer utgör en viktig 

och naturlig del. Kulturmiljöerna inom kommunen ska ses som tillgångar och begreppen hänsyn och 

försteålse ska vara centrala i planerings- och lovärdenden.  

I översiktsplanen finns tydliga riktlinjer på vad som är viktigt att tänka på vid planläggning och 

lovärenden inom kulturmiljöer, det bedöms som positivt. Vidare finns det riklinjer som beskriver att 

kommunen ska ta fram en analys av särskilt kulturhistoriskt värdefulla områden samt att se över 

samtliga värdefulla områden för att överväga eventuellt behov av skydd i form av 

områdesbestämmelser, detaljplan eller ändring av befintlig detaljplan. Planförlaget lyfter även att 

kommunen ska arbeta aktivt för att synliggöra de kulturhistoriska värdena som sevärdheter och 

besöksmål och på så sätt öka medvetenheten hos invånare och besökare. 

Att kommunens kulturmiljöprogram som senast reviderades 2001 ska revideras bedöms som positivt. 

Programmet ska kompleteras med tydligare ställningstaganden, vägledning och värderingar. Det går 

dock inte i nuläget att bedöma på vilket sätt hänsyn kommer att tas till de kulturhistoriska värdena vid 

fortsatt bebyggelseutveckling utifrån de kommande kompletteringarna.  

I planförslaget framgår att kommunen ska ta fram en övergripande analys av områden av särskilt 

kulturhistoriskt, historiskt och/eller arkitektoniskt värde ska tas fram för hela kommunen som ska vara 

vägledande för handläggning av lovärenden. Det ger en god grund för kommande planerings 

möjligheter att skapa en utveckling som kopplar samman ny bebyggelse med befintliga värden. 

I mark- och vattenanvändningskartan framgår det att flertalet av de utpekade utvecklingsområdena 

ligger inom områden som hyser kulturhistoriska värden. Vissa av utvecklingområderna gör intrång i 

områden som omfattas av riksintresse för kulturmljövården. I samtliga ortsbeskrivningar som berör 

riksintresset för kulturmiljövården finns specifika riktlinjer som lyfter vad som är viktigt att ta hänsyn till i 

just den orten. Det bedöms som mycket positivt även fast vissa av riklinjerna till viss del är vaga. Det 

vore önskvärt om exempelvis extra värdefulla områden pekades ut på mark- och 

vattenanvändningskartan. Det vore även positivt om planförslaget kompletterades med en riktlinje om 

att en kulturmiljöutredning bör göras i samband med exploatering i närheten av känsliga områden. Om 

det inte tydligt framgår vad som ska prioriteras finns det risk för målkonfliktar vilket i sin tur medför en 

risk för negativ påverkan på kommunens kulturhistoriska värden. Det saknas resonemang kring den 

potentiella risken att planförslaget medfö risk för påtaglig skada på riskintresset.  

I Vendel med sina särskilda värden kopplat till kulturmiljön innebär det en högre risk att utveckla 

området jämfört med andra delar av kommunen. Det bedöms som positivt att kommunen ska ta fram 
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en fördjupad översiktsplan kopplat till Vendels historiska och kulturella karaktär bedöms även det som 

positivt, men precis som med kulturmiljöprogrammet går det inte i nuläget att bedöma på vilket sätt 

hänsyn kommer att tas till kulturmiljövärdena i framtiden.  

Det bedöms som positivt att planförslaget pekar ut LIS-områden och att det finns ett övergripande 

förhållningssätt med riktlinjer, båder generella och områdesspecifika. Det visar på att ett bra förarbete 

föranlett planen. Exempelvis ska allmänhetens tillgänglighet till stranden alltid säkerställas och under 

de områdesspecifika kapitlena står det vad som särskilt ska beaktas i varje område kopplat till 

områdets rekreativa värden.  

Sammantaget bedöms planförslaget medföra risk för måttliga negativa konsekvenser för kommunens 

kulturhistoriska värden. Bedömningen baseras bland annat på att det är vaga riklinjer kopplade till 

utveckling i områden som utgör riksintresse för kulturmiljövården. Kommunen lyfter fram vad som 

behövs göras framåt, vilket visar på stor medvetenhet. Det blir däremot svårt att i dagsläget göra en 

bedömning av i vilken utsträckning det kommer fungera som underlag till kommande 

planeringsskeden. Bedömningen kan mildras genom åtgärder som att exempelvis i planen ställa krav 

på att särskilda kulturmiljöutredningar ska ingå i framtagande av nya detaljplaner inom och i 

angränsning till för kulturmiljön särskilt värdefulla områden.  

Rekommendationer och åtgärdsförslag 

• Mark- och vattenanvändningskartan kan med fördel förtydligas angående vilken hänsyn 

kommunen avser ta till utpekade kulturhistoriska värden.  

• Vid planläggning inom och i angränsning till särskilt värdefulla områden bör det ställas ett 

tydligt krav på att särskilda kulturmiljöutredningar ska tas fram. 

• Komplettera ortsbeskrivningarna som berör riksintresset för kulturmiljövården med specifika 

riktlinjer som lyfter vad som är viktigt att ta hänsyn till i just den orten. 

6.4 KLIMATPÅVERKAN 

 

Utsläpp av växthusgaser till atmosfären ger upphov till negativ klimatpåverkan som påverkar hela vår 

planet. I plan- och bygglagen står att en kommun ska ta hänsyn till miljö- och klimataspekter i sin 

planering. All ny bebyggelse medför utsläpp av växthusgaser som påverkar klimatet. Hur omfattande 

utvecklingen är och var i kommunen den sker är viktiga faktorer att ta hänsyn till vid bedömningen av 

planens klimatpåverkan.  

Nuläge och förutsättningar  

År 2019 släppte Tierps kommun ut 154 035 ton koldioxidekvivalenter1. En genomsnittlig medborgare i 

Tierps kommun hade 2011 ett klimatfotavtryck på 13,6 ton koldioxidekvivalenter enligt den senaste 

statistiken från år 2011, vilket innebär att om alla människor skulle leva som i Tierps kommun skulle vi 

behöva fyra jordklot till. Det är högre än genomsnittet för Sverige som är 6,6 ton koldioxidekvivalenter.  

Majoriteten av växthusgasutsläppen kommer från transporterna där persontransporterna står för den 

största andelen. Transporter utgör över 50 procent av de totala utsläppen, arbetsmaskiner utgör cirka 

10 procent och jordbruket står för cirka 25 procent av utsläppen i kommunen. De senaste åren har det 

skett en liten ökning av utsläppen från transportsektorn. För att nå regionalt och nationellt uppställda 

mål är behovet av utsläppsminskningar mycket stort. 94 procent av bilarna som var registrerade i 

Tierp 2017 var drivna av diesel eller bensin. Antalet elbilar ökar och cirka 10 procent av alla 

 
1 Nationella emissionsdatabasen 
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nyregistrerade bilar i januari – mars 2020 var elbilar. I dagsläget finns det 23 publika laddstationer för 

elbil i kommunen.  

Tierps kommun har en gles bebyggelsestruktur vilket medför att transportbehovet är högt, både med 

kollektivtrafik och bil. Kommunen i sig är väl sammanbunden med grannkommunerna men mellan 

tätorterna i kommunen finns utmaningar kopplat till kollektivtrafiken. Tierps kommun har en stor 

landyta på cirka 1550 kvadratkilometer med många områden av lands- och glesbygd. I Tierps 

kommun bor 62 procent av invånarna med enkel tillgång till kollektivtrafik. Med enkel tillgång till 

kollektivtrafik menas tillgång till kollektivtrafikhållplats inom 500 meter från bostaden med minst en 

avgång i timmen vardagar mellan kl. 06.00 och kl. 20.00. Snittet i riket är 80 procent. I kommunen 

finns nio tätorter2 och 20 småorter3. Småorterna har generellt sett ett lägre utbud av kollektivtrafik 

jämfört med tätorterna. Det finns kollektivtrafikförbindelser till och från samtliga tätorter till huvudorten 

Tierp. Det finns 13 regionbusslinjer ut till större landsbygdsområden. Ostkustbanan går från norr till 

söder och har fyra stopp inom kommunen. SJ gör tågstopp vid Tierps station. Tierps station är 

Uppsala läns näst största hubb för busstrafik.  

Cykelvägnätet i Tierps kommun är inte heltäckande, varken inom eller mellan tätorterna. Idag finns det 

totalt 36,7 kilometer cykelvägar inom kommunen. Kommunen har en cykelplan från 2016.  

Energiförsörjning är även delvis en källa till växthusgaser. Under 2017 fördelade sig elproduktionen i 

länet med 40,4 procent vattenkraft, 39,1 procent kärnkraft och 11,2 procent vindkraft. Resterande 9,3 

procent var förbränningsbaserad produktion, som främst sker i kraftvärmeverk och inom industrin.  

Bedömningsgrunder, indikatorer, krav och riktlinjer  

Klimatlagen trädde i kraft i svensk lag 1 januari 2018. Den binder regeringen vid att föra en politik för 

att Sveriges nettoutsläpp av växthusgaser senast år 2045 ska vara noll. De svenska målen är satta 

mot bakgrund av de mål som EU satt till 2030. Unionens samlade utsläpp ska minska med 40 procent 

till detta år jämfört med 1990.  

Sverige har satt etappmål för de delar av utsläppen som inte omfattas av utsläppshandeln. Utsläppen 

från inrikes transporter, förutom inrikesflyg, ska minska med minst 70 procent senast år 2030 jämfört 

med 2010.  

Tierps kommun har en klimat- och energiplan som syftar till att minska klimatpåverkan från 

kommunen, både som organisation och geografiskt. Planen syftar även till att bidra till uppfyllelse av 

regionala och lokala klimatmål, samt de nationella klimat- och energipolitiska målen.  

Planen har ett antal mål, bland annat: 

• Senast år 2045 ska kommunen inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser. 

• Klimatanpassa den fysiska planeringen för att begränsa klimatpåverkan och minska 

sårbarheten vid ett förändrat klimat. 

• Kommunens och kommunkoncernens transporter ska vara fossilfria till år 2030. 

• Andelen hållbara resor ska öka. 

• Bygga ut en tillförlitlig och hållbar infrastruktur, där kollektivtrafik och olika mobilitetslösningar 

är en naturlig del, för att stödja ekonomisk utveckling och människors välbefinnande. 

• Arbeta för en ökad produktion av förnyelsebar energi i kommunen. 

• Kommunen ska utöka sin krisberedskap och klimatanpassning med hänsyn till 

klimatförändringar. 

• Kommunen ska inom de egna verksamheterna, i upphandling och markanvisning verka för ett 

mer klimatsmart bostadsbyggande. 

• Kommunen ska verka för utbyggnad av publika laddstationer. 

 
2 Källa: SCB, www.scb.se/MI0810. Publicerad 2019-10-24 
3 Källa: SCB, www.scb.se/MI0811. Publicerad 2016-12-19 
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• Kolinlagringen per ytenhet ska öka under perioden 2021 till 2030. Den teoretiska potentialen 

ska utredas och en specifik ambitionsnivå till 2030 ska sättas. 

Planförslagets konsekvenser  

All planläggning som leder till ny bebyggelse medför utsläpp av växthusgaser. I Tierp planeras 

utbyggnad av ett flertal av kommunens orter. Behov av fordornsdrivmedel kan minskas genom att 

gång, cykel och kollektivtrafik prioriteras.  

En av de övergripande utvecklingsstrategierna som presenteras i planförslaget är att den nya 

sammanhängande och storskaliga bebyggelsen ska prioriteras i områden där kollektivtrafik enkelt kan 

nås. Samt att bebyggelsen även ska bidra till ett effektivare och robustare nät som fler kan använda i 

vardagen. Samtidigt lyfter planförslaget att det i vissa orter inte finns befolkningsunderlag för ordinarie 

kollektivtrafik att utökas. Istället ska andra alternativ utredas, exempelvis anropstrafik eller 

säsongsstyrda bussar. Enligt mark- och vattenanvändningskartan planeras majoriteten av 

utvecklingen i orter som idag har kollektivtrafik. I vissa orter, speciellt Hållnäs och Vendel, finns det 

utvecklingspotential och kommunen lyfter att det vidare behöver utredas. Även fast det finns 

kollektivtrafik på majoriteten av orterna betyder det inte att bilberoendet inte finns, busstrafiken är inte 

heltäckande. Det finns heller inte serviceutbud i varje ort där utveckling planeras. Pendlarparkeringar 

är en viktig förutsättning för det kollektiva resandet i en kommun med en sådan stor yta som Tierp har. 

Planen lyfter att det ska iordningställas trygga och tillgängliga pendlarparkeringar. Det vore dock bra 

om dessa pekades ut på mark- och vattenanvändnngskartan.  

Kommunen har som ambition att skapa ett mer heltäckande, sammanhängande och säkert 

cykelvägsnät för att användningen av cykel ska öka. Cykelvägnätet fram till och runt målpunkter, som 

service, skola, arbetsplatser, kollektivtrafik och mötesplatser ska prioriteras. Planförslaget lyfter även 

att den befintliga cykelplanen från 2016 ska revideras, det bedöms som positivt. Det går dock inte i 

nuläget att bedöma på vilket sätt det kommande strategiska underlaget kommer att fungera som 

underlag för den kommande planeringen. Vidare vore det önskvärt om planerad utbyggnad av 

cykelvägnätet markerades ut på mark- och vattenanvändningskartan för att på så vis visa vilka 

sträckor som planförslaget prioriterar. För att få ett väl fungerande cykelvägnät och undvika 

fragmentering är det viktigt med en helhetssyn.  

Verksamhetsutveckling ska enligt planförslaget huvudsakligen ske i anslutning till befintliga 

verksamheter eller i anslutning till infrastruktur, vilket är positivt. Dock sker en del 

verksamhetsutveckling i utkanten eller utanför orterna, vilket bidrar till en utglesning av orten samt ökat 

bilberoende.  

Planförslaget medger att majoriteten av utvecklingen kommer ske på skogsmark, vilket är mark som 

idag fungerar som kolsänka. Planförslaget visar på en förståelse för de särskilt utmanade 

förutsättningar som föranleder utpekandet av exploatering på skogsbruksmark. Planförslagt lyfter att 

alla grönytor som exploateras ska kompenseras, dock vore det bra om planförslaget även lyfter vikten 

med att utreda hur man på bästa sätt kan kompensera för minskningen av kolsänkor.  

Planförslaget lyfter fram tydiga mål kopplat till klimatpåverkan och visar på att kommunen har höga 

ambitioner. Enligt planförslaget ska kommunen arbeta aktivt för att utvecklingen och nybyggnationen 

medför så lite klimatpåverkan som möjligt. Exempelvis ska kommunen verka för mer trä i 

byggbrocessen samt att ett livcykelperspektiv och klimatdeklaration ska användas. Det är mycket 

positivt att kommunen lyfter byggsektorns påverkan på klimatet. Att använda livcykelperspektiv vid 

uppförandet av nya byggnader är dock ett lagkrav sedan 1 januari 2022 i och med det nya kravet på 

klimatdeklertion vid uppförandet av byggnader.  

Kommunen lyfter även andra åtgärder för att minska klimatpåverkan både som kommunalorganisation 

och som invånare. Exempelvis föreslås att all inköpt el ska vara 100 procent förnyelsebar, tillgänglig 

klimatrådgivning för invånare, en femårig handelsplan ska tas fram för hur fastigheter och fordon ska 
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minska sina fosila bränslen. Vidare lyfter planförslaget att utbyggnationen av laddstationer för elbilar 

ska fortsätta i enlighet med behovet.  

Planförslaget för ett resonemang kring kommunens nuvarande utsläpp, men skulle tydligare kunna 

lyfta fram utmaningar som följer av en ökad befolkningsmängd och nybyggnation. Länet har i 

dagsläget en relativt stor användning av förnyelsebara energikällor. I planförslaget finns resonemang 

kring förnyelsebara energikällor, bland annat ska en tematisk översiktsplan för vindkraft tas fram. 

Vidare beskrivs det att en eller två solcellsparker planeras att anläggas i kommunen, vilket bedöms 

som positivt.  

Sammantaget medför planförslaget både små positiva och små negativa konsekvenser för aspekten 

klimatpåverkan. Bedömningen grundar sig i att planförslaget har delvis höga ambitoner och mål, men 

det saknas en tydlighet i hur man ska hamna där. För att nå exempelvis nettoutsläpp senast år 2045 

krävs det att kommunen siktar högre. Kommunens ställningstagande kring materialval i 

byggprocessen bedöms som ett starkt och positivt ställningstagande.  

Rekommendationer och åtgärdsförslag 

• Tydliggör var i kommunen det finns utvecklingsbehov kopplat till gång- och cykelnätet, var 

potentialen för överföring från bil är hög, och hur det ska prioriteras i den kommande 

planeringen. 

• Planerad utbyggnad av cykelvägnätet kan med fördel markerades ut på mark- och 

vattenanvändningskartan. 

• Lämpliga platser för pendlarparkeringar bör pekas ut på mark- och vattenanvändningskartan.  

• Förtydliga hur man planerar kompensera för förlusten av kolsänker i och med att majoriteten 

av exploateringen sker på skogsbruksmark.  
• Lämpliga platser för våtmarksetablering bör markeras ut.  

 

7 SOCIALA KONSEKVENSER  

7.1 HÄLSA OCH LIVSMILJÖ 

 

Vid planläggning ska områden och bostäder planeras så att de bildar en god livsmiljö samt främjar en 

god hälsa för människor som lever och verkar inom området. Två aspekter som påverkar hälsan är 

buller och luftkvalitet. Buller definieras som oönskat ljud och bedömningen av vad som är buller är 

således individuell. I Sverige utgör trafikbuller den vanligaste källan till bullerstörningar. Även 

verksamheter eller andra aktiviteter kan ge upphov till störningar. Buller påverkar människans hälsa 

och välbefinnande och kan orsaka sömnstörningar och öka risken för att drabbas av exempelvis hjärt- 

och kärlsjukdomar och diabetes. Luftföroreningar kan ge både korttids- och långtidseffekter. Med 

korttidseffekter avses effekten av en kortvarig hög exponering vilket kan öka risken för hjärt-

kärlsjukdomar samt astma och andra lungsjukdomar. Med långtidseffekter avses effekten av att 

dagligen utsättas för partiklar vilket kan bidra till uppkomst av sjukdomar som exempelvis cancer.  

Det finns inga lägsta tröskelnivåer identifierade för hälsorisker från luftföroreningar, vilket innebär att 

effekter kan uppstå redan vid låga föroreningshalter. Alla sänkningar av föroreningshalter är således 

positiva ur hälsosynpunkt. Med luftföroreningar avses sådana ämnen och föroreningar som är skadliga 

för människors hälsa, naturen eller kulturmiljön. I detta avsnitt behandlas i första hand kvävedioxid 

(NOx) och partiklar (PM10) eftersom miljökvalitetsnormerna för dessa är svårast att klara.  
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7.1.1 Luftkvalitet 

Nuläge och förutsättningar  

Luften i Tierp påverkas både av lokala utsläppskällor och av långväga föroreningar som transporteras 

dit. Vägtrafiken utgör enskilt största lokala källan till luftföroreningar.  

De luftföroreningar som är vanligast i tätorter är kväveoxider (NO2) och partiklar (PM10). I stadsmiljö 

orsakas dessa föroreningar oftast av utsläpp från vägtrafiken.  

Sammanfattningsvis är halterna av föroreningarna NO2 och PM10 låga inom kommunen, men högre i 

närheten av E4an. Tierp uppfyller miljökvalitetsnormerna för PM10 i hela kommunen. Årsmedelvärdet 

längs med E4 är 10–15 mikrogram per kubikmeter. Normvärdet som ska klaras för PM10 är ett 

årsmedelvärde på 40 mikrogram per kubikmeter. Miljökvalitetsmålet är ett årsmedelvärde på 15 

mikrogram per kubikmeter. Halterna är även för NO2 högst längst med E4. Årsmedelvärdet är mellan 

10–20 mikrogram per kubikmeter. Normvärdet som ska klaras för kvävedioxid är ett årsmedelvärde på 

40 mikrogram per kubikmeter och miljökvalitetsmålet är årsmedelvärde på 20 mikrogram per 

kubikmeter. Tittar man på halterna för det 8:e respektive 36:e värsta dygnet för ett normalt utsläppsår 

2020 för NO2 och PM10 finns det vissa gator i Tierps köping som har förhöjda värden.  

Bedömningsgrunder, indikatorer, krav och riktlinjer  

Miljökvalitetsnormer, MKN, för luft är antingen så kallade gränsvärdesnormer för föroreningsnivåer i 

utomhusluft som inte får överskridas, eller så kallade målsättningsnormer som ska eftersträvas. De 

flesta miljökvalitetsnormerna för luftkvalitet är gränsvärden som ska följas och som inte får 

överskridas. Detta gäller till exempel partiklar och kväveoxider. I gatumiljö ska normen vara uppfylld 

vid trottoarerna.  

Planförslagets konsekvenser 

Luftkvaliteten i kommunen är god. Planförslaget saknar ställningstagande och riktlinjer kopplade till 

luftkvalitet. Kommunen är en glesbygdskommun som inte har samma behov som en kommun med 

stora och mer tättrafikerade städer, vilket medför att riktlinjer och ställningstagande inte är nödvändiga. 

Den exploatering som föreslås nära tättrafikerade vägar bör utredas i detaljplaneskedet för att 

säkerställa att god luftluftkvalitet.  

Utbyggnad enligt planförslaget kan medföra ökad biltrafik inom kommunen och speciellt i vissa orter, 

vilket medför ökade luftföroreningshalter. Kommunen har som ambition att skapa ett mer heltäckande, 

sammanhängande och säkert cykelvägsnät för att användningen av cykel ska öka samt att även se 

över hur kollektivtrafiken kan öka inom kommunen. Detta bedöms positivt. Det är dock stor sannolikhet 

att bilanvändandet kommer att vara fortsätt högt i kommunen på grund av kommunens glesa struktur. 

Kommunen har relativt god luftkvalitet och halterna av PM10 och NO2 är som högst längs med E4an. 

Enligt planförslaget planeras utveckling i närheten av E4an i Tierps köping och Mehedeby. Det ska 

även ske en förtätning av vissa orter vilket kan påverka luftkvaliteten negativt, speciellt i Tierps köping 

där dygnsmedelvärdena på vissa gator är relativt höga. Det vore positivt om det i planförslaget 

beskrevs om utvecklingen planeras inom område med dålig luftkvalitet och i så fall hur kommunen 

planerar att hantera detta.  

Teknisk utveckling av fordonen tillsammans med högre andel elbilar och förändrade fordonsbränslen 

medför successivt minskade avgasutsläpp, bland annat av kvävedioxid. Detta gäller dock inte för 

partiklar, PM10 , som framför allt uppstår av det vägslitage som trafiken medför och i synnerhet om 

bilar med dubbdäck kör på torrt väglag. Den tekniska utvecklingen medför sannolikt att 

kvävedioxidhalterna blir lägre år 2030 jämfört med idag. Utvecklingen av partikelhalter är mer osäker. I 

planförslaget saknas resonemang kring miljökvalitetsnormerna, det bör finnas med trots att kommunen 

i förhållande till storstäder ha god luftkvalitet. 
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Det framgår inte i planförslaget hur kommunen ska arbeta med att minimera problem orsakade av 

marknära ozon eller markradon.  

Det vore bra om planförslaget utvecklades med ett resonemang kring eventuella målkonflikter i 

planförslaget, exempelvis kopplat till att planförslaget säger att man ska utveckla i kollektivtrafiknära 

lägen vilket ofta är miljöer med sämre luftkvalitet. Det finns risk för målkonflikter och att 

luftproblematiken åsidosätts. Detta är särskilt viktigt för utbyggnaden av Tobo mot järnvägen.  

Sammantaget bedöms planförslaget medföra varken positiva eller negativa konsekvenser för 

människors hälsa orsakat av luftkvalitet. Bedömningen baseras främst på att det är en 

glesbygdskommun som till största del har god luftkvalitet i dagsläget och att den utveckling som 

planförslaget medger inte bedöms försämra denna.  

Rekommendationer och åtgärdsförslag 

• Översiktsplanen bör föra ett resonemang kring miljökvalitetsnormerna kopplat till luftkvalitet.  

• Planen bör specificera hur påverkan på människors hälsa kopplat till luft i resp. 

utvecklingsområde ska hanteras. Särskilt de områden som ligger i anslutning till tungt 

trafikerade vägar (exempelvis E4an).  

• I utvecklingsområden där det bedöms finnas en risk för luftkvaliteten bör en 

luftkvalitetsutredning genomföras i detaljplaneskedet.  

7.1.2 Buller 

Nuläge och förutsättningar  

Buller kan definieras som oönskat ljud och bedömningen vad som är buller är således individuell. I 

Sverige utgör trafikbuller den vanligaste källan till bullerstörningar. Buller påverkar människans hälsa 

och välbefinnande och kan orsaka sömnstörningar samt öka risken för att drabbas av exempelvis 

hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes. Att skapa boende- och vistelsemiljöer med bra ljudmiljö är 

därför en viktig parameter vid planeringen av hälsosamma och attraktiva boendemiljöer.  

Kommunen saknar en övergripande bullerkartläggning. Men det kan antas att högre bullernivåer 

förekommer vid de större vägarna samt järnvägen. Det kan även uppstå höga bullernivåer vid Tierp 

arena och flygfältet i Gryttjom.  

Bedömningsgrunder, indikatorer, krav och riktlinjer  

Enligt rådande förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader (2015:216) bör buller från spårtrafik 

och vägar inte överskrida 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och 50 dBA 

ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en sådan ska anordnas i 

anslutning till byggnaden. För bostadsbyggnader om högst 35 kvadratmeter är riktvärdet för 

ekvivalentnivån vid fasad istället 65 dBA (regler om maxvärde saknas). Reglerna tillämpas vid ny 

bebyggelse, nya detaljplaner och bygglov. För äldre och befintlig bebyggelse kan andra riktvärden 

gälla utifrån de regler som gällde vid tidpunkten för byggande. 

Vid åtgärder på järnvägar eller andra spåranläggningar avser riktvärdet för buller utomhus 55 dB(A) 
ekvivalentnivå vid uteplats och 60 dB(A) ekvivalentnivå i bostadsområdet i övrigt.  

Planförslagets konsekvenser 

Planförslaget lyfter till viss del hälsoproblematiken kopplat till buller. Bullerfrågan ska beaktas och vid 

behov utredas genom akustiska utredningar vid planläggning eller förhandsbesked. Enligt 

planförslaget planeras utveckling i närheten av E4an i Tierps köping och Mehedeby, detta område 

bedöms vara bullerutsatt. Planförslaget medger även en förtätning av vissa områden vilket kan leda till 

ökade bullernivåer samt att fler personer vistas i bullerutsatta områden eftersom majoriteten av 

utvecklingen sker i anslutning till infrastruktur.  
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I planförslaget beskrivs att byggnader kan utformas så att de fungerar bullerdämpande genom 

exempelvis placering, utformning och material. Det vore dock positivt om översiktsplanen pekade ut 

tydligare riktlinjer som markerar en kommunövergripande lägstanivå vid all planering där man initialt 

misstänker att buller kan vara en betydande miljöaspekt.  

Det vore bra om bullerkapitlet utvecklades med att resonera kring eventuella målkonflikter i 

planförslaget, exempelvis kopplat till att planförslaget säger att man ska utveckla i kollektivtrafiknära 

lägen vilket ofta är bullerstörda miljöer. Det finns risk för målkonflikter och att bullerproblematiken 

åsidosätts. Detta är särskilt viktigt för utbyggnaden av Tobo mot järnvägen.  

Sammantaget bedöms planförslaget medföra varken positiva eller negativa konsekvenser för 

aspekten buller.  

Rekommendationer och åtgärdsförslag 

• Tydliggör riktlinjer som markerar en kommunövergripande lägstanivå vid all planering där man 

initialt misstänker att buller kan vara en betydande miljöaspekt. 

• Utveckla ett bullerkapitel med resonemang om potentiella målkonflikter. 

7.2 TRYGGHET OCH TRIVSEL 

 

I det här avsnittet bedöms hur väl översiktsplanen förväntas bidra till en utveckling som skapar 

tryggare samhällen och platser samt bevarar och utvecklar trivsamma miljöer. Aspekter som 

inkluderas är tillgång till rekreation, trygga offentliga rum och trygga kopplingar och stråk. 

Översiktsplanens egna utvecklingsinriktning Mötesplatser och offentiga rum samt Gröna och blå 

värden i samhällsplaneringen fångas upp i detta kapitel. 

Nuläge och förutsättningar  

I Tierps kommun finns i dagsläget en relativt god tillgång till sportanläggningar och rekreationsspår. 

Kommunen består av flera olika delar med olika förutsättningar och värden. Varje plats har egna 

styrkor, behov och utmaningar och det är därför viktigt att planeringen värnar om den lokala 

platsidentiteten. Kommunen arbetar verksamhetsövergripande med trygghetsfrågor och den nya 

översiktsplanen pekar ut att trygghet och tillgänglighet alltid ska ha en central roll i utformningen av 

offentliga miljöer och allmänna platser.  

De flesta tätorter inom kommunen har en tydlig uppdelning mellan områden där det finns villor, 

radhus, bostadsrätter och hyresrätter. Resultatet blir att människor med olika socioekonomiska 

förutsättningar har sin boendemiljö relativt avskilt från varandra.  

I Region Uppsalas enkät Liv och hälsa ställs flera frågor som har koppling till den upplevda tryggheten 

i kommunen till unga. Gällande tryggheten i det egna bostadsområdet uppger en majoritet att de 

känner sig säkra och trygga. Svaren har inte förändrats sedan mätningarna startade för tjugo år 

sedan. En fråga sticker dock ut. Det är allt fler som anger att de avstår från att gå ut ensam av rädsla 

för att bli överfallna, rånade eller på annat sätt ofredade. Här syns en signifikant ökning vid varje 

mätning från 10 procent år 2000 till 26 procent år 2017. Det stämmer väl överens med resultaten i 

SCB:s medborgarundersökning som visar att allt fler upplever en generell otrygghet i samhället. 

Tryggheten är generellt hög inom kommunen men platser finns där framför allt den upplevda 

otryggheten är hög. Dessa platser är generellt avgränsade till specifika gator eller avgränsade platser 

snarare än områden. Ungdomar, särskilt unga tjejer, upplever också en otrygghet på mörka och 
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oupplysta områden, exempelvis kring olika stationsområden. Lokalpolisen i Tierp arbetar särskild med 

medborgarlöften som under 2021-2022 särskilt fokuserar på offentliga miljöer och trafiksituationer 

kring kommunens skolor. Detta innefattar trygghetsvandringar samt extra fokus på att identifiera och 

hitta lösningar som minskar antalet osäkra trafikmiljöer. Kommunen har även en tillgänglighetsplan 

som aktivt arbetar med åtgärder i den offentliga utomhusmiljön och tydliggör kopplingen mellan 

jämlikhets- och trygghetsfrågor och den fysiska miljön. I den befintliga översiktsplanen för 2010-2030 

har man pekat ut att Tierp ska vara tillgängligt för alla.  

För att skapa levande och trygga kommundelar behöver det finnas (lokalt anpassade) förutsättningar 

för folkliv och upplevelsevärden. Stråk och platser som kan attrahera människor under många av 

dygnets timmar ger en bra förutsättning för folkliv. Stråken och platsernas attraktivitet avgörs av hur de 

ligger i förhållande till målpunkter, om det själva utgör en målpunkt och hur de upplevs (om de är 

trygga, trivsamma och stimulerande).  

Bedömningsgrunder, indikatorer, krav och riktlinjer  

Som grund för bedömningen av Trygghet och trivsel inkluderas bland annat aspekter som hur planen 

behandlar perspektivet trygghet genom till exempel om särskilt otrygga platser har identifierats och hur 

de i så fall bemöts i planen gällande förslag på åtgärder. Även om viktiga stråk och kopplingar lyfts i 

förhållande till trygghetsskapande insatser och målpunkter. Planförslagets potential att skapa en 

trivsam utveckling analyseras bland annat genom tillgång till grönska och rekreation i förhållande till 

utvecklingsområdena och den befintliga bebyggelsen. Det är också relevant om planeringen bidrar till 

att uppfylla Boverkets riktlinjer gällande friarealer samt Boverkets rekommendationer i publikationerna 

Planera för rörelse! och Plats för trygghet – Inspiration för stadsutveckling. Förslaget bedöms även 

utifrån Folkhälsomål med fokus på mål 5 samt globala målen med fokus på mål 5, 10, 11 och 16. 

Planförslagets konsekvenser  

Den nya översiktsplanen innehåller en tydlig definition av trygghet och dess koppling till fysisk 

planering. I planförslagets utvecklingsinriktning finns flera övergripande utvecklingsstrategier som har 

bäring på kommunens trygghets- och trivselrelaterade frågor. I utvecklingsstrategin samlat och blandat 

pekar kommunen ut att alla tätorter som ska bebyggas ska prioritera en blandning av funktioner och 

upplåtelseformer och därmed genomgå en utveckling mot mer dynamiska områden som befolkas en 

större del av dygnet jämfört med idag. Detta bedöms generellt som positivt för den upplevda 

tryggheten. Planförslaget anger att man ska möjliggöra för attraktiva bostäder i alla kommundelar, det 

bedöms dock vara extra viktigt att trygghets- och trivselrelaterade åtgärder som ovan prioriteras där 

det finns kännedom om att den upplevda tryggheten är låg.  

Kommunen ska utöka antalet offentliga mötesplatser och arbeta för att höja trygghet, tillgänglighet och 

attraktivitet vid befintliga. Detta besöms positivt, det vore dock önskvärt om planförslaget gav mer 

konkreta exempel på hur detta arbeta ska gå till i det kommande planarbetet.  Offentliga rum ska vara 

inbjudande för alla och för att säkerställa detta föreslås t.ex. att man fortsätter arbeta med med 

utvecklingsgrupper från civilsamhället och föreningsliv som visat på lyckade resultat. Att på olika sätt 

involvera kommuninvånare och nyttja deras unika lokalkunskap bedöms vara en mycket positiv metod 

för att öka trygghet och trivsel i kommunen och att bjuda in till delaktighet kan skapa ett engagemang 

hos lokalinvånare som stärker den lokala identiteten och känslan av tillhörighet till sin hemort.  

Kommunen har högt ställda ambitioner vad gäller tillgång till natur- och rekreationsområden och 

planförslaget anger att alla orter ska omges av en grönblå struktur som är nära, tillgänglig, 

sammanhängande och sammankopplad med den byggda miljön. Kommunen bedöms överlag ha en 

god tillgång till grönområden för rekreation, däremot saknas tydliga planeringsinriktningar för att säkra 

tillgång till närrekreation i form av mindre parker och/eller lekparker i tätorterna. Små gröna parker och 

lekparker kan vara värdefulla platser för närrekreation för människor med begränsad rörlighet. 

Planförslaget lyfter stadsgrönska och naturområden i närheten av skolor som en viktig del i arbetet 
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med klimatanpassning samt utomhuspedagogik och spontanlek men saknar rekreationsperspektivet. 

Det bedöms positivt att kommunen avser att ta fram grönstrukturplaner för samtliga tätorter och för 

kommunen som helhet, som uttryckligen ska fokusera bland annat på stadsgrönska och tätortsnära 

natur. Det är dock i dagsläget svårt att göra en bedömning över vilka konsekvenser det kan medföra.  

Planförslaget pekar inte ut några specifika otrygga platser. Detta gör det svårt att bedöma exakt vilka 

trygghetsskapande åtgärder det finns ett faktiskt behov av, och huruvida de åtgärder och ambitioner 

som lyfts i planförslaget kommer ge maximal effekt.  

Ytterligare utvecklingsstrategier som berör kollektivtrafik, buss, cykel och gång och pekar bland annat 

på att kommunens gång- och cykelnät ska prioriteras i planeringen och att de ska utvecklas så att de 

på sikt utgör ett mer sammanhängande nät jämfört med nuläget. Cykelnoder, knutpunkter, skyltning 

och vägvisning ska vara ett fokus i den revidering av cykelplanen som kommunen planerar att 

genomföra. Det framgår dock inte av planförslaget när cykelplanen ska genomföras så det är svårt att 

bedöma när och hur de potentiellt positiva effekterna som kan uppstå av en sådan insats kan ske.  

Tierps kommun är mycket rik på vatten och kustområden som på många platser inom kommunen har 

ett högt rekreativt värde. Kommunen har långa sträckor med strandlinje, och stora delar av den 

kuststräcka som befinner sig inom kommungränsen har utökat strandskydd om 300 meter. Kommunen 

pekar ut ett antal LIS-områden där det framför allt vid kuststräckan mot Lövstabukten finns områden 

som omfattas av strandskydd. Syftet med de föreslagna LIS-områdena är att stärka 

besöksverksamheten och göra främst landsbygdsområden mer attraktiva. Det blir viktigt att säkerställa 

att en eventuell utveckling i dessa områden inte sker på bekostnad av allmänhetens möjlighet till 

rekreation.   

Sammantaget bedöms planförslaget medföra små positiva konsekvenser med avseende på trygghet 

och trivsel.  

Rekommendationer  

• Tidsbestäm revidering av cykelplanen.  

• Tydliggör om möjligt vilka gång- och cykelstråk som är prioriterade och i behov av trygghets- 

och säkerhetsskapande insatser.  

• Ha tydligare strategier om närhet till rekreation och lekparker i tätorterna. Riktlinjerna bör följa 

Boverkets riktlinjer om avstånd till park, närnatur och rekreationsområde. 

• Förtydliga i utvecklingsinriktningen om och i så fall var det finns behov av extra fokus på 

trygghetsskapande åtgärder.  

7.3 HÅLLBART VARDAGSLIV OCH LEVANDE SAMHÄLLEN 

 

I det här avsnittet bedöms hur väl översiktsplanen förväntas bidra till en utveckling som skapar goda 

förutsättningar för ett fungerande vardagsliv och levande samhällen. Aspekter som inkluderas är bland 

annat tillgång till viktiga målpunkter i vardagen, kommunal service och tillgång till kollektivtrafik. 

Översiktsplanens egna mål som fångas upp inom kapitel är målen Samlat och blandat,  Mötesplatser 

och offentliga rum, Kollektivtrafik, buss, cykel och gång samt Besöksnäring, gröna näringar och 

levande landsbygd.  

Nuläge och förutsättningar  

Bebyggelsen i Tierp utgörs av nio tätorter och ett antal småorter. 34 procent av befolkningen bor i 

glesbygd utanför tätorterna.  
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Grundskolor finns i alla tätorter samt i Tierp kyrkby, Vendel och Hållnäs. Gymnasium finns i Tierps 

köping. Det finns 17 förskolor i kommunen. De är lokaliserade i alla tätorter samt i Hållnäs. 

Samlingslokaler med kommunalt stöd finns i Söderfors, Karlholm, Fagerviken, Edvalla (Hållnäs), 

Åkerby, Vendel, Lövstabruk, Tierp och Mehedeby. Det finns flera samlingslokaler som inte får bidrag i 

andra delar av kommunen. 

I Tierps köping finns ett omfattande kommersiellt utbud. Det finns privat driven tandvård, tre apotek, 

systembolag, flera restauranger och flera livsmedels- och urvalsvarubutiker. Livsmedel, 

matserveringar och bensinstation finns i alla tätorter samt på Hållnäshalvön, i Mehedeby och i 

Vendelbygden.  

Kommunen driver även ett antal motions-, sport- och idrottsanläggningar. Simhall finns i Tierps köping 

och Örbyhus. I kommunen finns även ett rikt utbud av friluftsaktiviteter. Exempelvis långa 

strandsträckor, friluftsbad, vandringsleder samt båtburet friluftsliv.  

Inom kommunen finns ett relativt gott utbud av kollektivtrafik. Regionaltåg (Upptåget) trafikerar 

sträckan Gävle-Uppsala och stannar vid 4 inom kommunen och SJ stannar vid Tierps station. Inom 

kommunen finns 13 regionbusslinjer, sjukresebuss och skolskjuts. Samtidigt är bilanvändandet inom 

kommunen högt och ligger över både läns- (Uppsala län) och riksgenomsnittet (Tierps kommun 

årsredovisning, 2020).  

Eftersom kommunen är geografiskt stor och på sina håll glesbefolkad finns det ingen ort där avståndet 

till grönska och natur är betydande. Tillgängligheten för barn och funktionshindrade är dock något mer 

begränsad och planförslaget lyfter inte några konkreta riktlinjer kring hur dessa målgruppers tillgång till 

grönska och natur ska säkerställas.  

Cykelvägarna inom kommunen är inte heltäckande, varken inom eller mellan tätorterna. 

Bedömningsgrunder, indikatorer, krav och riktlinjer  

Som grund för bedömningen av Hållbart vardagsliv och levande samhällen inkluderas bland annat 

aspekter som målpunkter i vardagen som skolor, förskolor och grönområden i förhållande till hållbara 

resealternativ och bostäder, både sett det till befintliga beståndet men även i förhållande till vad som 

planeras och vilka utmaningar som översiktsplanen lyfter i nulägesbeskrivningen. Mer konkret 

analyseras planförslaget utifrån om till exempel Boverkets rekommendationer för tillgänglighet till 

bostadsnära natur efterföljs och inkluderas, Boverkets riktlinjer i Planera för rörelse! och Friyta för lek 

och utevistelse för förskolor och skolor samt hur väl förslaget förväntas bidra till PBL 1 kap 1 § och 2 

kap. 3 § p 2. Även Folkhälsomål med fokus på mål 5 samt globala målen med fokus på mål 2, 4, 5, 10 

och 11 inkluderas i bedömningen.     

Planförslagets konsekvenser  

I planförslaget lyfts en rad utvecklingsinriktningar som har bäring på människors vardagsliv. 

Utvecklingsinriktningarna inkluderar aspekter såsom trygghet, stolthet och lokal identitet. Det skapar 

överlag goda förutsättningar för att planförslaget leder till en utveckling som innebär förbättringar för 

människors vardagsliv och både bibehåller, utvecklar och skapar nya levande samhällen.  

Planförslaget lyfter vikten av att säkerställa tillgången till ett grundläggande basutbud av service i 

Tierps tätort och alla mindre orter i kommunen. Förutsättningarna är dock olika i olika delar av 

kommunen och det finns inte tillräckligt med underlag för kommunal service i alla orter. Planförslaget 

visar på en medvetenhet om detta och det är tydligt att Tierps tätort är och kommer fortsätta vara 

kommunens centralort. Planförslaget visar dock på kreativt förslag till lösningar för att säkerställa ett 

grundutbud av serviceutbud även i mindre orter som t.ex. obemannade matvarubutiker. Det bedöms 

positivt att kommunen vågar tänka utanför boxen i sådana hänseenden. Även om kommunen 

sannolikt inte kommer ansvara för någon drift av sådana butiker så finns det ett stort signalvärde i att 

nämna det i sin långsiktiga strategiska utvecklingsinriktning.   
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Planförslaget visar på goda ambitioner vad gäller viljan till att skapa levande samhällen, bland annat 

genom att satsningar på besöksnäringen och att ta vara på kommunens olika orters unika miljöer 

tydligt beskrivs. Även den digitala infrastrukturen pekas ut som en viktig faktor i den långsiktiga 

utvecklingen. Vilket i sin tur även medför att människor som jobbar i större städer utanför kommunen 

kan ha en mer flexibel arbetsvardag genom att arbeta hemifrån delar av sin arbetsvecka. Detta kan 

båda underlätta för människor som redan bor i kommunen men även locka till sig nya invånare.  

Planförslaget lyfter upp jämställdhetsperspektivet i trafikfrågan och är tydliga med att biltrafik framför 

allt gynnar en viss folkgrupp (män) i en viss ålder (medel). Kommunen ska satsa på att utveckla gång- 

och cykelnätet i framför allt Tierps tätort för att binda ihop viktiga målpunkter i vardagslivet och på sikt 

hoppas minska bilanvändandet som i dagsläget är förhållandevis högt. Nya cykelvägar ska binda 

samman kollektivtrafiknoder, pendlarparkeringar, serviceorter och mindre orter och byar. Detta 

bedöms som mycket positivt. Det är dock svårt att se denna utveckling i mark- och 

vattenanvändningskartan och det vore önskvärt om detta illustrerades till nästa skede.  

I planförslaget lyfts vikten av att både invånare och besökare ska erbjudas attraktiva offentliga miljöer 

vilket innefattar både aktiviteter, lek och lärande för alla oavsett bakgrund, ålder, kön, 

funktionsvaration och intressen. Ett förtydligande av planens ambition gällande tillgång till denna typ 

av målpunkter skulle bidra till att förstärka och tydliggöra genomförbarheten. Planeringen skulle 

dessutom gynnas av att ha tillgång till underlag som redovisar ett behov av komplettering vid områden 

som idag har låg tillgång till denna typ av målpunkter.  

Kommunen bedöms överlag ha en god tillgång till förskola- grundskola och i centralorten Tierp finns 
en gymnasieskola som har fyra studieförberedande program och nio yrkesförberedande program. Det 
framgår dock inte i planförslaget huruvida den befintliga tillgången kommer vara tillräcklig även i ett 
scenario där kommunens invånarantal har ökat på det sätt som planförslaget medger.  
 
I stort medger planförslaget att den största utvecklingen ska ske i Tierps köping och tätort. Tierp 
föreslås växa med cirka 4000 invånare på en tidsperiod om 30 år och tätortens expansion norrut kring 
Ölsbo och Bäcksäter kräver ett kraftigt tillskott av exempelvis förskoleplatser, vårdplatser och övrig 
kommunal service. För att möta dessa utmaningar läggs stor vikt på att prioritera en fördjupad 
översiktsplan för Tierps köping. Ett arbete med en fördjupad översiktsplan bör starta relativt omgående 
för att säkerställa att man kan ta ett helhetsgrepp om hela Tierps köping och tätort och det vore 
önskvärt att förslaget till ny översiktsplan tidsbestämmer detta arbete.  
 
Närheten till natur- och rekreationsområden av både blå och grön karaktär ska enligt planförslaget 
omge kommunens orter och vara nära, tillgängliga, sammanhängande och sammankopplade med den 
byggda miljön.  
 
Tierps kommun har ett gott utgångsläge och planförslaget har goda ambitioner som bygger på ett 
omsorgsfullt omhändertagande och vid behov utveckling av befintliga värden.  
 
Sammantaget bedöms planförslaget medföra positiva konsekvenser avseende på hållbart vardagsliv 
och levande samhällen. Tydligare ställningstaganden i vissa vägledande verktygslådor skulle stärka 
planförslagets tydlighet och förmåga att vara städ till fortsatt arbete.  
 

Rekommendationer och åtgärdsförslag 

• Förtydliga vilka områden som är prioriterade i tid och tydliggör detta i kapitlet om mark- och 

vattenanvändning. 

• Markera områden där gång- och cykelstråk ska prioriteras på mark- och 

vattenanvändningskartan.  
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7.4 INKLUDERING OCH SOCIAL SAMMANHÅLLNING 

 

I det här avsnittet bedöms hur väl översiktsplanen förväntas bidra till en utveckling som tar hänsyn till 

olika områdens värden och identitet men också om planen bidrar till att överbrygga barriärer, kopplar 

samman olika områden och strävar efter en sammanhållen och inkluderande kommun. Aspekter som 

inkluderas är bland annat barriärer, bebyggelsestruktur och lokalisering av mötesplatser. 

Översiktsplanens egna mål som fångas upp inom kapitlet är målen Samlat och blandat, Mötesplatser 

och offentliga rum samt Gröna och blå värden i samhällsplaneringen.  

Nuläge och förutsättningar 

Kommunen är geografiskt sätt stor med långa avstånd mellan de nio tätorterna. Utöver Tierps köping 

är befolkningsmängden och planeringsförutsättningarna jämlika i de andra tätorterna. Kommunens 

storlek och utbredning av lands- och glesbygd leder till utmaningar kopplade till rörlighet, främst med 

kollektivtrafik. Cykelvägarna inom kommunen är inte heltäckande, varken inom eller mellan tätorterna. 

Järnvägen och E4an kan fungera som en barriär inom kommunen. 

Kommunen har ett fördelaktigt läge med både Europaväg och järnväg som ger bra möjligheter för 

invånarna att både resa enkelt med bil och tåg, samt även förenkla företagens transporter. Närhet till 

Arlanda ger goda möjligheter till förbindelser med Sverige och världen.  

Befolkningen i Tierp är idag strax över 21 000 invånare och det finns strax över 10 000 bostäder. Av 

dessa är 63 procent småhus, 23,3 procent hyresrätter, 7,1 procent bostadsrätter samt 3 procent utgör 

andra boendeformer. År 2018 bodde 33,8 procent av de boende i Tierps kommun utanför tätort, 

samma siffra för genomsnittet i Sverige är 12,6 procent.  

Kommunen har tagit fram en segregationskartläggning och den visar att i Tierp Södra och Söderfors 

bor närmare 20 procent av barn under 17 år i familjer med låg inkomstgrad. I Tobo, Vendel och 

Månkarbo är andelen mellan två och tre procent. Andel unga mellan 20 och 25 år med låg inkomstnivå 

är ungefär 50 procent i Söderfors och en procent i Vendel. Intervjuer visar även att det finns 

socioekonomiska skillnader inom områden där vissa gator eller kvarter kan åtskiljas från andra. 48 

procent av de utrikesfödda bor i hyresrätt och motsvarande andel för inrikes födda är 16 procent. Det 

kan förstärka den socioekonomiska segregationen och den rumsliga åtskillnaden av invånare.  

Bedömningsgrunder, indikatorer, krav och riktlinjer  

Som grund för bedömningen av Inkludering och social sammanhållning ingår bland annat aspekter 

som om olika områdens behov synliggörs, barriärer och kopplingar i förhållande till tillkommande 

bebyggelse analyseras, och om hur områden knyts ihop eller inte. Skapas nya barriärer och 

överbryggas befintliga? Hur ser tillgången till olika typer av bostäder ut i kommunen i stort och inom 

olika områden – planeras det för en variation med hänsyn till den specifika platsens behov och 

utmaningar? Vidare analyseras hur och om olika typer av områden och olika grupper i samhället 

beskrivs utifrån dess förutsättningar och behov. Mer konkret bedöms planförslagets även utifrån hur 

väl förslaget förväntas bidra till PBL 1 kap 1 § och 2 kap. 3 § p 2, Folkhälsomål med fokus på mål 5 

samt globala målen med fokus på mål 10 och mål 11.     

Planförslagets konsekvenser  

Planförslaget för den nya översiktsplanen har goda ambitioner att bevara, bygga vidare på, och vid 

behov vidareutveckla de lokala orternas unika värden och förutsättningar. Innehållet i 

ortsbeskrivningarna visar på en god lokalkännedom och utvecklingsförslag som bygger på respekt för 

respektive orts identitetsskapande värden. Ortsbeskrivningarna bedöms föreslå en utveckling som inte 

sker på bekostnad av de identitetsskapande värden som finns på platsen idag.  
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Kommunen uttrycker en viljelinje som innebär att de bostadsutbud som på vissa platser idag är 

ensidigt, på sikt ska kompletteras med ett annat bostadsutbud för att nå en uppblandning av 

tillgängliga upplåtelseformer. Detta är särskilt viktigt i flera av de mindre orterna som har en god 

tillgång på villor och radhus men saknar möjligheter för t.ex. äldre att bosätta sig i en lägenhet i 

samma ort när behovet av att bo i ett stort hus avtagit. Ett tillskott av exempelvis lägenheter i vissa 

orter möjliggör även för unga att få tag på en första bostad i högre utsträckning än i dagsläget.  

Kommunen vill vara en inkluderande och välkomnande kommun som erbjuder både offentliga rum, 

konst, rekreation och arkitektur för alla. Enligt planförslagets övergripande utvecklingsstrategier ska 

hela kommunens tätorter ha en bred blandning av upplåtelseformer och bostadsstorlekar. Ett önskvärt 

tillägg till det resonemanget vore ställningstaganden om hur kommunen kan arbeta för att människor 

med olika socioekonomisk bakgrund ska ges chansen att komma in på bostadsmarknaden. Ett 

resonemang om prisrimliga bostäder skulle stärka planförslagets resonemang i detta hänseende.  

Den bebyggelse som föreslås sker i första hand i eller i anslutning till befintliga tätorter och en 

ambition är att tillväxten ska ske kollektivstrafiknära. På vissa platser som exempelvis Örbyhus finns 

värdefull jordbruksmark i närheten av tågstationen som försvårar dessa ambitioner. I andra orter som 

exempelvis Tobo motiverar kommunen ianspråktagandet av viss jordbruksmark för att knyta samman 

tågstationen med orten vilket kan minska den barriär och upplevda otrygghet som finns där idag.  

Det framgår inte i mark- och vattenanvändningskartan om det finns några särskilda behov av att 

koppla samman befintliga områden idag.  

Inom hela kommunen ska fler offentliga mötesplatser utvecklas och åtgärder för att öka både 

tryggheten, tillgängligheten och attraktiviteten i de befintliga mötesplatserna ska genomföras. Det är 

svårt att läsa sig till var i kommunen det finns störst behov av tillskapandet av nya mötesplatser samt 

upprustning av befintliga. För att öka planförslagets styrande förmåga för fortsatt planering vore det 

önskvärt med tydliga riktlinjer som gör en prioritering av vilka orter och områden som först behöver 

insatser.  

Sammantaget bedöms den nya översiktsplanen medföra positiva konsekvenser för aspekten 

inkludering och social sammanhållning. Planförslaget presenterar goda ambitioner som kan bidra till 

en positiv utveckling, något som skulle förstärka planförslagets styrande förmåga är att ännu tydligare 

knyta planeringsinriktningar eller åtgärdsförslag kopplade till de övergripande utvecklingsstraterigerna 

och skapa en röd tråd mellan vision och genomförande.  

Rekommendationer  

• Tydliggör i mark- och vattenanvändningskartan om och i så fall hur det finns behov av att 

koppla samman områden med stärkta kopplingar.  

• Inkludera en skrivning gällande prisrimliga bostäder för att tydliggöra kommunens 

ställningstagande om att vara en kommun för alla.  

7.5 RISK OCH KLIMATANPASSNING 

 

Risk och säkerhet inom samhällsplanering är ett allmängiltigt begrepp som kan avse en lång rad 

händelser med mycket varierande allvarlighetsgrad. Begreppet risk avser i detta sammanhang 

kombinationen av sannolikheten för en händelse och dess konsekvenser. Individrisken är 

sannolikheten att omkomma för en person som kontinuerligt vistas på en specifik plats, exempelvis på 

ett visst avstånd från en transportled. Framtidens klimat kommer att skilja sig från dagens. Bland annat 

förutses ökade nederbördsmängder samt höjda medeltemperaturer. Värmeböljor och kraftig 
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nederbörd bedöms inträffa allt oftare. Såväl nuvarande som tillkommande bostäder och infrastruktur 

behöver anpassas till klimatförändringens effekter.  

Skred sker när en sammanhängande jordmassa kommer i rörelse. Skred förekommer i silt- och 

lerjordar. Skred kan även inträffa i siltiga eller leriga moräner om moränen är vattenmättad. Vid ett ras 

rör sig block, stenar, grus- och sandpartiklar fritt. Ras sker i bergväggar, grus- och sandbranter. Den 

gemensamma nämnaren är att både skred och ras kan inträffa utan förvarning. Den naturliga 

erosionsprocessen anpassar branter och slänter till ett jämviktsläge. Små förändringar av denna 

jämvikt kan utlösa skred eller ras. Landhöjningen, klimatet och människans ingrepp i naturen förändrar 

markens stabilitet. Under årens lopp kan därför säker mark bli osäker. Även denna typ av risker måste 

hanteras i planeringen. 

Nuläge och förutsättningar  

I Tierp är E4 och väg 292 från Örbyhus till Tierps köping primär transportled för farligt gods. Väg 292 

från Tierps köping till Söderfors är sekundär transportled. Då kommunen har en kuststräcka och 

angränsar till stora nationella farleder finns även en risk att bli utsatt för oljeutsläpp. Vid planläggning i 

närheten av farligt godsleder behöver stor hänsyn tas till frågor som säkerhetsavstånd och 

evakueringsmöjligheter.  

Enligt Länsstyrelsens kartering av översvämningsrisk vid skyfall finns ett flertal riskområden inom 

kommunen. Det finns risk för översvämning vid snösmältning och kraftiga regn vid flera av 

kommunens sjöar och vattendrag. Det finns även flertalet lågpunkter inom kommunen. Många av 

vattendragen inom kommunen är helt eller delvis uträtade för att effektivisera avvattningen av 

jordbruksmark och skog. Det påverkar översvämningsrisken då vattendragen inte klarar att hålla kvar 

vattnet. 

I Tierp finns det 367 identifierade områden där risk för förorening av mark föreligger. Av dessa är 81 

inventerade enligt MIFO-metodiken och 46 tillhör riskklass 1 eller 2. Det finns tretton områden på 

Länsstyrelsens prioriteringslista. Av dessa har Länsstyrelsen tillsynsansvar för Erasteel Kloster, Karlit-

området, Strömsbergs bruk samt Västlands bruk. Tierps kommun har tillsynsansvar för Elinge såg BA, 

GSP Produktion AB, Håkansbo gruvor, Lövsta bruk, Mandal, Månkarbodeponin, Plantskola 

Strömsbergsbruk, Savalco och Tierpsdeponin. 

Väster om kommungränsen längs kusten ligger Forsmarks kärnkraftverk med tre aktiva reaktorer. En 

anläggning för slutförvaring av kärnbränsle planeras i anslutning till kärnkraftverket. Tierp påverkas av 

kärnkraftverkets risker. Enligt lag ska de län där det finns ett kärnkraftverk arbeta fram 

beredskapsplaner och beredskapsorganisation. Tierps kommun samarbetar med Östhammar kommun 

och Uppsala län med kärnenergiberedskap. 

Över hälften av kommunens yta inklusive samtliga tätorter förutom Söderfors har förhöjd radonrisk. 

Markradon är en hälsorisk som orsakar skada och sjukdom på lungor och luftvägar.  

Underlag som kartlägger risker kopplat till ras och skred saknas.  

Bedömningsgrunder, indikatorer, krav och riktlinjer  

Längs transportleder finns rekommenderade säkerhetsavstånd på mellan 25 och 40 meter beroende 

på vilken typ av transporter som tillåts. Intill järnväg och primära transportleder för farligt gods 

rekommenderas ett skyddsavstånd på minst 25 meter. Enligt Länsstyrelsen rekommendationer ska 

bostadsbebyggelse placeras 75 meter från transportled för farligt gods.  

Enligt plan- och bygglagen 2 kap 5 § ska risker för människors hälsa och säkerhet beaktas i all 

planering. 
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Planförslagets konsekvenser 

Planförslaget lyfter att grönområden och stadsgrönska utgör en viktig del av kommunens 

klimatanpassning och har bland annat potential att omhänderta vatten vid skyfall och mildra effekter 

vid torka och värmeböljor. Det bedöms som positivt. Det vore önskvärt om detta konkretiserades i form 

av tydliga riktlinjer för kommande planering. Naturbaserade lösningar lyfts även på ett flertal ställen i 

planförslaget. Dessa delar skulle kunna utvecklas och planförslaget skulle kunna ställa tydligare krav 

på att naturbaserade lösningar ska användas i så stor utsträckning det är möjligt.  

Planförslaget ger exempel på klimatpassningsåtgärder i den fysiska planeringen och lyfter att olika 

delar av kommunens fysiska miljö kan och behöver klimatanpassas. I fyra orter finns det riktlinjer som 

säger att behov av- och åtgärder för klimatanpassning för orten ska utredas och genomföras, samt att 

risker kopplade till Dalälven i Söderfors ska beaktas vid nybyggnation. Planförslaget saknar dock 

tydliga kommunövergripande riktlinjer för klimatanpassning. 

Det bedöms som positivt att en kommunal risk- och klimatanpassningsplan ska tas fram. Det går dock 

inte att bedöma på vilket sätt det kommande strategiska underlaget kommer att ge stöd till kommande 

planering. Det vore därför önskvärt om i översiktsplanen säger att all planering ska utgå från det 

kommande dokumentet. Det vore även önskvärt om översiktsplanen beslutade när dokumentet senast 

ska vara framtaget. 

Om en utveckling planeras inom områden som i nuläget utgörs av naturmark påverkar det områdets 

värmereglerande funktion. En ökad andel hårdgjord yta försämrar även markens infiltrationskapacitet 

och kan öka risken för översvämning vid kraftiga skyfall. Planförslaget resonerar kring att sårbara 

offentliga verksamheter är känsliga för värme och att stadsgrönska kan mildra effekten vid 

värmeböljor, dock saknas det riktlinjer på hur detta ska hanteras. Enligt planförslaget bör inte 

bebyggelse tillåtas på marknivåer under 2,5 meter över medelvattenståndet utan noggranna 

karteringar. I områden som hotas av 100-årsflöde bör endast enkla byggnader som garage och uthus 

byggas. Där högsta dimensionerande flöde beräknas ske mer sällan kan samhällsfunktioner av mindre 

vikt lokaliseras. I de fall man önskar använda översvämningshotad mark till annat än vad som 

rekommenderas bör en riskanalys utföras för att bedöma vilka åtgärder som behöver vidtas för att 

begränsa konsekvenserna vid höga flöden. Kommunen planerar att ta fram en 

översvämningskartering för alla riskområden som ska ingå i risk- och klimatanpassningsplanen. 

Översiktsplanen ska vid revidering uppdateras med resultaten från dessa. 

I mark- och vattenanvändningskartan finns flera grönområden som även i framtiden kommer bestå av 

icke hårdgjorda ytor. Kartan pekar dock inte ut några anläggningar för hantering av dagvatten i 

bebyggd miljö och det riskerar därmed att finnas en otydlighet kring vilka områden som särskilt ska 

prioriteras i kommande planering. 

Enligt planförslaget bör radonmätning göras inför slutbesiktning. Kommunen säger även att de arbetar 

för att minska risken för att människor utsätts för höga radonvärden. Det vore bra om planförslaget 

kompletterades med exempelvis att det i områden med risk för förhöjda markradonhalter ska 

genomföras utredningar inför detaljplaneläggning och utbyggnad av bostäder samt att planförslaget 

anger att gränsvärden för luft och vatten inte får överskridas.  

Flertalet av kommunens utvecklingsområden är i anslutning till primära och eller sekundära 

transportleder för farligt gods. Enligt planförslaget ska kommunen vid planläggning eller lovärenden i 

närhet av dessa transportleder noggrant väga in risker. Säkerhetsavstånd ska beaktas och vid behov 

ska åtgärder i den fysiska miljön, som exempelvis skyddsvallar eller skyddsplank och anpassningar 

och utformning av bebyggelse genomföras. Det bedöms som positivt men det vore önskvärt om 

riktlinjerna blev tydligare och gav ett konkret avstånd där riskutredning är nödvändig.  

Vid en förändrad markanvändning behöver hänsyn tas till potentiella föroreningar inom området. 

Planförslaget hänvisar till Länstyrelsens geodatabas för att se karta över förorenade områden, det 
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vore dock önskvärt om en karta inkluderades i planförsalget. Planförslaget saknar ställningstagande 

kring hur förorenade områden ska hanteras i den kommande planeringen. Det samma gäller för 

miljöfarliga verksamheter. Planförslaget bör kompletteras med att riskutredningar och miljötekniska 

markundersökningar ska tas fram i samband med planläggning av ny bebyggelse.  

Planförslaget behandlar risken kopplat till ras, skred och erosion på en övergripande nivå och vid 

detaljplaneläggning ska alltid områdets geologiska förutsättningar uppmärksammas och ras- och 

skredrisk beaktas. Däremot har utpekandet av ny bebyggelse inte föranletts av ett kunskapsunderlag. 

Att man skjuter frågan framför sig bedöms vara en risk. För att öka stödet till kommande planering bör 

riktlinjerna förtydligas med resonemang kring att riskutredning ska tas fram. Vidare vore det bra om 

planförslaget pekar ut områden med stor risk. 

Planförslaget uppmärksammas ett antal risker som behöver hanteras i den planerade utvecklingen i 

kommunen. Det handlar bland annat om klimatrelaterade risker som ras, skred och översvämning vid 

skyfall, värmeböljor men också förorenad mark. Kommunen har höga ambitioner med delvis vaga 

riktlinjer och ställningstaganden, men förtydligande och i vissa fall även skarpare ställningstaganden 

efterfrågas. Sammantaget bedöms planförslaget medföra både positiva och negativa konsekvenser 

kopplat till hantering av risker och klimatanpassning i den kommande planeringen.  

Rekommendationer och åtgärdsförslag 

• Utveckla resonemangen kring naturbaserade lösningar för att exempelvis ställa krav på att de 

ska användas i så stor utsträckning som möjligt. Det vore även bra om ett resonemang kring 

ekosystemsstjänsters förmåga att hantera klimatrisker las till.  

• Det vore önskvärt om översiktsplanen har kommunövergripande riktlinjer för 

klimatanpassning.  

• Planförslaget bör sätta en tidsram för genomförande av de åtgärder och utredningar som 

motiveras av ett förändrat klimat. Åtgärder som hanterar redan existerande risker bör 

prioriteras  

• Tydliggör att utredningar kopplat till markradon alltid ska göras för detaljplaner som avser 

bostäder eller skola och förskola.  

• Komplettera planförslaget med att riskutredningar och miljötekniska markundersökningar ska 

tas fram i samband med planläggning av ny bebyggelse.  

 

8 EKONOMISKA KONSEKVENSER  

8.1 HUSHÅLLNING MED MARK, VATTEN OCH DEN FYSISKA MILJÖN I 
ÖVRIGT 

 

Vad som är god hushållning med mark och vatten baseras bland annat på miljöbalkens 

hushållningsbestämmelser. Där anges att företräde ska ges åt sådan markanvändning som medför en 

hushållning som är god ur allmän synpunkt. Bestämmelserna omfattar bland annat markområden som 

har värde eller betydelse för jord- och skogsbruk samt utvinning av värdefulla ämnen och material.  

Hushållning med mark- och vatten samt den fysiska miljön i övrigt är ett av de perspektiv som ska 

uppmärksammas enligt miljöbalkens bestämmelser om miljöbedömningar. Naturresurser är de råvaror 

som vi människor kan nyttja från naturen. Dessa resurser kan vara ändliga eller förnyelsebara. Det är 
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dock alltid viktigt att de nyttjas på ett effektivt och miljöanpassat sätt så att de kan nyttjas även av 

framtida generationer. 

Nuläge och förutsättningar  

Odlingsbar mark är en begränsad resurs som kan ge livsmedel, energi och/eller foder. Om 

jordbruksmarken förvaltas väl kan den generera resurser i tusentals år framöver. I Sverige minskar 

arealen jordbruksmark succesivt varje år4. I Tierp finns flera områden med jordbruksmark. Det finns i 

nuläget cirka 21 350 hektar jordbruksmark varav 19 413 hektar åkermark och 1 937 betesmark. 

Jordbruket är en viktig bransch för kommunen, både som sysselsättning och för 

livsmedelsförsörjningen. Jordbruksföretagen i Tierp har minskat de senaste åren, men de kvarvarande 

företagen har blivit större. Mellan år 2009 och år 2019 minskade den totala arealen åkermark i landet 

med 3,47 procent och i Uppsala län med 3,53 procent. Under samma period har arealen av betesmark 

och slåtteräng i Uppsala län minskat med 10 procent medan arealen i landet i stort har ökat med 3,68 

procent. Andelen ekologiskt odlad jordbruksmark (åkermark och betesmark) av den totala 

jordbruksmarken i Tierps kommun har ökat med 5 procent de senaste tio åren och ligger nu på 15 

procent av den totala jordbruksmarken.  

Närmare fyra femtedelar av Tierps kommun består av skogsmark, nästan uteslutande av barrskog. 

Ungefär hälften av skogarna i kommunen är bolagsägda, vilket är ett arv från brukstiden då järnbruken 

ägde stora skogar som försåg hyttor och ugnar med träkol. Tierps kommun äger cirka 786 hektar 

skogsmark. Den kommunägda skogen brukas efter gröna skogsbruksplaner, en ny uppdaterad plan 

håller på att tas fram.  

Bedömningsgrunder, indikatorer, krav och riktlinjer 

Miljöbalkens bestämmelser om hushållning med mark och vatten ska tillämpas i planeringen. Enligt 2 

kap 6 § miljöbalken ska mark- och vattenområden användas för det eller de ändamål för vilka 

områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företräde 

skall ges sådan användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning. 

I 3 kap. 4 § miljöbalken sägs att Jord- och skogsbruk är av nationell betydelse. Brukningsvärd jord-

bruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose 

väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt till-

fredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. Det är således jord- och skogsbruksnäringen 

som är av nationellt intresse, inte enbart marken. Skogsmark ska så långt som möjligt skyddas från 

åtgärder som försvårar rationellt skogsbruk. 

Planförslagets konsekvenser  

Enligt planförslaget ska exploatering av skogsmark förordas framför jordbruksmark, en av 

anledningarna till det är att 78 procent av kommunen består av skogsmark. Planförslagets uttalade 

ambition är att jordbruksmark inte ska tas i anspråk för ändamål som leder till irreversibel förstörelse 

av denna. Dock kan det vid nybyggnad av enskilda bostäder ske lokala anpassningar som medger att 

bebyggelse är tillåten I en majoritet av de nya utvecklingsområdena medger planförslaget en 

utveckling på skogsmark.  

Utvecklingen av Tobo medger ianspråktagande av jordbruksmark. Kommunen ser att en utbyggnad 

mot järnvägen inte bara bidrar till att skapa pendlarnära bostäder, utan bidrar även till en ökad 

trygghet och därmed ett ökat nyttjande av kollektivtrafiken hos boende i andra delar av Tobo med 

omnejd. Planförslaget lyfter att exploateringen av jordbruksmarken ska ske med förnuft och 

försiktighet. Bara i de fall ianspråktagande av jordbruksmarken i den enskilda planen eller lovärendet 

bedöms som nödvändig för orten eller områdets utveckling och sammantagna funktion ska detta 

 
4 Jordbruksmarkens värden. Jordbruksverket, 2020 samt https://jordbruksverket.se/jordbruket-miljon-och-

klimatet/jordbruksmarkens-varden  

https://jordbruksverket.se/jordbruket-miljon-och-klimatet/jordbruksmarkens-varden
https://jordbruksverket.se/jordbruket-miljon-och-klimatet/jordbruksmarkens-varden
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tillåtas. Det ska även ske på ett sätt som gör att så stora delar av den kvarvarande jordbruksmarken 

som möjligt fortsätter har en form och omfattning som möjliggör ett fortsatt rationellt brukande. 

Omvandling av jordbruksmark för bebyggelse är dock inte endast en fråga om markanvändningens 

lämplighet (som den beskrivs i PBL). För att bebygga bort jordbruksmark måste kommunen även visa i 

vilken mån det finns väsentliga samhällsintressen som endast kan tillgodoses genom omvandlingen 

(enligt reglering i miljöbalken5). Detta bör förtydligas i planförslaget. Omvandlingen av jordbruksmark 

till exploaterat område omfattas vanligen av 12 kap. 6 § miljöbalken och ska därmed anmälas till 

Länsstyrelsen för samråd.  

Planförslaget medför irreversibla ianspråktaganden av både skogsmark och till viss del jordbruksmark, 

dock sett till kommunens yta och graden av bebyggelse bedöms planförslaget sammantaget medföra 

små negativa konsekvenser för hushållning med mark, vatten och den fysiska miljön.  

Rekommendationer och åtgärdsförslag 

• Förtydliga motiveringen till att exploatera på jordbruksmark. 

8.2 KOMMUNAL EKONOMI 

 

I det här avsnittet bedöms hur väl översiktsplanen förväntas bidra till en utveckling som tar hänsyn en 

kommunal ekonomi i balans och god ekonomisk hushållning. 

Nuläge och förutsättningar  

Tierps kommun har haft en positiv befolkningsökning de senaste åren. Kommunen prognostiserar för 

en fortsatt befolkningsökning under de kommande åren. Siktet är satt på ungefär 1 procent per år. År 

2030 skulle befolkningen då passera 23 000 invånare. Befolkningsökningen leder till ett behov av fler 

bostäder men kan även leda till ett ökat behöv av verksamhetslokaler, förskolor, skolor samt 

äldreboende. Tierp har en hög andel äldre befolkning och en hög försörjningskvot på 85. De 

kommande tio åren förväntas denna kvot stiga ytterligare till 90 för att därefter avta. 

De närmaste åren kommer Tierp att ha en snabb ökning av andelen personer över 80 år, även 

andelen barn och unga kommer öka. Den arbetsföra grupp som föranleder de lägsta kostnaderna och 

högsta intäkterna i form av inkomstskatt, åldersgruppen 20-65 år, kommer samtidigt att öka relativt 

långsamt. Det innebär att de kommunala verksamheterna ska erbjuda service till ett växande antal 

invånare, samtidigt som försörjningskvoten ökar. 

Kommunkoncernens låneskuld per invånare ligger på över 100 000 kr, det är ungefär dubbelt så högt 

som rikssnittet och Tierps kommun ligger i toppen av kommuner som har högst belåning per invånare. 

Kommunens största och viktigaste intäkt är kommunalskatten som utgör cirka 56 procent, därefter 

kommer inkomstutjämningsbidraget som motsvarar cirka 17 procent. I övrigt består intäkterna främst 

av riktade bidrag och därefter hyror och arrenden, försäljningsintäkter, försäljning av tjänster till andra 

huvudmän och borgensavgifter med mera. Besöksnäringens bidrag till samhällsekonomin, mätt som 

andel i relation till BNP, har legat mellan 2,4 och 2,7 procent under åren 2015 till 2019.  

 
5 Miljöbalken 3 kap, 4 §: Jord- och skogsbruk är av nationell betydelse. Brukningsvärd jordbruksmark får tas i 

anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen 
och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i 
anspråk. 
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Kommunens största kostnader utgörs av löner för främst de huvudsakliga verksamheterna, skola, vård 

och omsorg. Utöver detta påverkas kommunen direkt eller indirekt av lokalhyror, ränteläge, 

energipriser med mera. 

Bedömningsgrunder, indikatorer, krav och riktlinjer 

Kommunens budget för år 2021 säger att ett resultatmål på 2 procent av skatteintäkterna (netto) ska 

eftersträvas. Kommunen ska ha en högre självfinansieringsgrad av investeringar så att kommunen 

inte ska behöva ta ytterligare lån under år 2021.   

Kommunallagen 11 kap. 1 § säger att kommuner och regioner ska ha en god ekonomisk hushållning i 

sin verksamhet. 

Planförslagets konsekvenser 

Själva plandokumentet är i sig inte tillräckligt för att medge en bedömning av planförslagets långsiktiga 

kommunalekonomiska konsekvenser. Den markanvändning som redovisas i planen skapar 

möjligheter för ett samhällsbyggande men bedömningar av i vilken ordning och på vilka kommersiella 

villkor som områden ska utvecklas skjuts till senare processer. Planförslaget medger utveckling av fler 

bostadsområden. Sådan utveckling kan vara förenad med stora kommunala kostnader för 

iordningställande av allmän platsmark, förbättring av gator och vägar samt komplettering av teknisk 

försörjning.  

Planförslaget förutsätter en förändrad befolkningstillväxt samt ändrad åldersfördelning inom 

befolkningen på sikt, vilket kan ge upphov till såväl ökade som minskade behov av offentliga lokaler 

och offentlig service. Även skatteintäkter kommer att påverkas. Resonemang kring detta saknas i 

planförslaget. En ökad befolkning leder till ökade skatteintäkter. Många av kostnaderna förenade med 

utbyggnaden kommer dock långt innan flytteffekten ger avtryck bland intäkterna. Vilken ordning man 

bygger ut enskilda utvecklingsområden ger effekter på den kommunala ekonomin enskilda år eller 

perioder. 

Planförslaget lyfter kommunens vilja att utveckla besöksnäringen inom kommunen. Besöksnäringen är 

den bransch som växer snabbast i Sverige. På sikt tror kommunen att det finns stor potential att 

utvecklas inom många områden och öka intäkterna från besöksnäringen.  

Sammantaget bedöms planförslaget medföra varken positiva eller negativa konsekvenser för den 

kommunala ekonomin, med risk för små negativa eftersom underlag saknas. 

Rekommendationer och åtgärdsförslag 

• Planförslaget bör kompletteras med tydligare resonemang kring kommunens ekonomi.  

• Det förväntade behovet av kommunalservice (skolor, vård och omsorg etc.) i framtiden bör 

kartläggas.  

• Säkerställ att avgifter och försäljningar av mark täcker kommunens utgifter för utvecklingen av 

området. 

• För att inte skuldsättningen ska öka mer än nödvändigt är det viktigt att söka andra 

finansieringskällor än lån, exempelvis avgifter och exploateringsmedel. 

8.3 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR NÄRINGSLIVET 

 

I det här avsnittet bedöms hur väl översiktsplanen tar hänsyn till och bidrar till ett rikt näringsliv i fråga 

om krav på service, lokaler och näringslivets behov i övrigt. 
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Nuläge och förutsättningar  

Tierps kommun har en lång tradition av företagande och industrier. Det bedrivs fortfarande 

konkurrenskraftig och modern tillverkningsindustri som konkurrerar på den globala marknaden ibland 

annat Söderfors, Tierp och Tobo. I Vendel, på Tierpsslätten, Österlövsta och Hållnäs bedrivs areella 

näringar. Det en stark tradition av egenföretagande. Inom kommunen finns ett stort antal små- och 

soloföretag. Inom desa är det som antalet nya arbetstillfällen växer snabbast. I Tierps kommun finns 

drygt 2700 registrerade företag, varav majoriteten är enmansföretag. I kommunen är 8,0 procent av 

kommunbefolkningen i åldrarna 20-64 år egenföretagare. I Sverige är den siffran 6,1 procent.  

Den största arbetsgivaren i kommunen är Tierps kommun. Andra stora arbetsgivare för invånarna är 

Akademiska sjukhuset, Arlanda flygplats, Erasteel Kloster AB, Munters Europe AB och Atlas Copco.  

Medelinkomst nivån i kommunen är något lägre än Sveriges genomsnitt. Arbetslösheten i kommunen 

är cirka 7,7 procent. Något högre än rikets genomsnitt som är 7,0 procent.  

I svenskt näringslivs årliga enkätstudie av företagsklimat ger förtagarna i Tierp kommunen betyget 

3,22 i samanfattande omdömmen6. Genomsnitts omdömet i Sverige är 3,43. Exempel på andra 

kommuner bedömning inom regionen är Uppsala kommun (2,90), Östhammar (2,71) och Älvkarleby 

(3,82).   

Den 31 december 2018 var det 5 648 personer som både bodde och arbetade i kommunen. Det var 4 

312 kommuninvånare som pendlade till arbete utanför kommunen. 1 916 personer pendlade in från 

andra kommuner till Tierps kommun för att arbeta. 

Kommunen har en näringslivsstrategi, men en ny ska tas fram i närtid som bättre passar dagens 

utmaningar och möjligheter.  

Bedömningsgrunder, indikatorer, krav och riktlinjer 

 

Regeringens mål för näringspolitiken är att ”stärka den svenska konkurrenskraften och skapa förut-

sättningar för fler jobb i fler och växande företag”.  

Som grund för bedömningen av Förutsättningar för näringslivet ingår bland annat aspekter som 

tillgången på lokaler i attraktiva lägen, funktionsblandning, god framkomlighet och befolkningsunderlag 

(dag/kväll).  

Planförslagets konsekvenser 

Planförslaget har relativt lite innehåll som direkt påverkar näringslivets förutsättningar i kommunen. Ny 

bebyggelse för verksamheter planeras främst i anslutning till befintliga verksamheter och infrastruktur. 

Kommunens geografiska läge och goda tillgång till kommunikationsstråk ger goda möjligheter att 

attrahera företag och nyetableringar. Dessa möjligheter uppmärksammas i planförslaget. 

Planen anger att kommunen arbetar för en företagsvänlig attityd och en ömsesidig förståelse för roller, 

ansvar och utmaningar, mellan den egna organisationen och näringslivet vilket bedöms positivt. 

Kommunen och näringslivet ska tillsammans fortsätta utveckla samverkansformer, plattformar och 

mötesplatser som gynnar näringslivet. Vidare lyfter planförslaget att kommunen har en viktig roll i att 

sammanlänka företagen med varandra och bygga upp starka nätverk mellan dessa, liksom mellan 

kommunen och näringslivet. Enligt planförslaget ska kommunen verka för att skapa de förutsättningar 

som befintliga och framtida företag behöver för att växa och etablera sig. Viktiga grundförutsättningar 

som nämns är god planberedskap för etableringar och expansioner, en välfungerande infrastruktur 

och en effektiv kommunal organisation.  

 
6 https://www.foretagsklimat.se/tierp 
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Utbyggnad av den digitala infrastrukturen är en viktig förutsättning för tillväxt av näringslivet. Enligt 

planförslaget följer kommunen regeringens bredbandsstrategi och kommunen har upprättat en 

handlingsplan. Handlingsplanen är dock i behov av revideringar. Vidare lyfter planen att erfarenheter 

har visat att kommunen behöver ta en mer aktiv roll i arbetet med bredbandsutbyggnaden, inte minst 

för glesbygdsområden och landsbygd, för att säkra den utbyggnadstakt som kommunen anser 

nödvändig. Planförslaget bör konkretisera åtgärder och riktlinjer kopplat till de brister de är medvetna 

om.  

Det bedöms som positivt att en ny näringslivsstrategi ska tas fram. Det går dock inte i nuläget att 

bedöma på vilket sätt de kommande strategiska underlaget kommer att ge stöd till kommande 

planering. Det finns även en risk att kommunen går miste om viktiga strategiska ställningstaganden 

när underlagen tas fram efter översiktsplanen.  

Sammantaget bedöms planförslaget medföra små positiva konsekvenser för näringslivets 

förutsättningar.  

Rekommendationer och åtgärdsförslag 

• Planföslaget bör tydliggöra kommunens ambitioner och tillväga gångsätt för utbyggnad av den 

digitala infrastrukturen.  

• Planförslaget bör tydliggöra när näringslivsstrategin ska vara framtagen.  

9  ALTERNATIV 

En miljökonsekvensbeskrivning ska innehålla en beskrivning av miljöns sannolika utveckling om 

planen inte genomförs. Att planen inte genomförs benämns ofta som det s.k. nollalternativet. För 

översiktsplaner görs bedömningen vanligtvis mot ett framskrivet nuläge, dvs. en utveckling i linje med 

den nu gällande översiktsplanen, med hänsyn tagen till de beslut som fattats sedan den antogs.   

9.1 MILJÖNS SANNOLIKA UTVECKLING OM PLANEN INTE ANTAS 

Plan- och bygglagen säger att alla kommuner ska ha en aktuell översiktsplan. Dess aktualitet och 

ambitioner om genomförande ska beslutas varje mandatperiod av kommunfullmäktige i en så kallad 

planeringsstrategi. Regeln är ny och ska tillämpas för första gången efter valet år 2022. Alla 

kommuner ska senast i september 2024 ha beslutat om sin första planeringsstrategi.  

Om den nya översiktsplanen inte antas, fortsätter den nuvarande översiktsplanen från 2011, 

Översiktsplan 2010-2030, att gälla. Samhällsutvecklingen i kommunen kommer då att ske enligt den 

planeringsstrategi som vid tidpunkten gäller, samt enligt den övriga områdesutveckling som beslutats 

efter planens antagande.  

Givna förutsättningar för nollalternativet, precis som för en utveckling av den nya översiktsplanen, är 

bland annat att den pågående klimatförändringen kan antas ge större effekter de kommande 

decennierna. Vissa samhällsbeslut som påverkar miljöns utveckling gäller också oberoende av 

planens tillkomst, till exempel klimatpolitikens åtgärder för ökad elektrifiering, minskad användning av 

fossila bränslen i transporter och för uppvärmning osv.  

Gällande översiktsplan innehåller en inriktning om att befolkningen ska öka med 3000 invånare 

samtidigt som anvisningar om en ökning om ytterligare 4000 inte ska hindras. Övriga huvuddrag i 

planen är den lägger stor vikt på fördjupade översiktsplaner ibland annat Hållnäshalvön och 

Vendelbygden. Planen innehåller ett antal generella rekommendationer som exempelvis uttrycker att 
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ny bebyggelse ska undvikas i helt obebyggda områden samt om ny bebyggelse riskerar att splittra och 

bidra till skapandet av barriärer i sammanhängande grönområden.  

Exploaterings- och bebyggelsetrycket har ökat sedan den tidigare översiktsplanen togs fram och den 

mark som utpekas där räcker inte till för att täcka upp det nya behovet. Var ny bebyggelse skulle 

hamna om en ny översiktsplan inte antas är svårt att spekulera om. Utan att ta ett helhetsgrepp kring 

var ny bebyggelse ska pekas ut så ökar dock risken för att ny bebyggelse inte kompletterar befintliga 

stadskärnor och istället bidrar till en spretig stadsutbredning.  

Den nya översiktsplanen innehåller ställningstaganden om framtaganden av flera viktiga strategiska 

underlagsutredningar om exempelvis klimat- och energi, grönstruktur och översvämningsrisk. Utan 

framtagandet av dessa är det sannolikt att det samlade helhetsgreppet om dessa frågor kommer 

försvagas över tid och att frågor som är viktiga för en omställning mot ett hållbart och fossilfritt 

samhälle inte hanteras tillräckligt väl.  

I och med en ökad befolkningstillväxt förväntas väg- och framför allt biltrafiken öka inom kommunen. 

Behovet av att utveckla gång- och cykelvägar samt pendlarparkeringar i takt med befolkningsökningen 

utgår och risken blir då att många nya kommuninvånare etablerar ett livsmönster som kretsar kring 

bilen istället för att nyttja färdmedel med mindre klimatpåverkan.  

9.2 AVFÄRDADE ALTERNATIV 

En miljökonsekvensbeskrivning ska enligt regelverket resonera kring alternativa utformningar samt 

avfärdade alternativ. Planförslaget utgörs av ett förslag på rumslig struktur, mark- och 

vattenanvändning. Det är detta förslag som konsekvensbeskrivits.  

Ett klargörande av avfärdade alternativ bidrar till förståelsen av den föreslagna planens egenskaper 

och konsekvenser. Följande bebyggelseutveckling föreslagen i översiktsplanen från 2011 har utgått 

och finns inte med i föreliggande planförslag:  

Gillberga (Tierp) 

I den gamla översiktsplanen utgör Gillberga, beläget österom Tämnarån (bort från tätorten), ett viktigt 

utbyggnadsområde. På grund av att en exploatering i Gillberga skulle medföra negativa konsekvenser 

för de rekreativa och naturmässiga värden som finns i Tämnarådalen samt omfattande kommunala 

investeringar i infrastruktur har Gillberga utgått i det nya planförslaget.  

Mehedeby 

Under framtagandet av den nya översiktsplanen har man övervägt att koncentrera tillkommande 

bebyggelse i Mehedeby till stationsområdet vid järnvägen. Med hänsyn till ortens historiska struktur, 

riskaspekten intill järnvägen samt utbredning av befintlig jordbruksmark valdes istället en fortsättning 

av ortens befintliga radbykaraktär.  

Arvidsbo 

På grund av stor efterfrågan på bostäder samt att kommunen äger större sammanhängande 

markområden i byn har Arvidsbo varit ett tilltänkt område för utveckling av bostäder. Under 

framtagandet av den översiktsplanen har dock vattenskyddsområdet samt områdets värde för 

friluftslivet prioriterats och området pekat istället ut som natur i plankartan.  

LIS-områden längs södra Hållnäskusten 

• För att lokalisera lämpliga LIS-områden för permanentbostäder genomfördes en tidig GIS-

analys med kriterier som innefattade närhet till samhällsservice och kommunikationer, med 

syfte att nyttja och bygga vidare på befintliga förutsättningarpå landsbygden. Områden som 

saknar närhet till dessa kriteries valdes bort. 
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• I planprocessens inledande skede undersöktes möjligheten att sprida ut de LIS-områden som 

i befintligt planförslag är lokaliserade längs kustområdet med syfte att nå fram till en mer 

”rättvis” fördelning a områden över kuststräckan. Detta alternativ har valts bort på grund av 

både befintliga natur- och kulturvärden samt även med hänsyn till Hållnäsområdets 

begränsade dricksvattentillgång.  

Verksamhetsområden 

För att undvika att utvidga befintliga och förhållandevis centralt belägna verksamhetsområden har nya 

och sammanhängande områden istället pekats ut utanför tätbebyggda områden.   

Naturmark istället för jordbruksmark  

För att i största möjliga mån undvika att peka ut bebyggelse eller annan form av exploatering på 

jordbruksmark har det i orter som exempelvis Skärplinge, Månkarbo och Örbyhus pekats ut 

utvecklingsområden i skogs- och naturmark. Jordbruksmarken har fått markanvändningen areella 

näringar. 

10  SAMLAD BILD 

Nedan sammanfattas bedömningen av planförslagets konsekvenser i två perspektiv. Först summeras 

kortfattat konsekvenserna från kap. 7-9 i en tabell med en kort sammanfattning. Därefter görs en 

översiktlig bedömning av på vilket sätt planförslagets genomförande bidrar till, eller motverkar, att de 

nationella miljökvalitetsmålen nås. Den bedömningen är översiktlig, men kan ändå tjäna som ett stöd i 

en diskussion om planförslagets egenskaper och vilka delar som behöver vidareutvecklas i de följande 

faserna i översiktsplaneprocessen.  

I avsnitt 11.3 summeras förslag på kompletteringar eller fördjupningar som kan övervägas i 

kommande planering.  

10.1 KONSEKVENSERNA SAMMANFATTADE 

I tabellen nedan sammanfattas bedömningen av planförslagets konsekvenser (teckenförklaring på 

nästa sida).   

Tabell 2. Miljökonsekvenserna sammanfattade.  

Teckenförklaring: 

  Planen bedöms ha stora positiva konsekvenser 

   Planen bedöms ha små eller måttliga positiva konsekvenser 

   Planen bedöms varken ha positiva eller negativa konsekvenser 

   Planen bedöms ha små eller måttliga negativa konsekvenser 

 Planen bedöms ha stora negativa miljökonsekvenser 
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Avsnitt Hållbarhetsaspekt  Samlad 

bedömning 

Kommentar 

 

MILJÖKONSEKVENSER 

7.1 Vatten 

 

 

 

Planförslaget har delvis öppna och vaga riktlinjer kopplat till 

kommunens arbete med vatten i den fysiska planeringen, samt att 

planen medger exploatering på mark som idag har god 

infiltrationsförmåga. 

7.2 Natur 

 

 

 

 

Planförslaget har höga ambitioner kopplade till kommunens 

naturvärden, dock vore det önskvärt med mer konkreta 

ställningstaganden som skulle skapa en tydligare styrning till 

kommande planeringsskeden. De negativa konsekvenserna som 

den planerade utvecklingen på natur- och viss jordbruksmark 

medför bedöms vara oåterkalleliga och mer omfattande än de 

positiva konsekvenserna.  

7.3 Bebyggelse, kulturmiljö 

och landskap 

 

 

 

Planförslaget har delvis vaga riklinjer kopplade till utveckling i 

områden som utgör riksintresse för kulturmiljövården. Det är svårt 

att i dagsläget göra en bedömning på i vilken utsträckning det 

kommer fungera som underlag till kommande planeringsskeden. 

7.4 Klimatpåverkan 

 

 

 

 

       

 

 

Planförslaget har delvis höga ambitoner och mål, men det saknas 

en tydlighet i hur man ska hamna där. För att nå exempelvis 

nettoutsläpp senast år 2045 krävs det att kommunen siktar högre. 

Kommunens ställningstagande kring materialval i byggprocessen 

bedöms som ett starkt och positivt ställningstagande.  
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SOCIALA KONSEKVENSER  

8.1 Hälsa och livsmiljö 

 

 

 

 

Bedömningen baseras främst på att det är en glesbygdskommun 

som har till största del god luftkvalitet och ljudmiljö i dagsläget.  

8.2 Trygghet och trivsel 

 

 

Planförslaget har ett övergripande ambitiöst fokus på trygghet och 

trivsel över hela kommunen vilket visar att frågan är viktig och att 

den prioriteras.  

8.3 Hållbart vardagsliv och 

levande samhällen 

 

 

 

Planförslaget skulle med fördel kunna ha tydligare 

ställningstaganden för mark- och vattenanvändningen men visar i 

stort på goda ambitioner.  

8.4 Inkludering och social 

sammanhållning 

 

 

 

Planförslaget har höga ambitioner som kan bidra till en positiv 

utveckling. Den styrande förmågan skulle öka ytterligare med 

tydligare planeringsinriktningar.  

8.5 Riskförhållanden 

inklusive 

klimatanpassning 

 

 

 

 

Klimatrelaterade risker som ras, skred och översvämning vid 

skyfall, värmeböljor och förorenad mark uppmärksammas. 

Kommunen har höga ambitioner med delvis vaga riktlinjer och 

ställningstaganden, men förtydligande och i vissa fall även 

skarpare ställningstaganden efterfrågas.  
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EKONOMISKA KONSEKVENSER 

9.1 Hushållning med mark, 

vatten och den fysiska 

miljön i övrigt 

 

  

 

Planförslaget medför irreversibla ianspråktaganden av 

både skogsmark och till viss del jordbruksmark, sett till 

kommunens yta och graden av bebyggelse bedöms dock 

inte ianspråktagandet vara särskilt stort.   

 

9.2 Kommunal ekonomi 

 

 

Själva planförslaget är i sig inte tillräckligt för att medge en 

bedömning av planförslagets långsiktiga 

kommunalekonomiska konsekvenser. Därav bedöms 

konsekvenserna vara varken positiva eller negativa.  

9.3 Förutsättningar för 

näringslivet 

 

 

Ny bebyggelse för verksamheter planeras främst i 

anslutning till befintliga verksamheter och infrastruktur. 

Kommunens geografiska läge och goda tillgång till 

kommunikationsstråk ger goda möjligheter att attrahera 

företag och nyetableringar.  
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10.2 PLANFÖRSLAGET OCH MILJÖKVALITETSMÅLEN  

Det s.k. generationsmålet i den svenska miljöpolitiken är att ”…till nästa generation lämna över ett 

samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför 

Sveriges gränser.” Arbetet tar stöd i 16 miljökvalitetsmål. Arbetet med att nå miljökvalitetsmålen och 

generationsmålet utgör grunden för den nationella miljöpolitiken. Miljökvalitetsmålen med preciseringar 

ska ge en långsiktig målbild för miljöarbetet och fungerar som vägledning för hela samhällets 

miljöarbete, såväl myndigheters, länsstyrelsers, kommuners som näringslivets och andra aktörers. 

Av de 16 miljökvalitetsmålen bedöms tre inte vara relevanta för översiktsplanen, eftersom inriktningar 

samt föreslagen mark- och vattenanvändning bara i begränsad omfattning påverkar om målen nås, 

givet de preciseringar som finns. Dessa mål är: Skyddande ozonskikt, Säker strålmiljö och Storslagen 

fjällmiljö.  

För resterande tretton miljökvalitetsmål görs nedan en bedömning av hur översiktsplanens 

genomförande påverkar möjligheterna att dessa ska kunna nås. Bedömningen redovisas i Tabell 3 

fortsätter på nästa sida. 

Bedömningen illustreras på följande sätt: 

 Planen bedöms bidra till måluppfyllelse. 

 Planen varken bidrar eller motverkar möjligheterna att nå målet. 

 Planen motverkar måluppfyllelse.  

 

 

Tabell 3. Planförslagets bidrag till miljökvalitetsmålen. 

Miljökvalitetsmål Bedömning Motivering 

Begränsad 

klimatpåverkan  

 

Planen både bidrar till och motverkar målet. Byggande av en stadsdel och 

infrastruktur medför stora utsläpp av växthusgaser. Samtidigt kan planens 

ambitioner gällande främjandet av gång-, cykel- och kollektivtrafik medföra 

begränsade utsläpp. 

Frisk luft 

 

Planförslaget bedöms varken motverka eller bidra till målet. 

Giftfri miljö 

 

Planförslaget saknar ställningstagande kring hur förorenade områden ska 

hanteras i den kommande planeringen. Det samma gäller för miljöfarliga 

verksamheter. 

Ingen övergödning 

 

Planförslaget visar stor medvetenhet om befintliga utmaningar kopplat till 

blåstruktur och i vissa fall även förslag på åtgärder, men utan konkreta och mer 

platsspecifika åtgärdsförslag eller riklinjer vid den kommande planläggningen blir 

planens stöd vagt och öppet. Planförslaget medför risk för negativa 

konsekvenser för kommunens vatten. 
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God bebyggd miljö 

 

 

Planförslaget innebär förbättringar jämfört med nuläget och bedöms därför bidra 

till måluppfyllelse.  

Ett rikt växt- och 

djurliv  

 

Planen både bidrar till och motverkar målet. Flera befintliga grönområden 

bevaras men samtidigt innebär planförslaget en exploatering på jungfrulig mark i 

och ett ianspråktagande av både skogs- och jordbruksmark. 

Levande sjöar och 

vattendrag  

Planförslaget visar stor medvetenhet om befintliga utmaningar kopplat till 

blåstruktur och i vissa fall även förslag på åtgärder, men utan konkreta och mer 

platsspecifika åtgärdsförslag eller riklinjer vid den kommande planläggningen blir 

planens stöd vagt och öppet. Planförslaget medför risk för negativa 

konsekvenser för kommunens vatten.  

Hav i balans och 

levande kust och 

skärgård 

 

Planförslaget visar stor medvetenhet om befintliga utmaningar kopplat till 

blåstruktur och i vissa fall även förslag på åtgärder, men utan konkreta och mer 

platsspecifika åtgärdsförslag eller riklinjer vid den kommande planläggningen blir 

planens stöd vagt och öppet. Planförslaget medför risk för negativa 

konsekvenser för kommunens vatten. 

Grundvatten av 

god kvalitet  

Planförslaget saknar riktlinjer eller åtgärdsförslag kopplat till grundvatten i 

planförslaget. Att inte hantera planens eventuella påverkan på grundvatten 

medför en risk för att viktiga frågor som rör kommunens grundvatten missas och 

att MKN inte nås. 

Myllrande 

våtmarker  

Våtmarkers värden och funktioner uppmärksammas och översiktsplanen är 

tydligt om att de ska värnas. I planen beskrivs även att nya våtmarker ska 

anläggas, dock saknas det tydlighet i vart dessa ska anläggas.  

Levande skogar 

 

 

Planen både bidrar till och motverkar målet. Flera grönområden som innehåller 

skog pekas ut och skyddas i markanvändningskartan men vissa skogsområden 

kommer att genomgå en exploatering och därmed försvinna. 

Ett rikt 

odlingslandskap  

Planförslaget bidrar till måluppfyllelse i och med dess ställningstagande kring att 

jordbruksmarken ska bevaras. Planförslaget medför endast att jordbruksmark i 

anspråkstas på vid ett utvecklingsområde.  

Bara naturlig 

försurning  

Påverkan sker främst genom kväveoxider från trafiken. Planförslaget är inte 

tydligt inriktat på att minska biltrafiken även om ambitionen är att kommunens 

framtida trafikökning ska ske inom hållbara transportmedel som kollektivtrafik 

eller gång och cykel. 

Säker strålmiljö 

 

Planförslaget bedöms varken motverka eller bidra till målet. 
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BILAGA 1. RIKSINTRESSEN OCH ANDRA 
OMRÅDESSKYDD 

I detta avsnitt beskrivs riksintressen och andra skyddade områden inom kommunen som bedöms vara 

relevanta för hållbarhetsbedömningen.  

11.1 Riksintresse för kulturmiljövård 

I Tierp finns 11 områden som är av riksintresse för kulturmiljövården enligt 3 kap. 6 § Miljöbalken (MB) 

se Figur 3. 

 

Figur 3 Områden av riksintresse för kulturmiljövård i rött. Kommungränsen är utpekad i gult. Källa: Länsstyrelsen, 2021. 

 

11.2 RIKSINTRESSE FÖR NATURVÅRD 

I Tierp finns 16 områden av riksintresse för naturvården enligt 3 kap. 6 § MB, se Figur 4. 
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Figur 4 Områden av riksintresse för naturvård i grönt. Kommungränsen är utpekad i gult. Källa: Länsstyrelsen, 2021.  

 

11.3 RIKSINTRESSE FÖR FRILUFTSLIVET 

Kommunen har två riksintressen för friluftslivet, Nedre Dalälven och Florarna tillsammans med 

Finnsjön, enligt 3 kap 6 § MB. Nedre Dalälven är även riksintresse för det rörliga friluftslivet och 

turismen enligt 4 kap 2 § MB, se Figur 5. 

I östra delen av kommunen ligger Florarna tillsammans med Finnsjön som är ett oexploaterat 

vildmarksområde med omfattade myrar, skogar och våtmarker. Det finns möjlighet att få uppleva 

känslan av orördvildmark. Florarna är skyddat för sina höga naturvärden och genom området går 

Upplandsleden som sedan fortsätter upp längs med Finnsjöns västra strand. 

I västra delen av kommunen ligger Nedre Dalälven som är ett älvlandskap som lockar turister för bland 

annat fritidsfiske. Där finns även Upplandsleden och St. Olafsleden som binder samman 

vildmarkskänsla med kulturhistoria. 
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Figur 5 Områden av riksintresse för friluftsliv i grönt. Kommungränsen är utpekad i gult. Källa: Länsstyrelsen, 2021. 

11.4 RIKSINTRESSE FÖR KOMMUNIKATIONER 

Trafikverket har pekat ut vissa vägar, järnvägar, hamnar, sjöfarter och flygplatser som utgör 

riksintresse för kommunikationer enligt 3 kap. 8 § MB, se Figur 6. Den väg som är av riksintresse som 

löper genom kommunen är väg E4, Helsingborg-Haparanda. Järnväg av riksintresse är Ostkustbanan. 

Det finns ett område strax utanför Tierps kust som är av riksintresse för sjöfarten. Det finns även två 

MSA-område (Minimum Sector Altitude) för Uppsala och Arlanda flygplats.  

 

Figur 6 Riksintressen för kommunikation inom kommunen. I brunt syns väg, orange järnväg, blått skrafferat visar farleden och 
de gröna strecken MSA områden som är skyddsområde kring flygplatserna Uppsala och Arlanda. Kommungränsen i gult. Källa: 
Boverket, 2021. 
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11.5 RIKSINTRESSE FÖR TOTALFÖRSVAR 

I Tierp finns ett område utpekat av Försvarsmakten som influensområde övrigt riksintresse enligt 3 

kap. 9 § MB, se Figur 7. Området är beläget i den sydöstra delen av kommunen i anslutning till 

Östersjön. Marma skjutfält i sydvästra delen av kommunen är både utpekat som influensområde 

riksintresse och riksintresse av betydelse enligt 3 kap. miljöbalken.  

 

Figur 7 Riksintressen för totalförsvaret utpekat i rosa. Kommungränsen är utpekat i gult. Källa: Boverket, 2021. 

11.6 RIKSINTRESSE FÖR YRKESFISKE 

I Tierp finns två områden som utgör riksintresse för yrkesfiske enligt 3 kap. 5§ MB, se Figur 8.  

 

Figur 8 Område utpekat som riksintresse för yrkesfiske i blått skrafferat. Källa: Boverket, 2021. 
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11.7 RIKSINTRESSE FÖR ENERGIPRODUKTION 

I Tierp finns tre områden som utgör riksintresse för energiproduktion enligt 3 kap. 8§ MB, se Figur 9. 

Alla tre områden är vindbruk, två på land och ett i vatten. 

 

Figur 9 Område utpekat som riksintresse för energiproduktion i lila skrafferat. Källa: Boverket, 2021. 

 

11.8 NATURA 2000 

I Tierp finns det 29 Natura 2000-områden, se Figur 10. De är skyddade enligt 4 kap. MB. Natura 2000 

är ett nätverk av skyddade områden i hela EU. Syftet är att värna om vissa naturtyper samt växt- och 

djurarter som medlemsländerna kommit överens om att skydda. Områdena kan va skyddade enligt 

art- och habitatdirektivet och/eller fågeldirektivet.  
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Figur 10 Natura 2000-områden inom Tierp kommun, blå skrafferade områden är skyddade enligt art- och habitatdirektivet och 
röda skrafferade områden enligt fågeldirektivet. Kommungränsen är utpekat i gult. Källa: Boverket, 2021. 

 

11.9 KULTURRESARVAT 

Det finns ett kulturreservat i Tierps norra, ett välbevarat fossilt odlingslandskap i Lingnåre på 

Hållnäshalvön, se Figur 11. 

 

Figur 11 Kulturreservatet Lingnåre i rött skraffera. Källa: Länsstyrelsen, 2021. 

 

11.10 NATURRESERVAT OCH TILLTRÄDESSKYDD 

Det finns 30 naturreservat i Tierp, se Figur 12. Reservaten är utspridda i hela kommunen och varierar i 

storlek. Tre av reservaten är kommunala reservat. Flera av områdena omfattas även av andra skydd 

som exempelvis riksintresse för naturvård och Natura 2000. Några av öarna utanför Fågelsundet 
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omfattas av tillträdesförbud, se Figur 13. Tillträdesförbudet är tidsbestämt och infaller under en 

bestämd period varje år i syfte att bevara fågelfaunan. 

 

Figur 12 Naturreservat inom Tierps kommun markerade i grönt skrafferat. Kommungränsen är utpekat i gult. Källa: 
Länsstyrelsen, 2021. 

 

 

Figur 13 Områden som omfattas av tillträdesförbud är markerade i rött skrafferat. Källa: Länsstyrelsen, 2021. 
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11.11 EKOLOGISKT KÄNSLIGA OMRÅDEN 

Enligt 3 kap. 3 § miljöbalken ska områden som är särskilt känsliga från ekologisk synpunkt så långt 

som möjligt skyddas mot åtgärder som kan skada naturmiljön. I Tierps kommun finns följande känsliga 

områden, Handviken, Ängskärsviken, Lövstabukten, Strömarån, Nedre Dalälven, Lämpesbo 

hagmarker, Kisberg hagmarker, oskyddade rikkärr och grunda trösklade havsvikar. 

 

11.12 NATURVÅRDSAVTAL 

I kommunen finns ett stort antal naturvårdsavtal (7 kap 3 § Jordabalken), se Figur 14. Naturvårdsavtal 

är ett civilrättsligt avtal mellan staten/kommunen och markägaren i syfte att bevara och utveckla ett 

områdes naturvärden. Det gäller ofta mark som kräver naturvårdsanpassad skötsel och är ett bra 

komplement till övriga skyddsformer. 

 

Figur 14 Områden som omfattas av naturvårdsavtal är markerade i rosa. Kommungränsen är utpekat i gult. Källa: 
Naturvårdsverket, 2021. 

11.13 DJUR- OCH VÄXTSKYDDSOMRÅDEN 

I Tierp finns sex djurskyddsområden vid kusten (7 kap. 12 § MB), se Figur 15. Djurskyddsområden är 

områden av stor betydelse för djurlivet som skyddas med lagstiftning på likartat sätt som för 

naturreservat.       

 

Figur 15 Områden som klassas som djurskyddsområde är markerade i gult. Källa: Naturvårdsverket, 2021. 
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11.14 STRANDSKYDD 

Det finns flertalet områden i Tierp som omfattas av strandskydd, se Figur 16. Det generella 

strandskyddet är 100 meter men längs kusten och Dalälven är strandskyddet utökat till 300 meter. 

 

Figur 16 Områden som omfattas av strandskydd markerat i blått. Kommungränsen är utpekat i gult. Källa: Länsstyrelsen, 2021. 

 

11.15 BIOTOPSKYDDADE NATURMILJÖER 

I Tierp finns ett flertal skogliga biotopskyddade områden, se Figur 17. Biotopskyddsområde är en 

skyddsform som kan användas för små mark- och vattenområden. Det handlar om områden som på 

grund av sina särskilda egenskaper är värdefulla livsmiljöer för hotade djur- eller växtarter. Biotoperna 

är också viktiga för vanligare arter, samt för omväxling i landskapet. 
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Figur 17 Skogliga biotopskyddade områden markerat i brunt. Kommungränsen är utpekat i gult. Källa: Naturvårdsverket, 2021. 

11.16 VATTENFÖREKOMSTER 

Det finns totalt 48 ytvattenförekomster och 11 grundvattenförekomster i Tierps kommun (med 

definition enligt EU:s vattendirektiv), se Figur 18 och Figur 19. Ytvattenförekomsterna utgörs av 11 

sjöar, 30 vattendrag, fem kustområden och två utsjövatten. Majoriteten av alla ytvattenförekomster i 

Tierp har måttlig ekologisk status och uppnår ej god kemisk status, se Figur 20 och Figur 21. Tio av 

kommunens elva grundvattenförekomster har god kemisk och kvantitativ status. 

 

Figur 18 Ytvattenförekomster i Tierps kommun. Källa: Översiktsplan för Tierps kommun 2010–2030. 
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Figur 19 Grundvattenförekomster i Tierps kommun. Kommungränsen är utpekat i gult. Källa: VISS, 2021. 

 

 

Figur 20 Ekologisk status för ytvattenförekomster i Tierps kommun. Källa: VISS, 2021. 
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Figur 21 Kemisk status för ytvattenförekomster i Tierps kommun. Källa: VISS, 2021.  

11.17 ÖVRIGT SKYDDAT VATTEN 

I hela kommunen råder det förbud mot markavvattning. Det finns även flertalet vattenskyddsområden, 

se Figur 22. Vattenskyddsområden kan innebära begränsningar av hur marken får användas och av 

hur till exempel kemikaliska produkter och avfall får hanteras. För en verksamhet eller åtgärd kan det 

gälla förbud, tillstånd eller anmälningsplikt. Vattenskyddsområden kan bildas för att skydda både 

grundvatten och ytvatten. 
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Figur 22 Vattenskyddsområden markerade i blått skrafferat. Kommungränsen är utpekat i gult. Källa: Naturvårdsverket, 2021. 
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§ 134 
Dnr KS/2021:391, KS/2012:47 

(KF) Fastighetsutredningen och ägandet av kommunens 
fastigheter 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att upphäva kommunfullmäktiges beslut § 67/2011,  
 
att kommunen bibehåller ägandet av fastigheterna och att de fastigheter som 
idag ägs av Tierps Kommunfastigheter AB (TKAB) förs över till 
kommunen, samt  
 
att föreslå kommunfullmäktiges presidium att bereda ett förslag för 
tillsättande av en beredning för fastighetsfrågor i enlighet med Vägledning 
för tillfälliga fullmäktige beredningar.  
 
Reservation 
Joakim Larsson (SD), Maj-Louise Ljungmark (SD), Jonas Nyberg (S), 
Marie-Louise Rindå (S), Barbro Wiklund (S), Gunnar Jansson (S) och 
Torgny Helgesson (S)  reserverar sig till förmån för Jonas Nybergs (S) 
yrkande.  
 
Sammanfattning av ärendet 
I Plan för Tierps kommuns ekonomi och verksamhet 2020-2022 gavs ett 
uppdrag att utreda om och i så fall hur kommunens ska gå vidare med 
överflytten av de egna fastigheterna till TKAB utifrån numera rådande 
förutsättningar. Två externa utredningar genomfördes under år 2020, 
Lindahl (PM Omstrukturering av fastighetsbestånd, Juni 2020) samt PwC 
(Tierps kommun - översyn av fastighetshantering, Mars 2020). Efter 
redovisning av dessa utredningar önskade kommunfullmäktige ytterligare 
utredning för att klargöra vilka konsekvenser olika beslut kan leda till ur 
olika perspektiv.  
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde 27 april 2021 beslutade 
kommunstyrelsen att uppdra till kommundirektören att i samverkan med VD 
för Tierps kommunfastigheter AB beställa en kompletterande utredning 
samt att utredningen och dess slutsatser presenteras senast vid 
kommunstyrelsens sammanträde i oktober 2021. De perspektiv som skulle 
belysas i utredningen var ekonomi, näringsliv, verksamhet, demokrati, 
juridik och ägande. En styrgrupp upprättades bestående av kommundirektör, 
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kommunjurist och VD för TKAB. Styrgruppens slutsats var att det fanns två 
alternativa vägval:  

-  Att samtliga fastigheter förs över till TKAB, det finns inga skäl att 
göra detta successivt. 

-  Att kommunen beslutar att de vill ha ett större politiskt inflytande 
avseende sina fastigheter och likviderar TKAB. 

Styrgruppens gav på förslag att en skatteekonomisk och ekonomisk analys 
skulle göras utifrån alternativet att ursprungligt beslut skulle fullföljas eller 
om kommunen skulle behålla och återta samtliga fastigheter innan 
kommunfullmäktige går till beslut avseende de två alternativen. 
 
Utredningen presenterades vid kommunstyrelsens sammanträden 19 oktober 
2021 och kommundirektören fick i uppdrag att återkomma med förslag till 
process framåt. Processen framåt fastställdes av kommunstyrelsen 11 
november 2021, och innebar att oberoende konsult fick i uppdrag att 
sammanställa ekonomiska konsekvenser av de två alternativen då detta 
tidigare inte belysts på ett konkret sätt. Därefter skulle 
informationsseminarium anordnas för att möta upp behovet av ytterligare 
frågor inför ett beslut i kommunfullmäktige. Informationsmöten har 
erbjudits och genomförts under april och maj månad 2022. 
 
I en samlad bedömning utifrån att kommunen ska ha full insyn, rådighet och 
direkt styrning över kommunens fastigheter och dess förvaltning föreslår 
kommundirektör, kommunjurist och kommunekonom att kommunen fortsatt 
bibehåller ägandet av fastigheterna samt att de tolv fastigheter som idag ägs 
av TKAB förs över till kommunen. Uthyrningen av fastigheter till TKAB 
upphör och en process startas för att de återstående fastigheterna i TKAB 
ska överföras till kommunal ägo. I förslaget är utgångspunkten att ur ett 
demokratiskt perspektiv får medborgaren via kommunfullmäktige och 
kommunstyrelse direkt demokratiskt inflytande över fastigheterna och dess 
förvaltning och behöver därmed inte gå via ägardirektiv och bolagsstyrelse 
för att uppnå det inflytandet. Beslut som rör fastigheterna tas direkt av 
kommunfullmäktige eller kommunstyrelse gällande fastigheterna och dess 
förvaltning. 
 
Då förslaget till beslut innebär att dagens lease-and-lease-backmodell 
upphör tecknar kommunen förvaltningsavtal för de fastigheter som 
kommunen har i sin ägo. 
 
Vidare måste kommunen säkerställa finansiering av ett långsiktigt underhåll 
för en ansvarsfull och hållbar förvaltning av kommunens fastigheter. Detta 
kan ske genom att fastställa en flerårig underhållsfinansiering som 
garanterar en underhållsnivå för fastigheternas långsiktiga värde. 
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Överföringen av fastigheterna ska genomföras på ett sätt som är 
kostnadseffektivt på både kort och lång sikt utifrån hela kommunkoncernens 
perspektiv.  
 
Behov av att specifikt hantera fastighetsfrågor i bred politisk beredning 
finns ur flera perspektiv där en del är att följa processen för att samla 
ägandet av fastigheter under kommunen enligt förslaget till beslut. Övriga 
frågor kopplat till kommunens fastigheter är behovet av att ta fram en 
strategisk och långsiktig lokalförsörjningsplan samt en plan för finansiering 
av långsiktigt fastighetsunderhåll för en ansvarsfull och hållbar förvaltning 
av fastigheterna. Fullmäktiges presidium föreslås därför ges uppdraget att 
återkomma med förslag på tillsättande av fastighetsberedning under 
kommunfullmäktige där samtliga politiska partier i kommunfullmäktige 
bereds plats.   
 
Beslutsmotivering 
För att kommunfullmäktige ska ha full rådighet, insyn och direkt styrning 
över kommunens fastigheter och dess förvaltning föreslås att kommunen 
bibehåller ägandet av fastigheterna och att de fastigheter som idag ägs av 
Tierps Kommunfastigheter AB (TKAB) förs över till kommunen. 
 
Utredningarna visar på att det är mer ekonomiskt fördelaktigt att kommunen 
förvärvar de fastigheter som övergått till TKAB:s ägo än att fullfölja det 
tidigare beslutet, dvs. TKAB förvärvar fastigheterna av kommunen. Utifrån 
ett långsiktigt perspektiv minskar skillnaderna ur ett ekonomiskt perspektiv 
beroende på vägval.  
 
Däremot kommer det demokratiska inflytandet över det kapital som byggs 
upp i fastigheterna att påverkas mer desto längre tid som går. Alternativ ett 
ger kommunfullmäktige full förfoganderätt över kommunens fastigheter 
med direkt insyn för kommunmedborgarna. Alternativ två ger en tillgång 
som direkt styrs av aktiebolagslagstiftningen, ägardirektiv och 
bolagsstyrelse. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Beslut om ägandeförhållandet för kommunens fastigheter har i sig ingen 
direkt påverkan på barnrättskonsekvenserna. Däremot kan barn och unga 
komma att påverkas negativt i det fall att driftbudgeten belastas vid en 
kommande fastighetsöverflytt. Ökade driftkostnader innebär reduceringar 
inom övriga verksamhetsområden i kommunen, dvs. områden som berör 
barn, unga och äldre då finansieringen sker inom kommunens budget. 
 
Mål och uppdrag 
Beslutet bidrar till arbetet med följande delmål enligt Plan för Tierps 
kommuns ekonomi och verksamhet 2022-2024: 
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- 11.6 Ett gott utbud av offentlig och kommersiell service med hög 
kvalitet och tillgänglighet i hela kommunen. 

- 16.1 Medborgarnas delaktighet i kommunens verksamhet och 
utveckling ska öka.  

- 16.2 Kommunens verksamheter ska vara effektiva, transparanta och 
rättssäkra.  

- 16.3 Kommunkoncernens ekonomi ska vara långsiktigt hållbar. 
- 16.4 Kommunens soliditet ska inte vara lägre än 40 procent och inte 

minska fler år än två år i rad. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Konsekvenserna för kommunen blir direkt en kostnad för stämpelskatt, ca 3 
mnkr och en (för närvarande intäkt) vid inlösen av ränteswappar på ca 30 
mnkr. Dessutom överförs TKABs lån till kommunen. Eftersom kommunen 
får tillgångar motsvarande lånen som överförs så kommer kommunens 
soliditet knappt att påverkas. Däremot kommer kommunens låneskuld per 
invånare öka, men kommunkoncernens låneskuld per invånare blir 
oförändrad. När det gäller resultatnivån 2 % av skatter och bidrag är den 
fortsatt viktig att upprätthålla för att ha en stark egenfinansiering.  
 
Med förslaget till beslut kommer kommunen att ha större möjlighet till 
direkt styrning över fastigheterna kopplat till verksamhetens behov eftersom 
alla beslut fattas inom kommunen via kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige. 
 
Möjligheterna för Tierps kommun att inom planperioden 2023-2026 belasta 
driftsekonomin med ytterligare kostnader för dagens och morgondagens 
behov är inte stora. Den demografiska utmaningen kommer närmaste åren 
att öka kraftigt samtidigt som såväl den nationella som internationella 
ekonomin inte ser så ljus ut längre. Konsekvenserna av detta är att de 
kostnader som valt vägval ger upphov till kommer att i motsvarande storhet 
behöva genomföras som besparingsåtgärder i den kommunala driftbudgeten 
om inte extra tillskott i form av en skattehöjning genomförs. 
 
Ekonomiskt innebär kommunalt ägande (alt 1) lägre externa kostnader för 
koncernen jämfört om TKAB köper fastigheterna av kommunen (alt 2). 
   Alternativ 1          Alternativ 2 
Engångskostnader 
Stämpelskatt                          2,9 mnkr          14 – 31 mnkr * 
Förrättningskostnader     0          0,5 – 2 mnkr* 
Moms *** 
Finansiering ****                         570 mnkr                740 mnkr 
Ränteswappar (intäkt)                        -30   mnkr                    0 
Totalt                                                       537,1 mnkr         754,5-773 mnkr 
 
Årliga kostnader 
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Överhyra kommunen och/eller                30,0 mnkr                   30 mnkr ** 
tillkommande underhållskostnader  
 
*) Stämpelskatten som TKAB ska betala vid ett förvärv är beroende av 
möjligheten att göra fastighetsreglering. Vid fastighetsreglering tillkommer 
förrättningskostnader till Lantmäteriverket. Ansökan om fastighetsreglering 
måste preliminärt vara inlämnad  
**) Med överhyra menas den hyra som kommunen hittills tagit ut av TKAB 
förutom kostnaderna för kapital, försäkringar och fastighetsskatt. Överhyran 
förutsätts att TKAB kompenserar i hyreskontrakten gentemot hyresgästerna. 
Upphör uthyrningen men uthyrningen från TKAB fortsätter enligt gällande 
hyreskontrakt måste kommunen finna andra intäkter för de delar som 
kostnadstäcks med dagens överhyra. TKAB har i och med det alternativet 
ökat den årliga finansieringen av underhåll med den nivå som överhyran 
motsvarar. 
Tar kommunen över fastigheterna så kommer även i det fallet överhyran att 
försvinna men eftersom hyresförhållandet upphör kan kommunen själv 
fördela kostnaderna för fastigheterna mellan sina verksamheter utifrån ett 
verksamhetsrelevant perspektiv. Däremot måste finansiering för underhåll 
tas fram för kommunen utifrån fastigheternas underhållsplaner. 
***) Kommunen har större möjligheter att dra av moms på fastigheterna, 
beloppet är dock marginellt. 
****) Finansiering.  
 
Ska kommunen köpa fastigheterna ska skulder på totalt 570 mnkr lösas samt 
ränteswappar, just nu med en intäkt på 30 mnkr. Genom att kommunen 
övertar TKABs lån mot Kommuninvest så är den största delen av 
finansieringen löst. Förbättringsutgifterna i annans fastighet på 322 mnkr är 
fortfarande oklart hur de ska hanteras eftersom det har skrivits hyresavtal 
med utgångspunkten att fastigheterna ska förvärvas av bolaget. 
Ska TKAB ta över fastigheterna måste TKAB finansiera ett totalt värde om 
740 mnkr. Det finns olika möjligheter för finansiering, lån, apportemission 
och/eller revers som troligtvis kommer att påverka hyresnivå.  
 
Utifrån detta är bedömningen att det är ekonomiskt mer fördelaktigt med ett 
kommunalt ägande av Tierps kommuns fastigheter. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Yrkande 
Jonas Nyberg (S) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta 
 
att i enlighet med beslut § 67/2011 i kommunfullmäktige genomföra 
fastighetsöverföringarna till Tierps kommunfastigheter AB (TKAB). 
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att uppdra åt kommunstyrelsen att återkomma med förslag på hur 
ägarstyrningen ska säkerställas samt 
 
att uppdra åt kommunstyrelsen att återkomma med förslag på hur 
finansieringen kan genomföras på ett för kommunkoncernen så 
kostnadseffektivt sätt som möjligt. 
 
Bifall 
Lotta Carlberg (C) och Emma Lokander (M) yrkar bifall till liggande 
förslag. 
 
Joakim Larsson (SD) yrkar bifall till Jonas Nybergs (S) yrkande.  
 
Avslag 
Lotta Carlberg (C) och Emma Lokander (M) yrkar avslag till Jonas Nybergs 
(S) yrkande.  
 
Beslutsgång 
Ordförande föreslår propositionsordning som godkänns av 
kommunstyrelsen.  
 
Ordförande ställer proposition på liggande förslag och Jonas Nybergs (S) 
yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt liggande förslag. 
 
Joakim Larsson (SD) begär omröstning. 
 
Beslutsgång omröstning 
Följande omröstningsproposition godkänns: 

 Den som vill bifalla liggande förslag röstar ja 
 Den som vill bifalla Jonas Nybergs (S) yrkande röstar nej 

 
Omröstning verkställs och kommunstyrelsen beslutar med ordförandes 
utslagsröst att bifalla liggande förslag. (Omröstningsprotokoll/bilaga/). 
 
Resultat: 
Ja – 7 röster 
Nej – 7 röster 
Avstår – 1 röst 
  
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande  
 Sammanfattning av konsekvenser avseende alternativ 1 och 

alternativ 2 i fastighetsutredningen  
 Beslut kommunfullmäktige § 12/2012 – Bildande av kommunalt 

fastighetsbolag  
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 Beslut kommunfullmäktige § 155/2012 – Tierps kommunfastigheter 
AB – Apportemission  

 Krzymowskas - Tierp kommuns fastighetsbestånd (April 2022)  
 Hantering av fastigheter i Tierps kommun (7 april 2021)   
  Lindahl - PM Omstrukturering av fastighetsbestånd (20 mars 2020)  
 Kilpatrick Townsend - Överflyttning av fastigheter (27 augusti 

2021)  
 PWC - Bolagisering av kommunens fastigheter, Tierps kommun, (26 

september 2011) 
 PWC - Tierps kommun – mervärdesskattefrågor m.a.a. överlåtelse 

av verksamhetsfastigheter (21 november 2011)  
 PWC – PowerPoint - Tierps kommun – översyn av 

fastighetshantering (17 mars 2020) 
 Vägledning för tillfälliga fullmäktige beredningar 

https://www.tierp.se/download/18.7eab8c5d161296a29dc15d0/1516
909067819/V%C3%A4gledning%20f%C3%B6r%20tills%C3%A4tt
ning%20av,%20arbete%20i%20och%20utv%C3%A4rdering%20av
%20tillf%C3%A4lliga%20fullm%C3%A4ktigeberedningar.pdf  

 
Beslutet skickas till 

 Kommundirektör 
 Ekonomichef 
 Kommunjurist 
 VD Tierps kommunfastigheter AB 

 

https://www.tierp.se/download/18.7eab8c5d161296a29dc15d0/1516909067819/V%C3%A4gledning%20f%C3%B6r%20tills%C3%A4ttning%20av,%20arbete%20i%20och%20utv%C3%A4rdering%20av%20tillf%C3%A4lliga%20fullm%C3%A4ktigeberedningar.pdf
https://www.tierp.se/download/18.7eab8c5d161296a29dc15d0/1516909067819/V%C3%A4gledning%20f%C3%B6r%20tills%C3%A4ttning%20av,%20arbete%20i%20och%20utv%C3%A4rdering%20av%20tillf%C3%A4lliga%20fullm%C3%A4ktigeberedningar.pdf
https://www.tierp.se/download/18.7eab8c5d161296a29dc15d0/1516909067819/V%C3%A4gledning%20f%C3%B6r%20tills%C3%A4ttning%20av,%20arbete%20i%20och%20utv%C3%A4rdering%20av%20tillf%C3%A4lliga%20fullm%C3%A4ktigeberedningar.pdf
https://www.tierp.se/download/18.7eab8c5d161296a29dc15d0/1516909067819/V%C3%A4gledning%20f%C3%B6r%20tills%C3%A4ttning%20av,%20arbete%20i%20och%20utv%C3%A4rdering%20av%20tillf%C3%A4lliga%20fullm%C3%A4ktigeberedningar.pdf


1 (6) 

 

   

Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2022-05-15 KS/2021:391
  

  
   
  
    

 

Fastighetsutredningen och ägandet av kommunens fastigheter 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att upphäva kommunfullmäktiges beslut § 67/2011,  
 
att kommunen bibehåller ägandet av fastigheterna och att de fastigheter 
som idag ägs av Tierps Kommunfastigheter AB (TKAB) förs över till 
kommunen, samt  
 
att föreslå kommunfullmäktiges presidium att bereda ett förslag för 
tillsättande av en beredning för fastighetsfrågor i enlighet med Vägledning 
för tillfälliga fullmäktige beredningar.  
 
Sammanfattning av ärendet 
I Plan för Tierps kommuns ekonomi och verksamhet 2020-2022 gavs ett 
uppdrag att utreda om och i så fall hur kommunens ska gå vidare med 
överflytten av de egna fastigheterna till TKAB utifrån numera rådande 
förutsättningar. Två externa utredningar genomfördes under år 2020, 
Lindahl (PM Omstrukturering av fastighetsbestånd, Juni 2020) samt PwC 
(Tierps kommun - översyn av fastighetshantering, Mars 2020). Efter 
redovisning av dessa utredningar önskade kommunfullmäktige ytterligare 
utredning för att klargöra vilka konsekvenser olika beslut kan leda till ur 
olika perspektiv.  
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde 27 april 2021 beslutade 
kommunstyrelsen att uppdra till kommundirektören att i samverkan med 
VD för Tierps kommunfastigheter AB beställa en kompletterande 
utredning samt att utredningen och dess slutsatser presenteras senast vid 
kommunstyrelsens sammanträde i oktober 2021. De perspektiv som skulle 
belysas i utredningen var ekonomi, näringsliv, verksamhet, demokrati, 
juridik och ägande. En styrgrupp upprättades bestående av 
kommundirektör, kommunjurist och VD för TKAB. Styrgruppens slutsats 
var att det fanns två alternativa vägval:  

-  Att samtliga fastigheter förs över till TKAB, det finns inga skäl att 
göra detta successivt. 

-  Att kommunen beslutar att de vill ha ett större politiskt inflytande 
avseende sina fastigheter och likviderar TKAB. 
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Styrgruppens gav på förslag att en skatteekonomisk och ekonomisk analys 
skulle göras utifrån alternativet att ursprungligt beslut skulle fullföljas eller 
om kommunen skulle behålla och återta samtliga fastigheter innan 
kommunfullmäktige går till beslut avseende de två alternativen. 
 
Utredningen presenterades vid kommunstyrelsens sammanträden 19 
oktober 2021 och kommundirektören fick i uppdrag att återkomma med 
förslag till process framåt. Processen framåt fastställdes av 
kommunstyrelsen 11 november 2021, och innebar att oberoende konsult 
fick i uppdrag att sammanställa ekonomiska konsekvenser av de två 
alternativen då detta tidigare inte belysts på ett konkret sätt. Därefter skulle 
informationsseminarium anordnas för att möta upp behovet av ytterligare 
frågor inför ett beslut i kommunfullmäktige. Informationsmöten har 
erbjudits och genomförts under april och maj månad 2022. 
 
I en samlad bedömning utifrån att kommunen ska ha full insyn, rådighet 
och direkt styrning över kommunens fastigheter och dess förvaltning 
föreslår kommundirektör, kommunjurist och kommunekonom att 
kommunen fortsatt bibehåller ägandet av fastigheterna samt att de tolv 
fastigheter som idag ägs av TKAB förs över till kommunen. Uthyrningen 
av fastigheter till TKAB upphör och en process startas för att de 
återstående fastigheterna i TKAB ska överföras till kommunal ägo. I 
förslaget är utgångspunkten att ur ett demokratiskt perspektiv får 
medborgaren via kommunfullmäktige och kommunstyrelse direkt 
demokratiskt inflytande över fastigheterna och dess förvaltning och 
behöver därmed inte gå via ägardirektiv och bolagsstyrelse för att uppnå 
det inflytandet. Beslut som rör fastigheterna tas direkt av 
kommunfullmäktige eller kommunstyrelse gällande fastigheterna och dess 
förvaltning. 
 
Då förslaget till beslut innebär att dagens lease-and-lease-backmodell 
upphör tecknar kommunen förvaltningsavtal för de fastigheter som 
kommunen har i sin ägo. 
 
Vidare måste kommunen säkerställa finansiering av ett långsiktigt 
underhåll för en ansvarsfull och hållbar förvaltning av kommunens 
fastigheter. Detta kan ske genom att fastställa en flerårig 
underhållsfinansiering som garanterar en underhållsnivå för fastigheternas 
långsiktiga värde. 
 
Överföringen av fastigheterna ska genomföras på ett sätt som är 
kostnadseffektivt på både kort och lång sikt utifrån hela 
kommunkoncernens perspektiv.  
 
Behov av att specifikt hantera fastighetsfrågor i bred politisk beredning 
finns ur flera perspektiv där en del är att följa processen för att samla 
ägandet av fastigheter under kommunen enligt förslaget till beslut. Övriga 
frågor kopplat till kommunens fastigheter är behovet av att ta fram en 
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strategisk och långsiktig lokalförsörjningsplan samt en plan för 
finansiering av långsiktigt fastighetsunderhåll för en ansvarsfull och 
hållbar förvaltning av fastigheterna. Fullmäktiges presidium föreslås därför 
ges uppdraget att återkomma med förslag på tillsättande av 
fastighetsberedning under kommunfullmäktige där samtliga politiska 
partier i kommunfullmäktige bereds plats.   
 
Beslutsmotivering 
För att kommunfullmäktige ska ha full rådighet, insyn och direkt styrning 
över kommunens fastigheter och dess förvaltning föreslås att kommunen 
bibehåller ägandet av fastigheterna och att de fastigheter som idag ägs av 
Tierps Kommunfastigheter AB (TKAB) förs över till kommunen. 
 
Utredningarna visar på att det är mer ekonomiskt fördelaktigt att 
kommunen förvärvar de fastigheter som övergått till TKAB:s ägo än att 
fullfölja det tidigare beslutet, dvs. TKAB förvärvar fastigheterna av 
kommunen. Utifrån ett långsiktigt perspektiv minskar skillnaderna ur ett 
ekonomiskt perspektiv beroende på vägval.  
 
Däremot kommer det demokratiska inflytandet över det kapital som byggs 
upp i fastigheterna att påverkas mer desto längre tid som går. Alternativ ett 
ger kommunfullmäktige full förfoganderätt över kommunens fastigheter 
med direkt insyn för kommunmedborgarna. Alternativ två ger en tillgång 
som direkt styrs av aktiebolagslagstiftningen, ägardirektiv och 
bolagsstyrelse. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Beslut om ägandeförhållandet för kommunens fastigheter har i sig ingen 
direkt påverkan på barnrättskonsekvenserna. Däremot kan barn och unga 
komma att påverkas negativt i det fall att driftbudgeten belastas vid en 
kommande fastighetsöverflytt. Ökade driftkostnader innebär reduceringar 
inom övriga verksamhetsområden i kommunen, dvs. områden som berör 
barn, unga och äldre då finansieringen sker inom kommunens budget. 
 
Mål och uppdrag 
Beslutet bidrar till arbetet med följande delmål enligt Plan för Tierps 
kommuns ekonomi och verksamhet 2022-2024: 
 

- 11.6 Ett gott utbud av offentlig och kommersiell service med hög 
kvalitet och tillgänglighet i hela kommunen. 

- 16.1 Medborgarnas delaktighet i kommunens verksamhet och 
utveckling ska öka.  

- 16.2 Kommunens verksamheter ska vara effektiva, transparanta och 
rättssäkra.  

- 16.3 Kommunkoncernens ekonomi ska vara långsiktigt hållbar. 
- 16.4 Kommunens soliditet ska inte vara lägre än 40 procent och 

inte minska fler år än två år i rad. 
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Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Konsekvenserna för kommunen blir direkt en kostnad för stämpelskatt, ca 
3 mnkr och en (för närvarande intäkt) vid inlösen av ränteswappar på ca 30 
mnkr. Dessutom överförs TKABs lån till kommunen. Eftersom kommunen 
får tillgångar motsvarande lånen som överförs så kommer kommunens 
soliditet knappt att påverkas. Däremot kommer kommunens låneskuld per 
invånare öka, men kommunkoncernens låneskuld per invånare blir 
oförändrad. När det gäller resultatnivån 2 % av skatter och bidrag är den 
fortsatt viktig att upprätthålla för att ha en stark egenfinansiering.  
 
Med förslaget till beslut kommer kommunen att ha större möjlighet till 
direkt styrning över fastigheterna kopplat till verksamhetens behov 
eftersom alla beslut fattas inom kommunen via kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige. 
 
Möjligheterna för Tierps kommun att inom planperioden 2023-2026 
belasta driftsekonomin med ytterligare kostnader för dagens och 
morgondagens behov är inte stora. Den demografiska utmaningen kommer 
närmaste åren att öka kraftigt samtidigt som såväl den nationella som 
internationella ekonomin inte ser så ljus ut längre. Konsekvenserna av 
detta är att de kostnader som valt vägval ger upphov till kommer att i 
motsvarande storhet behöva genomföras som besparingsåtgärder i den 
kommunala driftbudgeten om inte extra tillskott i form av en skattehöjning 
genomförs. 
 
Ekonomiskt innebär kommunalt ägande (alt 1) lägre externa kostnader för 
koncernen jämfört om TKAB köper fastigheterna av kommunen (alt 2). 
   Alternativ 1          Alternativ 2 
Engångskostnader 
Stämpelskatt                          2,9 mnkr          14 – 31 mnkr * 
Förrättningskostnader     0          0,5 – 2 mnkr* 
Moms *** 
Finansiering ****                         570 mnkr                740 mnkr 
Ränteswappar (intäkt)                        -30   mnkr                    0 
Totalt                                                       537,1 mnkr         754,5-773 mnkr 
 
Årliga kostnader 
Överhyra kommunen och/eller                30,0 mnkr                   30 mnkr ** 
tillkommande underhållskostnader  
 
*) Stämpelskatten som TKAB ska betala vid ett förvärv är beroende av 
möjligheten att göra fastighetsreglering. Vid fastighetsreglering tillkommer 
förrättningskostnader till Lantmäteriverket. Ansökan om 
fastighetsreglering måste preliminärt vara inlämnad  
**) Med överhyra menas den hyra som kommunen hittills tagit ut av 
TKAB förutom kostnaderna för kapital, försäkringar och fastighetsskatt. 
Överhyran förutsätts att TKAB kompenserar i hyreskontrakten gentemot 
hyresgästerna. Upphör uthyrningen men uthyrningen från TKAB fortsätter 
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enligt gällande hyreskontrakt måste kommunen finna andra intäkter för de 
delar som kostnadstäcks med dagens överhyra. TKAB har i och med det 
alternativet ökat den årliga finansieringen av underhåll med den nivå som 
överhyran motsvarar. 
Tar kommunen över fastigheterna så kommer även i det fallet överhyran 
att försvinna men eftersom hyresförhållandet upphör kan kommunen själv 
fördela kostnaderna för fastigheterna mellan sina verksamheter utifrån ett 
verksamhetsrelevant perspektiv. Däremot måste finansiering för underhåll 
tas fram för kommunen utifrån fastigheternas underhållsplaner. 
***) Kommunen har större möjligheter att dra av moms på fastigheterna, 
beloppet är dock marginellt. 
****) Finansiering.  
 
Ska kommunen köpa fastigheterna ska skulder på totalt 570 mnkr lösas 
samt ränteswappar, just nu med en intäkt på 30 mnkr. Genom att 
kommunen övertar TKABs lån mot Kommuninvest så är den största delen 
av finansieringen löst. Förbättringsutgifterna i annans fastighet på 322 
mnkr är fortfarande oklart hur de ska hanteras eftersom det har skrivits 
hyresavtal med utgångspunkten att fastigheterna ska förvärvas av bolaget. 
Ska TKAB ta över fastigheterna måste TKAB finansiera ett totalt värde om 
740 mnkr. Det finns olika möjligheter för finansiering, lån, apportemission 
och/eller revers som troligtvis kommer att påverka hyresnivå.  
 
Utifrån detta är bedömningen att det är ekonomiskt mer fördelaktigt med 
ett kommunalt ägande av Tierps kommuns fastigheter. 
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande  
 Sammanfattning av konsekvenser avseende alternativ 1 och 

alternativ 2 i fastighetsutredningen  
 Beslut kommunfullmäktige § 12/2012 – Bildande av kommunalt 

fastighetsbolag  
 Beslut kommunfullmäktige § 155/2012 – Tierps 

kommunfastigheter AB – Apportemission  
 Krzymowskas - Tierp kommuns fastighetsbestånd (April 2022)  
 Hantering av fastigheter i Tierps kommun (7 april 2021)   
  Lindahl - PM Omstrukturering av fastighetsbestånd (20 mars 

2020)  
 Kilpatrick Townsend - Överflyttning av fastigheter (27 augusti 

2021)  
 PWC - Bolagisering av kommunens fastigheter, Tierps kommun, 

(26 september 2011) 
 PWC - Tierps kommun – mervärdesskattefrågor m.a.a. överlåtelse 

av verksamhetsfastigheter (21 november 2011)  
 PWC – PowerPoint - Tierps kommun – översyn av 

fastighetshantering (17 mars 2020) 
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 Vägledning för tillfälliga fullmäktige beredningar 
https://www.tierp.se/download/18.7eab8c5d161296a29dc15d0/151
6909067819/V%C3%A4gledning%20f%C3%B6r%20tills%C3%A
4ttning%20av,%20arbete%20i%20och%20utv%C3%A4rdering%2
0av%20tillf%C3%A4lliga%20fullm%C3%A4ktigeberedningar.pdf  

Beslutet skickas till 
 Kommundirektör 
 Ekonomichef 
 Kommunjurist 
 VD Tierps kommunfastigheter AB 

 
I tjänsten  
 
Helena Carlsson 
Kommundirektör 
 
Veikko Niemi 
Ekonomichef 
 
Jenny Ljungvall Cardoso 
Kommunjurist 
 
 

https://www.tierp.se/download/18.7eab8c5d161296a29dc15d0/1516909067819/V%C3%A4gledning%20f%C3%B6r%20tills%C3%A4ttning%20av,%20arbete%20i%20och%20utv%C3%A4rdering%20av%20tillf%C3%A4lliga%20fullm%C3%A4ktigeberedningar.pdf
https://www.tierp.se/download/18.7eab8c5d161296a29dc15d0/1516909067819/V%C3%A4gledning%20f%C3%B6r%20tills%C3%A4ttning%20av,%20arbete%20i%20och%20utv%C3%A4rdering%20av%20tillf%C3%A4lliga%20fullm%C3%A4ktigeberedningar.pdf
https://www.tierp.se/download/18.7eab8c5d161296a29dc15d0/1516909067819/V%C3%A4gledning%20f%C3%B6r%20tills%C3%A4ttning%20av,%20arbete%20i%20och%20utv%C3%A4rdering%20av%20tillf%C3%A4lliga%20fullm%C3%A4ktigeberedningar.pdf
https://www.tierp.se/download/18.7eab8c5d161296a29dc15d0/1516909067819/V%C3%A4gledning%20f%C3%B6r%20tills%C3%A4ttning%20av,%20arbete%20i%20och%20utv%C3%A4rdering%20av%20tillf%C3%A4lliga%20fullm%C3%A4ktigeberedningar.pdf


Sammanfattning av konsekvenser avseende alternativ 1 och alternativ 2 i fastighetsutredningen. 

Fastighetsfrågan – direkta konsekvenser med bäring på de två alternativen 

Alternativ 1 – kommunalt ägande, TKAB 
likvideras 

Alternativ 2 - bolagsägande 

Stämpelskatt: 2 892 465 kr Stämpelskatt: 14 - 31 438 695 kr  
Beroende på fastighetsregleringar.  

Ränteswapar stängs kostnad beroende på när 
de stängs. Oroligt på räntemarknaden, svårt att 
förutse, ökade räntekostnader om övervärde. 
För närvarande en intäkt på 30 mnkr 

Ränteswapar påverkas inte. Däremot kommer 
eventuellt nya att tecknas då lånebehov ökar 
när TKAB förvärvar fastigheter. 

Kommunen löser/tar över skulder om 
570 047 000 kr. 

TKAB måste finansiera fastighetsköp från 
kommunen om 739 500 000 kr. Kan göras på 
olika sätt och ska ses över. 2012 vid bolagets 
bildande fattades beslut om apportemission.  

Alla hyresavtal mellan kommun och TKAB 
upphör. Kommunens avtal har överhyra till 
TKAB eftersom hyreskostnaden investeringar 
inte har räknats ner utifrån att 
kapitalkostnaderna hos kommunen minskat  

Hyresintäkter till Tierps kommun gällande 
kommunens ägda fastigheter upphör. 
Nya hyresavtal måste tas fram och 
gränsdragningslistor samt underhållsplaner som 
tydligt prissätts och ska ingå i hyran  

 Förrättningskostnader för fastighetsreglering 
Kommunen övertar ansvar för förvaltning – 
avtal om förvaltning ska tecknas.  

TKAB behåller avtal om förvaltning med ABTB. 

Årlig vinstskatt till staten upphör. Årlig vinstskatt till staten kvarstår, ingår i 
hyrorna för lokalerna. 

Avdragsmöjligheterna för moms är större för 
kommunen. 

 

Kommunen har direkt rådighet över 
fastigheterna. Hur de ska användas och hur 
investeringar ska göras. 

Bolaget beslutar om underhåll och hur 
fastigheterna hyrs ut. Måste basera sina hyror 
på fastställda avtal som ska både finansiera 
förvaltning samt fastighetsunderhåll. Detta 
låser verksamheterna 

Kommunen behöver tydlig strategi för lokaler 
till verksamheter, stöd kan köpas av 
förvaltningsbolaget, men kommunen 
bestämmer själv om fastigheter ska hyras ut vid 
överskott mm. 

Bolaget styr hyresgäster och lokalförsörjning, 
kan inte släppa hyresavtal hur som helst utan 
måste beakta sin egen budget och ekonomi. 
 
Kommunen behöver tydlig strategi innan 
hyresavtal tecknas. 

Budgetera årsvis för underhåll, kräver god 
framförhållning och organisation som äger 
medlen. 

Långsiktig underhållsplan. 

Kostnader för reparationer och investeringar, 
hur ska det se ut, hur ska man tänka utifrån att 
bolaget förvaltar, vem beställer, var ska 
fakturan gå, direkt till kommunen, eller till 
förvaltningsbolag? Incitament till att hålla 
kostnaden nere, utan att behöva få allt godkänt, 

Renodlade hyresavtal. Tydlig underhållskalkyl, 
hur tydliggör man vad som kostar vad? 
 
Hyra i ett avtal, förvaltning i ett annat? 



utökad administration. Tröskelbelopp, under ett 
visst belopp beställer förvaltaren, över ett visst 
belopp beställer kommunen? 

Inga fastighetskostnader ska ingå i 
förvaltningsavtalet, bara tjänster, inget annat. 

 

Bolaget beställer, kommunen faktureras. 
Tydliggöra i avtal när godkännande krävs. 
Ömsesidig tillit och respekt, ska ingå i tjänsten, 
formulera detta i ett avtal så att det inte blir 
tvister om beställda arbeten. 

Bolaget beställer, allt ingår i hyran, ska ej 
faktureras eller godkännas av hyresgäst. 
 
Vid verksamhetsspecifik beställning, hur ska 
detta regleras, särskilt avtal för det som ligger 
utanför hyran som eget avtal som ska betalas 
på viss tid. Eller höjas utifrån att det tillhör 
fastigheten? Rimligt, blir en del av värdet vid 
försäljning. 

Gränsdragning, vad ingår i en 
förvaltningstimme, hur delar man in olika 
kostnader, vad blir tillägg, hur definierar man 
uppdraget? Per fastighet? 

Fler led, svårare att följa varje krona, lättare att 
belopp blir tvistiga, därför viktigt med tydliga 
avtal – ta ställning till hur de ska formuleras. 

Köpa för marknadsmässig köpeskilling torde 
ersätta gjord investering av TKAB på 
marknadsmässiga grunder 

TKAB kommer inte att kompenseras för gjorda 
investeringar utan måste betala 
marknadsmässiga priser utan att kunna 
tillgodoräkna sig sin investering. Den kan de 
dock tillgodogöra sig i de nya hyresavtalen. 

  

  

  

  

 



Tierp kommuns 
fastighetsbestånd



ADRIANA KRZYMOWSKA

Advokat och doktor i skatterätt

adriana@krzymowski.com

073-242 10 03

AMELIA KRZYMOWSKA

Advokat och doktor i fastighetsrätt

amelia@krzymowski.com

076-919 33 88

STEFAN ADEBAHR (MANEKI REVISON)

Auktoriserad revisor

stefan.adebahr@maneki.se  

072-164 63 00



BAKGRUND

Med anledning av tidigare tänkta och delvis genomförda omstruktureringar har 
de kommunalägda fastighetsbeståndet kommit att delvis ägas centralt av Tierps 
kommun (”Kommunen”), delvis av det kommunalägda bolaget Tierp 
Kommunfastigheter AB ”TKAB”. Hela fastighetsbeståndet disponeras emellertid av 
TKAB (genom ägande eller inhyrning) och hyrs sedan, i princip till sin helhet, in av 
Kommunen för kommunal verksamhet. 



BAKGRUND



Belopp

- Värderingsutlåtanden av fastighetsbeståndet (indikativt)

- Information ur bokföring m.m. från TKAB:s ekonomichef

Övrigt

- Arbetsgruppens sammanställning (7 april 2021)

- Lindahl (PM Omstrukturering av fastighetsbestånd, 20 mars 2020)

- Kilpatrick Townsend (PM Överflyttning av fastigheter, 27 augusti 2021)

- PWC 1 (Bolagisering av kommunens fastigheter, Tierps kommun, 26 september 2011)

- PWC 2 (Tierps kommun – mervärdesskattefrågor m.a.a. överlåtelse av verksamhetsfastigheter. 21 november 2011)

- PWC 3 (Tierps kommun – översyn av fastighetshantering, 17 mars 2020)

KÄLLOR



Tierps kommun har gett KRZYMOWSKI Advokater i uppdrag att rådge vid beslut 
om den fortsatta hanteringen av fastighetsbeståndet inom Tierp kommun. 

Uppdraget går ut på att utifrån två alternativa tillvägagångssätt besvara ett 
antal frågor avseende genomförandet och de praktiska konsekvenserna av 
detta. 

Den fortsatta framställningen läggs upp utifrån de två alternativen.

UPPDRAGET



 Alternativ 1 KOMMUNEN
återtar fastigheterna, antingen 
genom avveckling (likvidation) av 
TKAB, eller att kommunen förvärvar 
de fastigheter som TKAB äger och 
på lämpligt sätt kompenserar TKAB 
för de investeringar som gjorts i 
fastigheterna. 

 Alternativ 2 TKAB kvarstår och 
enligt tidigare fattade beslut 
förvärvar de resterande 
fastigheterna som i dagsläget ägs 
av Kommunen samt fortsätter 
förvaltning och 
uthyrningsverksamhet (i huvudsak till 
Kommunen).

ALTERNATIVEN



ALTERNATIV 1
KOMMUNEN TAR ÖVER
DISPOSITION

1. Affärsupplägget

2. Affärsuppläggets konsekvenser

3. Hyresavtalen

4. Övrigt



Förslagets innebörd

- TKAB:s 12 fastigheter (och aktierna i Tierpsbyggen AB) överlåts till Kommunen

- TKAB avvecklas (likvidation)
 Om likvidation innan överlåtelse så får det effekten att fastigheterna anses avyttrade till marknadsvärdet (= samma sak).

- Hyresavtalen upphör

- Kommunen tar över ansvaret för förvaltningen av fastigheterna

1. AFFÄRSUPPLÄGG



1. AFFÄRSUPPLÄGG
Fastighet Objektnamn Markyta LOA Marknadsvärde Bokfört värde Taxeringsvärde Omkostnadsb.*

TKAB:S BESTÅND

Yttrö 5:20 Missionskyrkan, mark pga rivningsobjekt 58 2 216 000 kr 2 293 000 kr 681 000 kr 2 293 000 kr 

Tierp 75:7
Greven, mark pga
rivningsobjekt 820 2 849 000 kr 3 597 000 kr 3 962 000 kr 4 561 000 kr 

Tierp 2:74 Vallskoga, mark 0 1 978 000 kr 4 410 000 kr - kr 4 514 000 kr 

Tierp 75:9 Gula villan 244 3 474 000 kr 2 768 000 kr 1 422 000 kr 3 590 000 kr 

Tierp 33:2 Centralgatan 3 694 5 907 000 kr 4 536 000 kr 2 726 000 kr 10 634 000 kr 

Skärplinge 1:80 Linneans, förskola 420 2 536 000 kr 1 591 000 kr - kr 1 900 000 kr 

Tierp 4:204 Bäggeby 1434 32 035 000 kr 23 272 000 kr - kr 36 548 000 kr 

Libbarbo 8:24 Ängsvägen 511 9 718 000 kr 5 576 000 kr - kr 6 529 000 kr 

Tierp 4:114 Kvarnbackens förskola 1572 59 721 000 kr 59 953 000 kr - kr 67 056 000 kr 

Tierp 84:12 Centralhallen 1871 44 145 000 kr 33 712 000 kr - kr 39 540 000 kr 

Tierp 2:92 Vegavallen, mark + del av byggnad 1250 23 639 000 kr 23 707 000 kr - kr 26 892 000 kr 

Ursprungligen del av 
Tierps kyrkby 2:1 Kyrkskolan 3 500 000 kr 13 758 000 kr - kr 13 759 000 kr 

TOTALT: 8 874 191 718 000 kr 179 301 000 kr 8 791 000 kr 217 816 000 kr

* I omkostnadsbeloppet ingår Anskaffningsutgift och förbättringsutgifter (ny-, till- och ombyggnad samt förbättrande reparationer och underhåll som skett inom beskattningsåret och de 
fem föregående åren). Beloppen är preliminära och har erhållits av Anders Norrström per 20211231. Pågående arbeten har räknats med till ett värde av 12 749 000 kr.



2. Affärsuppläggets konsekvenser

2.1 Förvärvspris

2.2. Hantering av investeringar

2.3. Stämpelskatt

2.4 Redovisningsmässiga konsekvenser

2.5 Skattekonsekvenser

2.6 Nedskrivningsbehov

2.7 Finansiering

2. AFFÄRSUPPLÄGGETS 
KONSEKVENSER



2.1 FÖRVÄRVSPRIS

SLUTSATS: Marknadsvärde

Överföring av fastigheterna ut ur bolaget för lägre värde än marknadsvärde kommer ses 
som ett uttag och beskattas hos TKAB som försäljning till marknadsvärde. Eftersom 
kommunen inte är skattskyldig för inkomstskatt är det inte möjligt att genomföra en 
underprisöverlåtelse.

Om kommunen lämnar en ersättning som överstiger marknadsvärdet så innebär det en 
skattemässig nackdel eftersom TKAB är skattskyldigt för inkomstskatt. Dessutom kan 
statsstödsreglerna aktualiseras (se Lindahls utredning s. 11 ff. för mer utförligt resonemang 
ang. statsstöd).

Fastigheterna bör således överlåtas till ett värde motsvarande marknadsvärdet.



2.2 INVESTERINGAR

De investeringar som TKAB har gjort i de egna fastigheterna ska beaktas vid 
beräkningen av resultatet av försäljningarna genom att de ökar omkostnadsbeloppet 
och värdeminskningsavdragen återförs enligt 26 kap. inkomstskattelagen (IL).

Värdeminskningsavdragen ska enligt 5 § inte återföras om ersättningen understiger 
omkostnadsbeloppet med den del som utgör skillnaden.*

De investeringar som TKAB har gjort i Kommunens fastigheter ska avskrivas genom 
direktavskrivning när hyresförhållandet upphör (vid överlåtelsen/likvidationen). 
Återstående avskrivningsvärden ska inte tas upp som intäkt hos kommunen (eftersom 
kommunen inte är skattskyldigt för inkomstskatt). Eftersom det uppstår förluster kan 
det finnas ett värde i att inte omedelbart likvidera bolaget så att förlusterna kan 
utnyttjas mot eventuella framtida vinster inom koncernen.

* Vi har förutsatt att fastigheterna utgör kapitaltillgångar hos TKAB och inte lagertillgångar. 



2.3 STÄMPELSKATT

SLUTSATS: 2 892 465 kr 

- Skattesatsen är 1,5 %

Skattesatsens storlek fastställs i 8 § lagen om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter. Enligt första stycket är 
denna 1,5 % och enligt andra stycket 4,25 % för juridiska personer om inte något av undantagen i p. 1-4 är 
tillämpliga. Första punkten anger att sådan juridisk person som ”skulle ha varit befriad från gåvoskatt enligt 3 
eller 38 § den upphävda lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt om egendomen hade erhållits som gåva” 
ska betala den lägre skattesatsen. I 38 § AGL anges att bl.a. kommuner (andra stycket) ska vara befriade från 
arvs- och gåvoskatt. Alltså omfattas kommunen av undantaget i första punkten.

- Marknadsvärde eller taxeringsvärde?

Skatten beräknas genom att skattesatsen multipliceras med det högre av ersättningen och taxeringsvärdet. 
Saknas särskilt taxeringsvärde görs jämförelsen i stället med ”det värde som inskrivningsmyndigheten, med 
ledning av intyg av sakkunnig eller annan utredning, bedömer att egendomen hade vid tidpunkten för 
upprättandet av den handling på vilken förvärvet grundas.” Det är således marknadsvärdet som kommer vara 
bestämmande om inte taxeringsvärdet är högre (se tabell på nästa sida).



2.3 STÄMPELSKATT
Fastighet Objektnamn Marknadsvärde Taxeringsvärde Stämpelskatt (1,5 %)

TKAB:S BESTÅND

Yttrö 5:20 Missionskyrkan, mark pga rivningsobjekt 2 216 000 kr 681 000 kr 33 240 kr 

Tierp 75:7 Greven, mark pga rivningsobjekt 2 849 000 kr 3 962 000 kr 59 430 kr 

Tierp 2:74 Vallskoga, mark 1 978 000 kr - kr 29 670 kr 

Tierp 75:9 Gula villan 3 474 000 kr 1 422 000 kr 52 110 kr 

Tierp 33:2 Centralgatan 3 5 907 000 kr 2 726 000 kr 88 605 kr 

Skärplinge 1:80 Linneans, förskola 2 536 000 kr - kr 38 040 kr 

Tierp 4:204 Bäggeby 32 035 000 kr - kr 480 525 kr 

Libbarbo 8:24 Ängsvägen 9 718 000 kr - kr 145 770 kr 

Tierp 4:114 Kvarnbackens förskola 59 721 000 kr - kr 895 815 kr 

Tierp 84:12 Centralhallen 44 145 000 kr - kr 662 175 kr 

Tierp 2:92 Vegavallen, mark + del av byggnad 23 639 000 kr - kr 354 585 kr 

Ursprungligen del av Tierps kyrkby 2:1 Kyrkskolan 3 500 000 kr ?* 52 500 kr 

TOTALT: 2 892 465 kr 

* För denna fastighet saknas uppgift om taxeringsvärde.



2.4 REDOVISNINGSMÄSSIGA 
KONSEKVENSER

Förvärvar Kommunen fastigheterna och ersätter TKAB för nedlagda förbättringsutgifter i 
annans fastighet så bokförs det som materiella anläggningstillgångar, byggnader och 
mark i Kommunens redovisning. Kommunen redovisar detta till anskaffningsvärdet om inte 
värdet väsentligt skiljer sig från verkligt värde. 

TKAB:s egna värdering av fastigheterna visar att marknadsvärdet på fastigheterna är 
högre än det bokförda värdet på fastigheterna. Säljs fastigheterna till det bedömda 
marknadsvärdet så uppstår en realisationsvinst i TKAB. SLUTSATS: Realisationsvinsten 
bokförs som en övrig rörelseintäkt.

Likvideras TKAB och bolagets tillgångar delas ut till Kommunen uppstår en vinst eller 
förlust i Kommunens redovisning beroende på om de tillgångar och eventuella skulder 
som ingår i skiftet är större eller mindre än Kommunens bokförda värde på aktierna i 
TKAB. SLUTSATS: I samband med skiftet ska de materiella anläggningstillgångar 
värderas till verkligt värde enligt RKR R4.



2.5 SKATTEKONSEKVENSER
FASTIGHETSFÖRSÄLJNING

Fastighet Objektnamn Marknadsvärde Omkostnadsb. Resultat av försäljning Efter kvotering
TKAB:S BESTÅND

Yttrö 5:20
Missionskyrkan, mark pga 
rivningsobjekt 2 216 000 kr 2 293 000 kr - 77 000 kr - 48 510 kr 

Tierp 75:7 Greven 2 849 000 kr 4 561 000 kr - 1 712 000 kr - 1 078 560 kr 
Tierp 2:74 Vallskoga, mark 1 978 000 kr 4 514 000 kr - 2 536 000 kr - 1 597 680 kr 
Tierp 75:9 Gula villan 3 474 000 kr 3 590 000 kr - 116 000 kr - 73 080 kr 
Tierp 33:2 Centralgatan 3 5 907 000 kr 10 634 000 kr - 4 727 000 kr - 2 978 010 kr 
Skärplinge 1:80 Linneans, förskola 2 536 000 kr 1 900 000 kr 636 000 kr 572 400 kr 
Tierp 4:204 Bäggeby 32 035 000 kr 36 548 000 kr - 4 513 000 kr - 2 843 190 kr 
Libbarbo 8:24 Ängsvägen 9 718 000 kr 6 529 000 kr 3 189 000 kr 2 870 100 kr 
Tierp 4:114 Kvarnbackens förskola 59 721 000 kr 67 056 000 kr - 7 335 000 kr - 4 621 050 kr 
Tierp 84:12 Centralhallen 44 145 000 kr 39 540 000 kr 4 605 000 kr 4 144 500 kr 

Tierp 2:92
Vegavallen, mark + del av 
byggnad 23 639 000 kr 26 892 000 kr - 3 253 000 kr - 2 049 390 kr 

Ursprungligen del av Tierps 
kyrkby 2:1 Kyrkskolan 3 500 000 kr 13 759 000 kr - 10 259 000 kr - 6 463 170 kr 

TOTALT: 191 718 000 kr 217 816 000 kr - 14 165 640 kr 

* För denna fastighet saknas uppgift om marknadsvärde.



2.5 SKATTEKONSEKVENSER
FASTIGHETSFÖRSÄLJNING

Bolaget

Inkomstskatt: 
 Resultatet av försäljningen beräknas genom att ersättningen minskas med kostnader för försäljning och omkostnadsbeloppet (se bild innan 

för prognos). 

 Gjorda värdeminskningsavdrag ska återföras (dock inte till den del faktisk värdeminskning skett). I detta fall uppstår förluster på de flesta 
fastigheterna med följden att det belopp som ska återföras ska minskas i motsvarande mån.

 Förluster på fastighetsförsäljningar får endast kvittas mot vinster på fastighetsförsäljningar, vilket innebär att förlusterna inte får utnyttjas. 
Förluster kan dock kvittas mot vinster på fastighetsförsäljningar i ett bolag inom samma koncern om bolagen har samma räkenskapsår och 
förutsättningar för koncernbidrag föreligger mellan bolagen (Tierpbyggen?). Fastighetsfållan tillämpas dock inte för fastigheter som 
används för produktions- eller kontorsändamål eller liknande ändamål av företag i intressegemenskap med ägaren. Om fastigheter som 
används inom kommunal verksamhet omfattas av detta är oklart. Skatteverket har i ett ställningstagande från 2005-04-14 dnr 210014-
05/111 uttalat att kommunalt bostadsbolag som hyrde ut till utomstående inte omfattades av undantaget från fastighetsfållan: 

”Undantag från avdragsbegränsningen ska enligt lagtextens ordalydelse endast gälla i de fall fastigheterna används som 
produktions- eller kontorsfastigheter eller för liknande ändamål hos det avyttrande företaget eller ett företag i 
intressegemenskap. Ordalydelsen kan inte anses omfatta fastigheter som uthyrts till utomstående för bostadsändamål eller annat
ändamål oavsett om fastigheterna innehafts i kapitalplaceringssyfte eller ej. Inte heller uttalanden i förarbetena tyder på att en 
sådan vid omfattning av undantaget varit åsyftad av lagstiftaren.” 

SLUTSATS: Utifrån regleringens syften och utvidgningen avseende ”liknande ändamål” borde TKAB och Kommunens användning av 
fastigheterna kvala in som ”produktions- eller kontorsändamål eller liknande ändamål”. Detta innebär att förlusterna på fastigheterna får 
kvittas mot andra vinster.



2.5 SKATTEKONSEKVENSER
FASTIGHETSFÖRSÄLJNING

Bolaget

Fastighetsskatt & kommunal fastighetsavgift: 
 För fastigheter som taxeras som specialenheter (samhällsnyttiga ändamål) betalas varken fastighetsskatt eller avgift. Fyra 

av TKAB:s fastigheter är taxerade som hyreshus. För dessa betalar TKAB årligen 88 000 kr i fastighetsskatt enlig ÅR 
2021. Denna kostnad övergår på Kommunen efter överlåtelsen.

Moms: 
 Investeringsmoms som ligger inom korrigeringstiden (10 år) och som dragits av måste återbetalas vid överlåtelse (spärr 

på att minst 100 000 kr). Bedömningen sker per fastighet. Viss oklarhet kring vad som gäller i och med HFD 2021 not 26 
och 27. Endast förvärv av fastighet ska inte ge jämkningsskyldighet (ML ansågs inte förenlig med direktivet), men förvärv 
av verksamhet eller del av verksamhet kan utlösa jämkningsskyldighet (har inte prövats av EU-domstolen). 

 På bostäder med verksamhet enligt LSS samt SoL (även om bara 4 st) får Kommunen dra moms, vilket inte TKAB får (se 
arbetsgruppens utredning, s. 10).

 En kommun har rätt att dra full moms på fastigheter där det stadigvarande finns föreningsverksamhet som inte är 
momspliktig. Det har inte ett bolag rätt till och Kommunen har inte heller rätt att få momskompensations för detta (se 
arbetsgruppens utredning, s. 12).



2.5 SKATTEKONSEKVENSER
FASTIGHETSFÖRSÄLJNING

Kommunen

Inkomstskatt:
 Kommunen är inte skattskyldig för inkomstskatt.

Stämpelskatt:
 Kommunen ska betala stämpelskatt med 2 892 465 kr.

Moms:
 I samband med överlåtelsen av fastigheterna till Kommunen ska investeringsmoms som TKAB dragit av och 

som ligger inom korrigeringstiden (tio år) återbetalas. Jämkningshandling ska upprättas.



2.5 SKATTEKONSEKVENSER
LIKVIDATION

Allmänt
 När TKAB likvideras så utskiftas tillgångarna enligt bolagsordningen till ägarna. Detta innebär 

att Kommunen erhåller egendomen/värdet av egendomen samtidigt som TKAB betraktas ha sålt 
detsamma för marknadsvärdet (p.g.a. uttagsreglerna). Om marknadsvärdet för aktierna i 
Tierpbyggen är högre än aktiernas omkostnadsbelopp så har en kapitalvinst uppstått, i annat 
fall en kapitalförlust. Kapitalvinster på näringsbetingade andelar ska inte tas upp och 
kapitalförluster får inte dras av. 

 I samband med likvidationen måste även TKAB:s samtliga skulder regleras, enligt ÅR 2021 har 
TKAB 570 047 000 kr i skulder. Skulderna utgörs i huvudsak (510 000 000 kr) av skulder till 
kreditinstitut. Det är möjligt att Kommunen kan ta över dessa skulder i samband med att 
fastigheterna tas över. 

 Vid likvidation upphör även den dubbla uthyrningen.



2.5 SKATTEKONSEKVENSER
LIKVIDATION

Bolaget

Vad händer med investeringarna i annans fastighet som enligt ÅR 2021 uppgår till 328 117 000 kr? När 
kommunens uthyrning till TKAB upphör ska bolaget göra direktavdrag med hela det oavskrivna värdet av gjorda 
investeringar i annans fastighet (19 kap. 28 § IL). Kommunen kommer inte att inkomstbeskattas för detta då den inte 
betalar inkomstskatt.

Kommunen

Inkomstskatt: När Kommunen tillskiftas egendom utan att erlägga ersättning så ses detta som en utdelning. Eftersom 
Kommunen inte är skattskyldig för inkomstskatt kommer detta dock inte att tas upp hos Kommunen. 

Moms: TKAB har gjort avdrag för investeringsmoms och har varit frivilligt skattskyldiga för uthyrningen till kommunen. 
När hyresavtalet upphör uppstår en jämkningssituation. Jämkningshandling ska upprättas i samband med 
överlåtelsen. Kommunen kommer bli skyldig att återbetala investeringsmoms med 1/10 årligen under återstoden av 
korrigeringstiden. Kommunen har dock rätt till ersättning från kontokommunsystemet med följden att momsen inte blir 
någon kostnad i Kommunens verksamhet. (Se Lindahl, s. 16)



2.6 NEDSKRIVNINGSBEHOV

Köper Kommunen tillbaka de sedan tidigare sålda fastigheterna till det bedömda marknadsvärdet 
så innebär det en realisationsvinst i TKAB då bokfört värde på fastigheterna är lägre än den 
marknadsvärdering som gjorts. Ett alternativ är att begära in ytterligare värderingar innan 
transaktionen görs för att få ett bättre underlag.

Ersätter Kommunen TKAB för samtliga förbättringsutgifter som de haft på annans fastighet uppstår 
inget nedskrivningsbehov i TKAB. De förbättringsutgifter som inte ersätts skrivs av och belastar 
resultatet (preliminärt 328 117 000 SEK minus 6 129 987 SEK).  

Det uppstår inte heller något nedskrivningsbehov i Kommunens redovisning då det bokförda värdet 
på fastigheterna inklusive de förvärvade förbättringsutgifterna är lägre än det bedömda 
marknadsvärdet även om kommunen ersätter TKAB för samtliga förbättringsutgifter. 

Ersätter inte Kommunen TKAB för det bokförda värdet på förbättringsutgifter på annans fastighet 
så uppstår det en förlust för TKAB avseende de nedlagda kostnaderna som de inte ersätts för.

En kommun har begränsade möjligheter att göra nedskrivningar enligt RKR R6.



2.7 FINANSIERING

Behöver upprätta budget eller förvärvsplan.

TKAB har lån på 510 000 000 kr och ränteswappar med ett undervärde på 3 
000 000 kr. Enligt uppgift kommer ränteswapparna inte att kunna överlåtas 
eller vara kvar efter att fastigheterna överlåtits, utan måste stängas till en 
kostnad motsvarande undervärdet. 

SLUTSATS: Ränteswapparna behöver stängas, och undervärdet om 3 000 000 
kr blir en förlust.



3. HYRESAVTALEN
NUVARANDE SITUATION

TKAB:s bestånd 

- Hyrs ut enligt vanliga hyresavtal till Kommunen

- TKAB ansvarar för underhåll

Kommunens bestånd   lease and lease back

- Hyrs ut till TKAB enligt avtal fr 2013, hyrs tillbaka enligt annat hyresavtal

- Underhållet sköts enligt avtalen av TKAB

- Hyresgästanpassningar regleras som hyrestillägg



LEASE-AND-LEASE-BACK



3. HYRESAVTALEN
INVESTERINGARNA

 Underhåll

 Drift

 Myndighetskrav

 Ansvar vid skadegörelse

Hyresgästen = TKAB



3. HYRESAVTALEN
INVESTERINGARNA

TKAB:s investeringar i ”annans fastighet”

• Redovisade belopp om 328 117 000 kr

• Tilläggsavtal har upprättats på det som är utanför det avtalsenliga 
underhållet. Enligt tilläggsavtalen avser detta belopp om totalt  81 466 486 kr 

• Av dessa är 6 129 987 kr som har en klausul om slutreglering vid hyresavtalets 
upphörande och som per 1/6-2022 ännu inte kommer vara avbetalda. 

SLUTSATS: Om hyresförhållandet mellan Kommunen och TKAB upphör så ska 
Kommunen kompensera TKAB med 6 129 987 kr.

Om avsikten varit att högre belopp skulle slutregleras för det fall att 
hyresförhållandet upphör i förtid så måste detta förtydligas i nya tilläggsavtal.



3. HYRESAVTALEN

Situationen efter överlåtelse tillbaka till Kommunen

- lease-and-lease-back-hyresförhållandet upphör

- ingen skillnad för verksamheterna i lokalerna (se dock nästa bild)

- Av organisatoriska skäl bör internhyresavtal upprättas mellan Kommunen och 
verksamheterna i respektive lokal.

- TKAB hyr fastigheterna från Kommunen utan moms, men hyr tillbaka dem med 
moms. Efter övertagandet kommer Kommunen fortsättningsvis få avdrag för 
ingående moms avseende drift, underhåll och investeringar för fastigheter som 
används för kommunal verksamhet (se Lindahls utredning s. 8 f.)



4. ÖVRIGT

Fastighetsreglering för att undvika stämpelskatt?

- Finns preliminär utredning om möjligheter avseende enskilda fastigheter

- Lantmäteriet har presenterat utredning om lagändring, kan bli aktuellt som 
tidigast 31 mars 2023 enligt Lantmäteriets bedömning.



ALTERNATIV 2
BOLAGET FÖRVÄRVAR
DISPOSITION

5. Affärsupplägget 

6. Affärsuppläggets konsekvenser

7. Hyresavtalen



5. AFFÄRSUPPLÄGG

Förslagets innebörd

- Kommunens 30 fastigheter överlåts till TKAB

- Hyresavtalen från Kommunen till TKAB (1:a handsavtalen) upphör



5. AFFÄRSUPPLÄGG
Fastighet Objektnamn Markyta LOA Hyra (vem) Marknadsvärde Bokfört värde Taxeringsvärde 

KOMMUNENS BESTÅND

Tierp 127:1 Aspenskolan 38 165 8 057 TKAB 60 000 000 kr - kr  
Tierp 11:2, 4:68 Högbergsskolan

37 296 19 808 TKAB 148 500 000 kr - kr  
Tierp 84:11 Centralskolan 16 762 5 210 TKAB 39 000 000 kr - kr 
Tierp 89:8 Humlegården 6 986 720 TKAB 5 400 000 kr - kr 
Tierp 58:1 Industrihuset 14 970 10 008 TKAB 63 000 000 kr 13 153 000 kr 
Tierp 2:67 Vegavallen 23 280 5 185 TKAB 39 000 000 kr - kr 
Tierp 134:1 Aspenbadet 15 187 1 851 TKAB 14 000 000 kr - kr 
Vallskoga 1:120 Sjukarby ridanläggning 2 299 946 2 535 TKAB 17 500 000 kr 12 298 000 kr 
Tierp 75:1 Kulturhuset Möbeln 8 066 6 106 TKAB 45 700 000 kr 22 679 000 kr 
Tierp 27:8 Kommunhuset 2 903 3 308 TKAB 22 000 000 kr - kr 
Yttrö 55:1 Tallbacksskolan/förskola 29 314 1 730 TKAB 13 000 000 kr - kr 
Mehede 3:43 Mehede skola/förskola 17 134 1 406 TKAB 9 700 000 kr - kr 
Libbarbo 3:1 Örbyhus skola/förskola 33 635 7 287 TKAB 54 500 000 kr - kr 
Hovgårdsberg 1:16 Vendels skola/förskola 34 256 1 645 TKAB 12 300 000 kr - kr 
Pesarby 2:60 Tobo skola/förskola 9 347 869 TKAB 6 000 000 kr - kr 
Libbarbo 8:3 Fyrklövern 5 648 1 050 TKAB 7 800 000 kr - kr 
Libbarbo 1:179 Örbyhus Sporthall 18 444 1 552 TKAB 11 600 000 kr - kr 
Libbarbo 1:179 Vendelbadet 950 950 TKAB 7 000 000 kr - kr 
Jörsön 1:310 Bruksskolan/förskola 30 810 4 457 TKAB 32 500 000 kr - kr 
Jörsön 1:32 Solgläntan 9 621 1 373 TKAB 10 300 000 kr - kr 
Jörsön 1:310 B-huset Söderfors

Se Bruksskolan 385 TKAB 2 900 000 kr - kr 
Jörsön 9:2 Bruksvallen 38 370 507 TKAB 3 500 000 kr 3 734 000 kr 
Nöttö 50:46 Björkängsskolan 14 667 3 377 TKAB 25 300 000 kr - kr 
Nöttö 50:47 Gullvivan 7 592 933 TKAB 7 000 000 kr - kr 
Skärplinge 1:77 Ol-Andersskolan 31 047 4 440 TKAB 33 300 000 kr - kr 
Skärplinge 1:76 PEK-hallen 15 153 3 300 TKAB 24 700 000 kr - kr  
Hållnäs 1:6 Hållnäs skola/förskola 25 608 2 092 TKAB 15 700 000 kr - kr 
Hjälmunge 1:41 Brandstation Hjälmunge 745 98 TKAB 700 000 kr - kr 
Tierp 1:1 Stationshus 1 102 862 448 TKAB 3 300 000 kr ? 
Göksnåret 7:228 Friluftsgård (kollot) 21 300 625 TKAB 4 300 000 kr 2 042 000 kr

TOTALT: 3 910 064 101 311 739 500 000 kr 232 000 000 kr 35 832 000 kr 



6. AFFÄRSUPPLÄGGETS 
KONSEKVENSER

6. Affärsuppläggets konsekvenser

6.1 Förvärvspris

6.2. Hantering av investeringar

6.3. Stämpelskatt

6.4 Redovisningsmässiga konsekvenser

6.5 Skattekonsekvenser

6.6 Nedskrivningsbehov

6.7 Finansiering



6.1 FÖRVÄRVSPRIS

SLUTSATS: Marknadsvärde

Enligt statsstödsreglerna får Kommunen inte gynna ett bolag genom att överlåta 
fastigheterna till ett lägre pris än marknadsvärdet. 

Dessutom medför överföring av fastigheterna ut ur Kommunen ingen 
kapitalvinstbeskattning. För att undvika att överföra en latent skatteskuld bör 
fastigheterna överlåtas till ett så högt värde som möjligt, förslagsvis marknadsvärdet. 



6.2 INVESTERINGAR

TKAB:s investeringar i Kommunens fastigheter

Vid samlat ägande i TKAB upphör uthyrningen till TKAB
 Betyder att investeringar ska avskrivas hos TKAB, skapar underskottsavdrag. Återstående 

avskrivningsvärden ska dock inte tas upp som intäkt hos kommunen (eftersom kommunen inte är 
skattskyldigt för inkomstskatt).

 Enligt hyresavtalen mellan Kommunen och TKAB har TKAB som hyresgäst ansvar för allt underhåll av 
fastigheterna. Sådant som gått utöver detta åtagande har reglerats separat i tilläggsavtal mellan 
TKAB och Kommunen (egenskap ab hyresgäst) och således kompenserats särskilt med tillkommande 
hyresbelopp. SLUTSAT: saknas anledning att hantera investeringarna separat i överlåtelsen utöver de 
tidigare nämnda 6 mkr.

SLUTSATS: TKAB har inte har rätt till ersättning för gjorda investeringar i Kommunens fastigheter (328 
117 000 kr – 6 129 987 kr = 321 987 013 kr), vilket innebär att beloppet kommer belasta resultatet 
i TKAB (se nedan angående redovisningsmässiga konsekvenser). 



6.3 STÄMPELSKATT

SLUTSATS: 31 438 695 kr 

- Skattesatsen är 4,25 %

Skattesatsens storlek fastställs i 8 § lagen om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter. Enligt fösta stycket är 
denna 1,5 % och enligt andra stycket 4,25 % för juridiska personer om inte något av undantagen i p. 1-4 är 
tillämpliga. Inga av undantagen är tillämpliga på TKAB.

- Marknadsvärde eller taxeringsvärde?

Skatten beräknas genom att skattesatsen multipliceras med det högre av ersättningen och taxeringsvärdet. Saknas 
särskilt taxeringsvärde görs jämförelsen i stället med ”det värde som inskrivningsmyndigheten, med ledning av intyg av 
sakkunnig eller annan utredning, bedömer att egendomen hade vid tidpunkten för upprättandet av den handling på 
vilken förvärvet grundas.” Det är således marknadsvärdet som kommer vara bestämmande om inte taxeringsvärdet är 
högre (se tabell på nästa sida).



6.3 STÄMPELSKATT
Fastighet Objektnamn Marknadsvärde Taxeringsvärde Stämpelskatt (4,25 %)

KOMMUNENS BESTÅND
Tierp 127:1 Aspenskolan 60 000 000 kr - kr  2 550 000 kr 
Tierp 11:2, 4:68 Högbergsskolan 148 500 000 kr - kr  6 311 250 kr 
Tierp 84:11 Centralskolan 39 000 000 kr - kr 1 657 500 kr 
Tierp 89:8 Humlegården 5 400 000 kr - kr 229 500 kr 
Tierp 58:1 Industrihuset 63 000 000 kr 13 153 000 kr 2 677 500 kr 
Tierp 2:67 Vegavallen 39 000 000 kr - kr 1 657 500 kr 
Tierp 134:1 Aspenbadet 14 000 000 kr - kr 595 000 kr 
Vallskoga 1:120 Sjukarby ridanläggning 17 500 000 kr 12 298 000 kr 743 750 kr 
Tierp 75:1 Kulturhuset Möbeln 45 700 000 kr 22 679 000 kr 1 942 250 kr 
Tierp 27:8 Kommunhuset 22 000 000 kr - kr 935 000 kr 
Yttrö 55:1 Tallbacksskolan/förskola 13 000 000 kr - kr 552 500 kr 
Mehede 3:43 Mehede skola/förskola 9 700 000 kr - kr 412 250 kr 
Libbarbo 3:1 Örbyhus skola/förskola 54 500 000 kr - kr 2 316 250 kr 
Hovgårdsberg 1:16 Vendels skola/förskola 12 300 000 kr - kr 522 750 kr 
Pesarby 2:60 Tobo skola/förskola 6 000 000 kr - kr 255 000 kr 
Libbarbo 8:3 Fyrklövern 7 800 000 kr - kr 331 500 kr 
Libbarbo 1:179 Örbyhus Sporthall 11 600 000 kr - kr 493 000 kr 
Libbarbo 1:179 Vendelbadet 7 000 000 kr - kr 297 500 kr 
Jörsön 1:310 Bruksskolan/förskola 32 500 000 kr - kr 1 381 250 kr 
Jörsön 1:32 Solgläntan 10 300 000 kr - kr 437 750 kr 
Jörsön 1:310 B-huset Söderfors 2 900 000 kr - kr 123 250 kr 
Jörsön 9:2 Bruksvallen 3 500 000 kr 3 734 000 kr 158 695 kr 
Nöttö 50:46 Björkängsskolan 25 300 000 kr - kr 1 075 250 kr 
Nöttö 50:47 Gullvivan 7 000 000 kr - kr 297 500 kr 
Skärplinge 1:77 Ol-Andersskolan 33 300 000 kr - kr 1 415 250 kr 
Skärplinge 1:76 PEK-hallen 24 700 000 kr - kr  1 049 750 kr 
Hållnäs 1:6 Hållnäs skola/förskola 15 700 000 kr - kr 667 250 kr 
Hjälmunge 1:41 Brandstation Hjälmunge 700 000 kr - kr 29 750 kr 
Tierp 1:1 Stationshus 3 300 000 kr ?* 140 250 kr 
Göksnåret 7:228 Friluftsgård (kollot) 4 300 000 kr 2 042 000 kr 182 750 kr 

TOTALT: 31 438 695 kr

* För denna fastighet saknas uppgift om taxeringsvärde.

Notera att summan utgör ett maxbelopp. 
Genomförs fastighetsregleringar kommer 
beloppet bli lägre (som lägst 14 446 945 
kr, dock tillkommer kostnader för 
regleringen).



Förvärvar TKAB resterande fastigheter från Kommunen så bokförs dessa som materiella anläggningstillgångar, 
byggnader och mark i TKAB:s redovisning. 

Antingen ersätts TKAB för de förbättringarna på annans fastighet som de enligt upprättade avtal har rätt till 
innan förvärvet av fastigheterna eller avräknas de i försäljningspriset. Förbättringsutgifter på annans fastighet 
rubriceras också om som byggnader och mark då TKAB nu äger fastigheterna (förutsatt att 
förbättringsutgifterna på annans fastighet ersätts alternativt avräknats i köpet). Ersätts inte TKAB för 
förbättringsutgifterna så skrivs de ned och belastar resultatet med motsvarande belopp (preliminärt 328 117 
000 MSEK minus 6 129 987 MSEK). 

Använder TKAB olika avskrivningstider för byggnader och mark och förbättringsutgifter på annans fastighet 
kan det få effekt framåt i TKAB:s redovisning då avskrivningstiden ändras.

Kommunen redovisar en realisationsvinst för försäljningen då marknadsvärdet är högre än det bokförda värdet 
på fastigheterna även om förbättringsutgifterna på annans fastighet som TKAB lagt ned beaktas i 
prissättningen. 

6.4 REDOVISNINGSMÄSSIGA
KONSEKVENSER



6.5 SKATTEKONSEKVENSER

Inkomstskatt:
 Kommunen beskattas inte för kapitalvinster av försäljningen.

Moms: 
 Kommunen har i princip inte genomfört några investeringar de senaste 10 åren som kan föranleda jämkning.

 I samband med överlåtelsen av fastigheterna till TKAB ska investeringsmoms som ligger inom korrigeringstiden (tio år) och som ersatts inom 
kommunkontosystemet återbetalas (se Lindahls utredning, s. 16 f.). För att TKAB ska kunna ansöka om återbetalning måste Kommunen
upprätta jämkningshandling som överlämnas till TKAB. Genom att planera överlåtelserna med hänsyn till jämkningsskyldigheten kan 
återbetalningsskyldighet undvikas.



6.6 NEDSKRIVNINGSBEHOV

Ersätter Kommunen TKAB för de förbättringsutgifter de lagt ned avseende fastigheterna så bokförs 
förbättringsutgifterna som en ökning av Kommunens bokförda värde på fastigheterna. Säljer 
Kommunen därefter fastigheterna till TKAB till marknadsvärdet så uppstår inget nedskrivningbehov 
då det bedömda marknadsvärdet överstiger det bokförda värdet på fastigheterna inklusive 
nedlagda förbättringsutgifter. Alternativt kan de nedlagda förbättringsutgifterna avräknas i köpet, 
resultatet blir detsamma.

Då marknadsvärdet är högre än de bokförda värdena uppstår en realisationsvinst i Kommunens 
redovisning.



6.7 FINANSIERING

Om Bolaget förvärvar: 739 500 000 kr 

A) Externt lån (möjligt men risk för bakslag i form av högre hyror för Kommunen. Kommunen i borgen? -Isf
marknadsmässig borgensavgift för att det inte utgöra statsstöd)

B) Förvärv på revers (Dessutom behöver räntan vara marknadsmässig för att inte utgöra statsstöd)

C) Kommunen tillskjuter fastigheterna som ett aktieägartillskott (ej närmare utrett)

Se även Lindahls utredning, s. 18 f.

- Ränteavdragsbegränsningar? (Lindahls utredning, s. 19 f och Arbetsgruppen, s. 11): 
 Lån från kommunen: ej avdragsrätt

 Lån från extern finansiär: begränsad avdragsrätt

- Val av finansiering påverkar hyresnivåerna



6.8 SALE-AND-LEASE BACK

Är det fråga om finansiell leasing?

- Klassificering av varje enskilt fall
 Befintliga hyresavtal och upplägget används inte som säkerhet för transaktionen

 Men oklart läge

- Innebär krav på redovisning inom TKAB och Kommunen – extra administration och 
uppföljning i fråga om hyresavtalen och framtida tilläggsavtal (Arbetsgruppens 
utredning, s. 13 f.)



7. HYRESAVTALEN

Situationen efter TKAB:s förvärv

- Redan pågående hyresförhållanden – ingen skillnad i sak annat än att första 
ledet (Kommunen – TKAB) stryks. Resultatet blir att allt ägande samlas hos TKAB

- ingen skillnad för verksamheterna i lokalerna – befintliga avtal står sig.



• Ingen skillnad i hyreskostnad för verksamheten. Dock uppdagats att underhållsbehovet 
inte kompenseras enligt nuvarande hyresnivå, vilket innebär risk för att hyresnivån på 
sikt kommer att behöva höjas (oavsett vilken aktör som kommer att äga fastigheterna).

• En skillnad är dock att finansieringskostnader ska täckas av hyran, vilka blir högre om 
TKAB ska förvärva beståndet, än om Kommunen gör det. 

• Vid försäljning erhåller Kommunen en intäkt motsvarande marknadsvärdet på 
fastigheterna. Kommunen kommer dock sannolikt behöva betala borgensavgift för att 
garantera TKAB:s finansiering.

• Besluta om alternativa hyressättningsmodeller: marknadshyra / självkostnadshyra
 Dock enligt Lindahl s. 18 finns risk för att Kommunen beskattas som för uttag  om hyresnivån inte 

motsvarar marknadsmässig hyra.

SLUTSATSER OCH 
REKOMMENDATIONER



Alternativ 1 KOMMUNEN

 Ägarstyrning – långsiktigt strategiskt 
ägande, ökat inflytande, översyn och 
undvarande av organisatoriska merkostnader 
(administration, tvister m.m.)

 Stämpelskatt: 2,9 mkr

 Ansvar för förvaltning (möjlighet till centrala 
upphandlingar)

 Kostnad om avslut av ränteswappar 3 mkr

 Avdrag för TKAB:s investeringar? Generellt 
nej eftersom reglerat i hyresavtalet. (jfr krav 
på marknadsmässighet)

 SKR:s utredning ”Äga eller hyra 
verksamhetslokaler”  dyrare att hyra (efter 
generellt 10 år)

Alternativ 2 TKAB

 Kommersiella fördelar – aktör med 
förtroende och upparbetad kompetens på 
marknaden och med personal.

 Finansiering av affären behöver säkras (risk 
för hyreshöjningar)

 Stämpelskatt: 31,5 mkr

 Indexreglering av hyran inte korrekt

 Omreglering av hyresförhållandena med 
kommunen för att säkerställa korrekta villkor 
samt att det inte är fråga om finansiell leasing.

SLUTSATSER OCH 
REKOMMENDATIONER



Alternativ 1 KOMMUNEN Alternativ 2 TKAB
Stämpelskatt 2 892 465 kr 14 446 945 - 31 438 695 kr 
Inkomstskatt

Försäljningen av 
fastigheterna

- 14 165 640 kr Beskattas ej hos kommunen.

Värdeminskningsavdrag Ska återföras till den del de överstiger förlusterna 
(intäktspost). 

Investeringar i Kommunens 
fastigheter

Orsakar avdragsgill kostnad om 328 117 000 kr. I samband med att hyresavtalen upphör ska 6 129 987 kr betalas 
av Kommunen till TKAB. Intäkten kvittas mot kostnaden.

Försäljning av TB Kapitalvinst eller förlust ska inte tas upp eftersom 
näringsbetingade andelar.

Ej aktuell

Nedskrivningsbehov Eftersom Kommunen inte ersätter TKAB fullt ut för det 
bokförda värdet på förbättringsutgifter på annans 

fastighet så uppstår det en förlust för TKAB.

Då marknadsvärdet är högre än de bokförda värdena 
uppstår en realisationsvinst i Kommunens redovisning.

Moms * Investeringsmomsen ska återbetalas.
* Utökad möjlighet för kommunen att dra av moms (gäller 

dock endast 4 objekt). 
* Kommunen har mer utökad rätt att dra av moms på 
lokaler i vilka icke-momspliktig föreningsverksamhet 

bedrivs.

* Inga investeringar som kan föranleda jämkning.

Finansiering Måste lösa skulder om 570 047 000 kr samt avsluta 
ränteswappar till kostnad om 3 000 000 kr.

Måste finansiera förvärvet om 739 500 000 kr.

SLUTSATSER OCH 
REKOMMENDATIONER 



KONTAKT

KRZYMOWSKI advokater AB
Box 44047, 100 73 Stockholm
ak@krzymowski.com
08-10 42 12
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Sammanfattning 
Kommundirektören har tillsammans med en styrgrupp och projektgrupp sett över 
fastighetshanteringen i Tierps kommun utifrån vilka konsekvenser en överflyttning 
av kommunens fastigheter till Tierps kommun fastigheter AB skulle medföra, 
alternativt om kommunen skulle köpa tillbaka fastigheter från Tierps 
kommunfastigheter och återta förvaltningen. 
 
Utredningen ser inga juridiska hinder för något av alternativen och har försökt 
belysa vissa ekonomiska konsekvenser samt belysa eventuella konsekvenser 
avseende näringsliv och demokrati. 
  



 

Bakgrund 
Denna utredning är ett komplement till tidigare utredningar av Lindahl (PM 
Omstrukturering av fastighetsbestånd Juni 2020) samt PWC (Tierps kommun - översyn av 
fastighetshantering) vilka bör beaktas tillsammans med denna skrivelse. 

Enligt beslut av Kommunstyrelsen, Hantering av fastigheter inom Tierps kommun, daterad 
2021-04-07, diarienummer: KS 2021/391, har en styrgrupp och projektgrupp fått i uppdrag 
att komplettera de tidigare beställda utredningarna av Lindahl (PM Omstrukturering av 
fastighetsbestånd Juni 2020) samt PwC (Tierps kommun - översyn av fastighetshantering). 
Styrgruppen har även anlitat externt juriststöd, se bilaga PM Kilpatricks Townsend, för att 
belysa det mest fördelaktiga och lämpliga tillvägagångsättet utifrån uppdragets 
frågeställningar: 

1) Delvis överflyttning av fastigheter till TKAB  

2) Överföring av alla fastigheter samtidigt till TKAB  

3) Succesiv överflyttning av alla fastigheterna till TKAB  

4) Återgång till kommunal förvaltning av fastigheterna 

Utifrån detta ska ett antal perspektiv belysas: 
 
Ekonomi: påverkan på likviditet, in-house perspektivet, fastigheternas värde, moms, 
swaparna, stämpelskatt, ekonomisk påverkan på kort och lång sikt, reavinster 
 
Näringsliv: relationen till lokala näringslivet – upphandling av drift av fastigheter 
 
Verksamhet: vad tillför värde till verksamheterna, lojalitet/konflikter, 
kompetensförsörjning, vård av fastigheterna 
 
Demokrati: föreningar, momsbefriade verksamheter, insyn och transparens 
 
Juridik: övergripande analys utifrån alla ovanstående perspektiv 
 
Ägande: Se över vilka fastigheter som ev. ska avyttras externt 
 
Under  2012  beslutade  Tierps  kommun  (Kommunen)  att  bilda  ett fastighetsbolag,  
Tierps  Kommunfastigheter  AB  (TKAB). Uppdraget för TKAB är att äga och förvalta  
Kommunens fastigheter (undantaget de fastigheter som ägs och förvaltas av det kommunala 
bostadsbolaget  AB  Tierpsbyggen  (ABTB).  Ett av syftena med bildandet av TKAB var att 
kommunen inte skulle ha inflytande över förvaltning, drift och underhåll. ABTB hade en 
organisation som redan hade kompetensen avseende drift och underhåll och den kunde 
förstärkas med större volymer som medförde möjlighet att öka kompetensen inom bolagen. 
TKAB köper samtliga personaltjänster från sitt dotterbolag ABTB. Att underhållet skulle 
flyttas över till ett bolag var för att kommunen inte skulle använda avsatta medel för 
underhåll till annan verksamhet som det lätt blir och har varit.  
 
Avsikten  vid bildandet var att Kommunens fastigheter skulle överlåtas till TKAB 
successivt under en  tioårsperiod  baserat  på  en  förvärvsplan  som  togs fram  i  samband  
med beslutet. TKAB  har i stor utsträckning förvärvat fastigheter i enlighet med planen. 
Den största koncentrationen av fastigheter har ännu inte förvärvats av TKAB utan 
förvärven var planerade att ske inom de kommande åren. 



 

De fastigheter som ännu inte förvärvats hyr TKAB idag från Kommunen och Kommunen 
hyr sedan  fastigheterna från TKAB. I hyran ingår då fastighetsförvaltning och lokalvård. 
Se utredningen från Lindahl, dessa hyresavtal är egentligen köp av tjänst. 

Det finns i dagsläget inte en genomarbetad utvärdering av om förväntade mål med att bilda 
ett fastighetsbolag har uppnåtts och har inte heller utvärderats inom detta uppdrag. Det är 
dessutom svårt att få fram en ekonomisk utvärdering då fastigheternas underhåll var kraftigt 
eftersatt i samband med att bolaget tog över förvaltningen. 

Syfte 
Syftet med utredningen är belysa vad de olika alternativen skulle kunna få för konsekvenser 
och peka på ett alternativ. 

Omfattning 
Utredningen har tittat på juridiska aspekter, utifrån ekonomi har utredningen tittat på 
bokförda värden men har inte ytterligare fördjupat sig i skatterättsliga och ekonomiska 
konsekvenser ytterligare än tidigare utredningar. Utredningen har inte fördjupat sig i 
verksamheternas uppfattning av förvaltningen utan har endast utgått från ett förvaltnings- 
och ledningsperspektiv. 

Metod 
Projektgruppen har haft möten och diskuterat utifrån sina erfarenheter och kompetenser och 
har utifrån det sedan granskat ekonomiska värden och styrdokument.  

Styrgrupp: 

Helena Carlsson, Kommundirektör, Tierps kommun 

Roger Kjetselberg, VD TKAB 

Jenny Ljungvall Cardoso Kommun- och upphandlingsjurist, Tierps kommun 

Projektgrupp 

Helena Carlsson, Kommundirektör, Tierps kommun 

Roger Kjetselberg, VD TKAB 

Jenny Ljungvall Cardoso, Kommun- och upphandlingsjurist, Tierps kommun 

Cecilia Martinell, förvaltningsekonom, Tierps kommun 

Veikko Nielmi, Ekonomidirektör, Tierps kommun 

Tommy Kjärsgård, lokalsamordnare, Tierps kommun, 

Patrik Helgesson, fastighetschef, AB Tierpsbyggen 

Ulrika Kregert, fastighetsförvaltare, AB Tierpsbyggen 



 

Anders Norrström, ekonomichef, AB Tierpsbyggen 

 

Granskning och tolkning av följande styrdokument: 

Bolagsordningen, aktiebolagens regelverk som tillsammans med lagstiftning fastställer 
ramarna för verksamheten.  

Ägardirektivet som fungerar som ett komplement till bolagsordningen. Av ägardirektivet 
framgår ägarens förväntningar och krav på bolaget. Vidare behandlar affärsplanen bolagets 
planer och prognoser.  

Affärsplanen utgår från bolagsordning, ägardirektiv och lagstiftning och är bolagets 
övergripande plan. 

Ekonomiska kalkyler utifrån bokförda värden och skattelagstiftning. Ekonomgruppen har 
också tittat på frågeställningar kring redovisningstekniska frågor. Sakkunniga revisorer har 
delvis tillfrågats. 

Granskning av frågeställningar utifrån gällande rätt avseende upphandling, statsstöd och 
fastighetsrätt. 

En kort sammanställning från kommunens lokalsamordnare hur verksamheterna har 
återkopplat kring nuvarande förvaltning. 

 

Resultat  
1) Delvis överflyttning av fastigheter till TKAB? 

 
En delvis överflyttning har tolkats som att endast de fastigheter där det finns en strategisk 
vinning för koncernen ska flyttas över till TKAB. Frågan går att besvara utifrån ändamålet 
med TKAB och den kompetens som finns i bolaget. Utifrån ett ekonomiskt perspektiv finns 
det egentligen inga skäl att utreda frågan separat från den ekonomiska kalkyl som bör ligga 
till grund för försäljning av hela fastighetsbeståndet, eller återgång av samtliga fastigheter 
till kommunen. 

Nedan kommer en redovisning av hur projektgruppen bedömer att en delvis överföring kan 
vara aktuell om inte avsikten med punkt 1 är att beståndet ska frysas i  nuläge. 

I beståndet finns i dag fastigheter som projektgruppen har valt att kategorisera utifrån de 
styrdokument som gäller för TKAB: 

1. Fastigheter som ska föras över till TKAB, med stöd av de i dag befintliga 
styrdokumenten med kommunal hyresgäst 

2. Fastigheter som ska föras över till TKAB, där styrdokumenten gör gällande 
att TKAB utifrån proaktiv förvaltning och i dialog med Kommunen ser 
framtida behov av kommunal verksamhet eller utveckling av kommunen.  

3. Fastigheter där det inte finns stöd i styrdokumenten och de bör då således 
fortsätta förvaltas av kommunen 



 

4. Fastigheter som redan är överförda till TKAB  
 

Ägardirektiven ger vid handen att TKAB ska tillhandahålla fastigheter som används till 
kommunal verksamhet helt eller delvis. Kommunal verksamhet är inte definierat, det 
fastställs dock att skattefinansierad verksamhet ska ha en hyra enligt 
självkostnadsprincipen. Bolaget ska agera strategiskt och proaktivt avseende kommunens 
fastighetsinnehav.    

I Tierps kommun finns ett antal fastigheter som är skyddade av Kulturmiljölag (1988:950). 
Det är bland annat, Engelska parken i Söderfors bruk, Änkehuset i Söderfors bruk, 
Söderfors bruk och Lancashiresmedjan i Karlholms bruk.  

Vid dessa byggnadsminnen ligger fastigheter som idag ägs av Tierps kommun och som 
delvis förvaltas av TKAB. Dessa byggnader har dock ingen kommunal verksamhet och kan 
inte heller ses som strategiska för kommunens utveckling. Det tycks således vara en bättre 
lösning att dessa fastigheter skulle stå kvar i Kommunens ägo, då det fyller andra 
funktioner än vad som ingår i TKABs förvaltningsuppdrag. 

Utifrån det resonemanget torde det också stå Kommunen fritt att bestämma var 
förvaltningsuppdraget för dessa fastigheter bör ligga. 

Fastigheter där det inte finns stöd för att de skulle övergå till TKAB i styrdokumenten är 
följande 

 
 

 

Följande fastigheter skulle övergå till TKAB  om en delvis övergång ska ske i enlighet med 
antagna styrdokument:  

Lancashiresmedjan, 
Karlholm 

Kvarnen, Skärplinge Grekiska templet, 
Söderfors 

Brandstationen, Söderfors  

Slaggstenshuset, 
Söderfors 

 Masugnen, Tobo Båtstavikens garage, 
Söderfors 

Aspenskolan, Tierp Möbeln, Tierp Brandstationen, 
Hjälmunge Uppsala 
brandförsvar 

Solgläntan, Söderfors 

Högbergsskolan, 
Tierp 

Kommunhuset, Tierp Örbyhus sporthall, 
Örbyhus 

Bruksvallen, Söderfors 

Centralskolan, Tierp Kyrkskolan,  
Tierps Kyrkby 

Vendelbadet, Örbyhus Bruksskolan, Söderfors 

Humlegården, Tierp Tallbacksskolan, 
Månkarbo 

Palettensförskola, 
Örbyhus 

Björkängskolan, 
Karlholm 

Industrihuset, Tierp Mehedeby skola, 
Mehedeby 

Regnbågens förskola, 
Tobo  

Gullvivans förskola, 
Karlholm 

Vegavallen, Tierp Hållnässkola, 
Edvalla 

Vendel skola Ol-Andersskolan, 
Skärplinge 

Aspenbadet, Tierp Sjukarby ridanläggning, Tierp 
 

PEK-hallen, Skärplinge 



 

 

Utifrån ett proaktivt förvaltande tolkas styrdokumenten att följande fastigheter skulle gå 
över till TKAB:  

 
 

Ängskärs lägergård, 
Ängskär 

Stationshuset, Tierp 

 

 

 

 

 
Fastigheter som TKAB äger med kommunal hyresgäst är: 

 

 

 
 

Fastigheter där kommunen ser framtida behov av kommunal verksamhet. 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

Gula Villan, Tierp, 
hyrs av IFO, 
beroendemottagnigen 

Bäggeby, Tierp, 
hyrs av IFO, AME, 
Arken och 
Ungdomsenheten 

Centralhallen, Tierp, 
hyresgäst K & F, 
Utbildning 

 

Kvarnbackens 
förskola, Tierp, 
hyresgäst Utbildning 

Vallskoga, Tierp, 
ingen hyresgäst, 
tom fastighet som 
ska bebyggas med 
förskola 

Ängsvägen 17, 
Örbyhus, hyresgäst 
VoO 

Linneans förskola, 
Skärplinge, 
hyresgäst 
Utbildning 

Grevegatan 27, 
Tierp 

Crosshallen, Tierp Centralgatan 3, Tierp Månkarbogården, 
Månkarbo 



 

Ekonomi: 

Likviditet: Här belyses frågeställning 1-3, stämpelskatten beror då på hur mycket som 
säljs, ett svar på fråga 1 kan ju vara att beståndet får vara orört och att bara avtalen och 
förvaltningen ändras. Om alla fastigheter säljs påverkas likviditeten eftersom en omfattande 
stämpelskatt på upp till 25 miljoner kr beroende på hur fastigheterna värderas och hur 
många som kan regleras in, ska betalas till staten vid försäljning till aktiebolag (4,25% av 
köpeskillingen). (Uträkningen är preliminär och baseras på nuvarande bokförda värden 
och inte på en eventuell kommande värdering). Vid fastighetsreglering ska en 
förrättningskostnad betalas som bör beaktas i affären, om parterna ska dela lika på den eller 
om en part ska stå för den överenskommes i det avtal som förrättningen baseras på. PwC 
tog redan 2011 upp att fastighetsreglering skulle eftersträvas för att undvika en för hög 
stämpelskatt, det är dock Lantmäteriet som avgör om en fastighetsreglering är möjlig.1 
 
Både Lindahls utredning samt Kilpatricks PM pekar på att fastigheterna ska värderas till ett 
marknadsmässigt pris som sedan stämpelskatten ska beräknas på.2 
 
In-house perspektivet: Om fastigheterna går över helt till bolaget omfattas inte hyresavtal 
av upphandling och är således inte relevant. Det förutsätter att avtalen är hyresavtal och inte 
förtäckta tjänsteavtal så avtalens utformning och vad som ingår bör utvärderas vid 
tecknande av avtal. Om fastigheterna bara delvis överförs är utredningens bedömning att 
intern upphandling går att nyttja för förvaltningstjänster, det kan dock kräva viss 
omorganisation mellan mor- och dotterbolag. Det är också viktigt att priserna är 
marknadsmässiga då detta påverkar hur bolaget beskattas.3 Enligt PwCs utredning från 
2011 gjorde de då bedömningen att marknadsmässiga priser kunde sättas enligt 
självkostnad då risken är väldigt låg med kommunen som hyresgäst.4 Oavsett reglerna 
gällande intern upphandling måste alla hyresavtal tas fram på nytt och även granskas 
utifrån om de utgör finansiell leasing som påverkar hur kommunen ska redovisa hyran och 
där tillhörande kostnader. 
  
Fastigheternas värde Enligt utredningen från Lindahl5 så måste samtliga fastigheter 
värderas om kommunen ska kunna sälja dem till ett kommunalt bolag. Uppskattad kostnad 
för detta är ca 15000 kr per fastighet, alltså ca 500 000 kr. Om marknadsvärdet är lägre än 
bokfört värde och TKAB tar över fastigheten bör de skriva ner värdet. Det medför också en 
förlust för kommunen. Eventuell förlust för kommunen skulle kunna kompenseras genom 
att ett lägre inköpspris kan medföra lägre hyra eller högre underhåll så att det på lång sikt 
inte påverkar koncernen i stort. 
 
 

 
1 Svensson, Sörndal, Bolagisering av kommunens fastigheter, Tierps kommun, PwC 2011-09-26 
2 Lagerwall, L, Norenäs, T, PM Omstrukturering fastigheter Tierps kommun, Lindahls, 2020-03-30, Scheffer, M, 
Rahtsman; E , PM, Överflyttning fastigheter, Kilpatrick Townsend, 2021-08-27 

 
3 Prissättning vid transaktioner inom koncernen - KR i Göteborg, mål nr 2239--2242-20mfl  

4 Aa Svensson mfl 
5 Se Bilaga PM Omstrukturering av fastighetsbestånd Juni 2020 



 

Moms: Avseende möjligheter att hyra ut till momsbefriade verksamheter gäller följande: 

 
Fullt avdrag medges för ingående skatt på inköp som helt avser den del av verksamheten 
som medför skattskyldighet eller rätt till återbetalning i vissa fall (8 kap. 3 § 
Mervärdesskattelag (1994:200) (ML)). 
 
Avdragsrätt finns inte alls för ingående skatt på inköp som helt avser den del av 
verksamheten som inte medför skattskyldighet (8 kap. 3 § ML). 
 
Avseende att hyra ut till momsbefriade hyresgäster gäller att inte mer än 5 % kan hyras ut 
till icke momspliktig verksamhet utan att det påverkar momsen är nedan: 
 

 För gemensamma inköp, d.v.s. anskaffningar som ska användas eller förbrukas i båda 
verksamhetsgrenarna och som inte låtit sig fördelas med utgångspunkt från 8 kap. 3 § ML, 
ska den ingående skatten bestämmas genom uppdelning efter skälig grund (8 kap. 13 § 
ML). 

 Ingående skatt som gäller gemensamt inköp som till mer än 95 procent ska användas i den 
del av verksamheten som medför skattskyldighet eller rätt till återbetalning i vissa fall, får 
dras av i sin helhet (8 kap. 14 § första stycket 1 ML). 

 Om mer än 95 procent av verksamhetens totala omsättning medför skattskyldighet eller rätt 
till återbetalning i vissa fall, får ingående skatt som inte överstiger 1 000 kr för ett visst 
gemensamt inköp dras av i sin helhet (8 kap. 14 § första stycket 2 ML). 

Ett bolag har inte rätt att dra moms på fastigheter där det finns verksamhet enligt beslut 
enligt lagen, LSS samt SoL. Den momskompensation som kommunen kan få ersättning för 
på hyran från skatteverket kompenserar inte momskostnaden fullt ut. De flesta boenden ägs 
dock och förvaltas av ABTB så detta är en liten post i sammanhanget, endast fyra 
lägenheter. En kommun däremot får dra fullt moms på detta. 
 
Swapar: Om fastigheterna överförs till bolaget, så kan bolaget ha kvar sina ränteswapar. 
Om fastigheterna ligger kvar i och förs över till kommunen måste troligen Swaparna 
stängas, det finns i alla fall ingen vits med att ha dem kvar, i dagsläget skulle det medföra 
en kostnad om tre miljoner kr. 
 
Investeringar: Enligt Kilpatricks kan avdrag på köpeskillingen för de investeringar som 
TKAB har gjort göras så länge som det sker på marknadsmässiga villkor. Beroende på vad 
som är ett marknadsmässigt värde för en investering kan detta teoretiskt kunna medföra en 
reaförlust alternativt en reavinst för kommunen, men detta kan inte utredningen uttala sig 
om innan en värdering har gjorts av fastigheter och investeringar på objektiva grunder.  
 
Reavinster: Eftersom det i nuläget utan en värdering inte går att uttala sig om reavinst eller 
reaförlust är det svårt för utredningen att ta ställning till eventuella skattemässiga för- eller 
nackdelar. Vid omklassificering av byggnader finns möjligheter för ett bolag att dra av 
kostnader vilket gör att detta bör i så fall utredas separat och går i dagsläget inte att uttala 
sig skarpt om. 
 
 

https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/2777.html?date=2015-01-01#section8-3
https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/2777.html?date=2015-01-01#section8-3
https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/2777.html?date=2015-01-01#section8-13
https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/2777.html?date=2015-01-01#section8-13
https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/2777.html?date=2015-01-01#section8-14
https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/2777.html?date=2015-01-01#section8-14


 

 
Finansiering 

Om TKAB skulle förvärva fastigheterna från kommunen skulle det enligt bokfört värde 
handla om 546 379 000 kr som ska finansieras. 

Enligt PwC så kan finansiering ske på olika sätt, om kommunen har fastigheterna belånade 
kan bolaget i samband med överlåtelsen troligen ta över dessa lån och villkor. 

I de fall fastigheterna inte är belånade av kommunen kan fastigheterna överlåtas mot revers. 
I de fall reversen innehåller en räntefaktor måste effekten av den hanteras i de nya 
räntebegränsningsregler som numer finns. 

En del av reversen skulle mycket väl kunna lösas med en kvittningsemission där 
emissionen delas mellan eget kapital(bundet kapital) och överkursfond (fritt eget kapital) 

Det går att gå ut på öppna marknaden och söka finansiering men om bolaget tar upp lån för 
att finansiera köpet så kommer det att slå tillbaka på kommunen i form av högre hyror. Men 
då det är en och samma familj synes det oekonomiskt att ta upp lån om de inte redan är 
belånade.6 

 
  

4) Återgång till kommunal förvaltning av fastigheterna 
 
Projektgruppen har förstått detta som att fastigheterna återgår och kvarstår i kommunens 
ägo. Vår bedömning utifrån reglerna om otillåtet statsstöd är att fastigheterna inte behöver 
värderas om kommunen köper tillbaka fastigheterna om det inte finns risk att de är 
bokförda till för högt värde hos TKAB. Kommunen ska ersätta TKAB för de investeringar 
som de har gjort i kommunens fastigheter om fastigheterna inte ska föras över till TKAB. I 
så fall ska Kommunen finansiera 232 643 000 kr som är dels återköp av fastigheter och av 
investeringar gjorda i Kommunens fastigheter. 
 
Moms-  Enligt PwCs utredning ”Tierps kommuns översyn av fastighetshantering”, baserat 
på ett skatterättsligt perspektiv med utgångspunkt från gällande lagstiftning och 
konsekvenser av dessa är deras bedömning att fastigheterna inte bör överlåtas till TKAB.  
 
En kommun har rätt att dra full moms på fastigheter där det finns verksamhet enligt beslut 
enligt lagen, LSS samt SoL. Detta har inte ett bolag rätt att göra. Den momskompensation 
som kommunen kan få ersättning för på hyran från skatteverket kompenserar inte 
momskostnaden fullt ut. Inom ramen för detta uppdrag är det inte av stor relevans då de 
flesta boendena ägs av ABTB och inte TKAB. 
 
En kommun har rätt att dra full moms på fastigheter där det stadigvarande finns 
föreningsverksamhet som inte är momspliktig. Detta har inte ett bolag rätt till, och 
kommunen har inte heller rätt att få momskompensation för detta.  
 

 
6 E-post från Maria Wigenfeldt PwC 8 septemer 2021 



 

Swapar-Tierps kommun använder sig inte av ränteswapar. Om kommunen återtar 
fastigheterna så måste TKABs swapar hanteras. Nordeas preliminära bedömning är att de 
måste stängas till en kostnad av tre miljoner kronor, men de har inte haft ett motsvarande 
ärende tidigare.   
 
Stämpelskatt- Om kommunen köper samtliga av TKABs fastigheter så ska kommunen till 
staten betala stämpelskatt om ca 2 600 000kr baserat på 1,5% av bolagets bokförda värden.  
 
Ekonomisk påverkan på lång och kort sikt 
 

Ej avdragsgill ränta- En kommun betalar inte statlig skatt och påverkas inte av 
ränteavdragsbegränsningarna.  

Reavinster- En kommun betalar inte statlig skatt, eventuella vinster vid extern försäljning 
av fastigheter såsom tex Brandstationen innebär ingen skattekostnad.  

 

Näringsliv 
1) Delvis överflyttning av fastigheter samt 4) alla fastigheter går tillbaka 
till kommunen 
 
Om kommunen behåller delar av sitt fastighetsbestånd alternativt hela beståndet har 
kommunen olika möjligheter att hantera förvaltningen. Ett är att förstärka sin interna 
organisation med en starkare beställare som beställer förvaltning av fastigheterna genom 
externa upphandlingar, beroende på hur organisationen ser ut kan omfattningen av 
förvaltningen variera, man kan upphandla ett helhetskoncept motsvarande TKAB, 
alternativt endast drift. Kommunen kan även välja att göra en intern upphandling av 
förvaltning motsvarande vad vi har i dagsläget, alternativt att TKAB kan vara med och 
lämna anbud i en annonserad upphandling. Inget av alternativen är kostnadsdrivande i 
förhållande till nuvarande organisation, men har heller inga stora fördelar, se vidare 
resonemang under avsnitt verksamhet. 
 
 
2) Överföring av alla fastigheter till TKAB samtidigt, 3) successiv 
överföring 
 
TKAB nyttjar Kommunens upphandlingsresurser och arbetar med upphandling i enlighet 
men de styrdokument som är antagna i Kommunen. TKAB köper 35 %, varav 22%  
lokalvård, av sina tjänster internt av ABTB, resten, det vill säga 65 % köps externt och 
annonseras i enlighet med Lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU). TKAB 
arbetar i nära samarbete med Kommunens upphandlingsenhet med att utveckla arbetet 
inom upphandling med upphandlingsförfaranden som är mer relevanta för marknaden och 
öppnar upp för fler leverantörer utifrån de behov som finns för att optimera förvaltningen 
av de lokaler som nyttjas av kommunens verksamheter och i enlighet med antagna riktlinjer 
inom kommunkoncernen. 
 



 

Om fastigheterna går över till TKAB är det TKAB som helt självständigt sköter drift och 
förvaltning och gör eventuella affärer avseende förvaltning och drift av fastigheter. Som ett 
kommunalt bolag ska även TKAB upphandla enligt LOU och offentlighetsprincipen gäller 
de handlingar som finns i bolaget, således borde det inte påverka det lokala näringslivet 
nämnvärt huruvida fastigheterna ägs av kommunen eller TKAB. Som angivet ovan arbetar 
TKAB redan idag utifrån Kommunens antagna styrdokument gällande upphandling och alla 
upphandlingar har ett koncernperspektiv, detta påverkas inte av huruvida fastigheterna ägs 
eller inte av TKAB. 

 

Verksamhet 
 
1) Delvis överföring , 2-3 alla fastigheter överförs 
TKAB har sedan det bildades samlat på sig erfarenhet och rekryterat utifrån kompetens i 
förhållande till förvaltningsuppdraget. TKAB har i förvaltaruppdraget fortsatt utveckla 
långsiktiga styrincitament och utifrån numera gällande standard i fastighetsförvaltning 
arbetat med långsiktig struktur och ändamålsenliga prioriteringsunderlag. Detta avspeglas i 
energieffektivisering, underhållsplaner, styr och automation i fastigheterna, övervakning av 
beståndet och en organisation som bättre fångar upp och prioriterar behovet av åtgärder för 
fastigheternas bästa. Organisationen tillhandahåller förutsättningar för att i 
kommunkoncernen vara ett stöd gällande fastighetsförvaltning genom specialistkunskap. 
Motsvarande kompetens finns inte idag på kommunen.  
 
Om delar av eller samtliga fastigheter förs över till TKAB och förvaltningen ingår i 
hyresavtalen skulle det administrativt för kommunen kunna innebära: 
 
Finansiell leasing-Enligt Rådet för kommunal redovisning R5-Leasing samt deras idéskrift 
Redovisning av leasing och hyresavtal samt Gävle kommuns Revisionsrapport - 
Granskning av Gävle kommuns redovisning av leasing av fastigheter, så kan långa 
hyresavtal enligt en lösning Punkt 1-3 innebära finansiell leasing.  
 
Detta innebär kortfattat: 
 
 Kommunens balansräkning påverkas. Alltså, trots att kommunen överlåter 
fastigheterna, så måste kommunen ändå ta upp tillgångar och skulder motsvarande 
leasingavtalen. 
 
 Bolaget och kommunen måste ta fram rutiner för att klassificera leasingavtal 
och dokumentera klassificeringen.  
 Det går inte att fakturera en ”all inclusive hyra”. Tex  förvaltning, 
inventarier, fastighetsskatt osv avser ”variabla avgifter” och måste specificeras för sig och 
ska inte tas upp som skuld i kommunens balansräkning.  Mark ska dock avse operationell 
leasing.  Så fort som avtal ändras, eller tilläggsavtal görs, så måste kommunen och bolaget 
ändra i redovisningen. Detta ställer högre krav på avtalen och på fakturorna och 
administrationen ökar markant.  



 

För att kunna bedöma om det skulle vara finansiell leasing måste varje avtal granskas och 
bedömas för sig och under sina egna förutsättningar. Det är alltså möjligt att skriva nya 
avtal och kunna teckna dem utifrån vissa premisser för att undvika finansiell leasing men 
det är inte säkert att samtliga avtal kan undvika att kategoriseras som finansiell leasing. 
 
 

4 Kommunen tar över förvaltningen 
 
Det blir ingen finansiell leasing om kommunen äger fastigheterna. I övrigt måste 
kommunen upprätta en organisation eller upphandla en förvaltare, alternativt teckna rena 
förvaltningsavtal med TKAB. Ur ett verksamhetsperspektiv skulle antagligen de brister 
som i dag uppfattas kvarstå oavsett lösning vem som äger och förvaltar fastigheterna. 
Kommunens verksamheter har olika krav på sin förvaltare och olika förväntningar. 
Verksamheterna är sällan insatta i eller intresserade av fastigheternas ekonomiska 
livslängd, vilket var ett av skälen till att förvaltningen övergick till ett bolag för att ”säkra” 
underhållsfinansiering. Detta har inte varit tydligt ut mot hyresgästerna och utan prissatta 
underhållsplaner är detta svårt att följa upp. För verksamheterna är det främst nyttan de kan 
ha av nyttjandet av lokalen som är fokus och här kan det uppstå kommunikationsbrister och 
misstroende mellan verksamhet och förvaltare, risken är dock stor att samma problem 
uppstår med en teknisk enhet eller externt upphandlad förvaltare. 
 
Avseende styrning av förvaltare av lokalerna ska detta styras genom avtal, oavsett om det 
är en extern upphandling eller om uppdraget utförs av TKAB. Om uppdraget ska skötas av 
en förvaltning måste uppdraget ändå definieras ut mot verksamheterna motsvarande ett 
avtal, således handlar det snarare om att klargöra och formalisera uppdraget, än vem som 
sköter det. I dagsläget har utredningen svårt att se att man inom kommunen skulle kunna 
bygga upp rätt kompetens för att förvalta uppdraget själv. 
 
 

Demokrati 
1) – 3) Delvis eller hel överföring av fastigheter 
 
Ett kommunalt bolag faller under offentlighetsprincipen och ska lämna ut allmänna 
handlingar, så insynen torde förbli densamma. Sedan styrs inte bolaget av de kommunala 
organen utan styrs utifrån Aktiebolagslagen, vilket innebär att det inte styrs på samma sätt 
av nämnder som en förvaltning. Om ägaren vill ha ett större inflytande krävs det tydliga 
strategier och att de beslut som ägaren vill ska verkställas av bolaget måste tas upp på 
bolagsstämman för att fastställas. Viss förvaltning kommer alltid att vara styrelsens och 
VDs ansvar. För att ha ett demokratiskt inflytande på ett kommunalt bolag så krävs 
utarbetade strategiska styrdokument från ägaren. Ett formellt och informellt samarbete. En 
strategisk uppföljning på utvalda områden där ägaren och Kommunstyrelsen följer upp att 
bolaget arbetar utifrån sitt syfte och inom den kommunala kompetensen. Ägaren kan utifrån 
detta sedan göra bedömningen om bolaget uppfyller sitt syfte eller om det ska läggas ned, 
de demokratiska organen kan inte gå in och detaljstyra verksamheten, men kan strategiskt 
styra kommunkoncernen utifrån ett gemensamt syfte.  



 

 

Gällande möjligheter att hyra ut till föreningar gäller följande: Om en förening hyr ett helt 
utrymme så kan kommunen dra all momsen vid investeringar, men ett fastighetsbolag får 
inte dra av moms om hyresgästen inte är momspliktig. 

Om ett bolag har hyresgäster över 5 % av lokalytan som ej är momspliktiga så kan bolaget 
inte dra hela momsen på hela gemensamma verksamheten. Det innebär att om en fastighet 
har 92 % momspliktigyta, alltså 8 % inte är momspliktig får bolaget dra av 92 % av 
momsen på fastighetsgemensamma kostnader i stället för 100 %. Idag hyrs ungefär 3,3 % 
ut till icke momspliktiga verksamheter, så det finns ett större utrymme för uthyrning än vad 
det finns efterfrågan. Det finns inte tillräckligt mycket yta, ca 2030 kvadratmeter för 
uthyrning i kommunkoncernens lokaler för att komma över 5 %. 
 

4) Förvaltningen återgår till kommunen 

Om kommunen äger alla fastigheter finns det ingen begränsning avseende momspliktig 
verksamhet. 
 

Ägande  
Vid försäljning överstigande 1000 basbelopp eller om försäljningen är av principiell 
betydelse ska Kommunfullmäktige yttra sig om försäljningen, likaså vid investeringar 
överstigande 500 prisbasbelopp. 7I övrigt är det bolaget som bedömer om en  fastighet ska 
säljas eller förvärvas om TKAB ska delvis eller helt äga fastigheterna. TKAB har dock 
alltid en dialog med ägaren inför försäljning eller förvärv  i förhållande till uppdraget. 

Om kommunen ska äga samtliga fastigheter beror det på TKABs förvaltningsuppdrag hur 
mycket de ska involveras vid eventuella köp eller försäljningar, men detta ska i så fall 
definieras i ett avtal och de kan inte sälja fastigheter som kommunen äger. 

Slutsatser och avslutande kommentarer eller 
rekommendationer 
Det finns egentligen två alternativ som båda fungerar juridiskt, men som har lite olika 
konsekvenser. 

Det ena alternativet är att  samtliga fastigheter förs över till TKAB, det finns inga skäl att 
göra detta successivt. 

Ekonomiskt skulle det innebära kostnader i stämpelskatt och ett ställningstagande hur 
köpen skulle finansieras. Fastigheterna ska värderas och säljas till marknadsvärde. 
Stämpelskatt utgår även om kommunen köper fastigheter men procentsatsen är då 1, 5 % 
och det rör sig om färre fastigheter. 

 
7 Allmänna ägardirektiv för Kommunkoncernen 13 § 



 

Utifrån näringslivsperspektiv innebär det att kommunen inte har inflytande över hur TKAB 
förvaltar och driftar fastigheterna, utan bolaget bestämmer självt vilka delar som ska 
upphandlas externt. Bolaget är dock, liksom kommunen, bundet av LOU, vilket medför att 
det som läggs ut på extern entreprenad konkurrensutsätts på samma villkor som om 
kommunen skulle vara fastighetsägare.  

Avseende föreningsverksamheter och möjligheten till att hyra ut till momsbefriade 
verksamheter hyrs idag ca 3,3% ut och så länge uthyrningsgraden är under 5 % påverkas 
endast de inköp som görs för den ytan och det kan kompenseras med motsvarande 
hyrestillägg, så i dagsläget är detta inte en fråga som påverkar förenings- och näringsliv i 
Tierp. Huruvida detta är en relevant fråga beror på vilken inriktning och hur proaktivt 
kommunen vill arbeta för att upplåta sina verksamhetslokaler till tredje part. I nuläget ligger 
uthyrningsgraden under 5 % och det bedöms inte finnas yta att hyra ut så att 
uthyrningsgraden skulle överstiga 5 %.  

Det andra alternativet är att Kommunen beslutar att de vill ha ett större politiskt inflytande 
avseende sina fastigheter och likviderar TKAB. Förvaltningen kan då fortfarande köpas 
inom koncernen av ABTB. Detta skulle dock kräva en förändring av kommunens interna 
organisation och ett tydligt budgetunderlag för att säkerställa att fastigheternas underhåll 
sköts enligt plan. Kommunen skulle också behöva hantera entreprenader så att inte ABTB 
skulle smittas och anses vara byggherre vid upphandling av entreprenader, ABTB skulle 
endast kunna fakturera administrativa tjänster. 

Utredningen har inte kunnat konstatera att förvaltningen av kommunens fastigheter skulle 
bli billigare eller bättre av att förvaltningen flyttas över till kommunen eller upphandlas 
externt.  

Oavsett vilket av alternativen som koncernen går vidare med krävs det en intern 
omorganisation och ett koncerngemensamt strategiskt arbete för att ta fram avtal och 
förvalta fastigheterna på bästa sätt. 

 

Styrgruppens förslag: 
Att det tas fram koncerngemensamma strategier hur bolagen inom koncernen ska arbeta 
och hur uppföljning ska ske. Hur Kommunstyrelsen ska hantera avvikelser från uppsatta 
mål och syften. Utredningen ser att det finns en rad områden där koncernen bör samverka 
och sätta gemensamma mål och regler kring hur koncernen arbetar utifrån 
Kommunfullmäktiges planer, men även på lägre nivåer inom organisationen, som 
personalfrågor, miljömål med mera där en tydlig och nära samverkan skulle främja hela 
koncernen och Tierps skattebetalare. 

Utifrån ovanstående premisser är styrgruppens förslag att Kommunfullmäktige tar ställning 
till att gå vidare enligt tidigare beslut eller att likvidera TKAB. 

Innan eventuella beslut fattas bör en ekonomisk och skatteekonomisk analys göras av 
extern revisionsbyrå utifrån följande uppdragsbeskrivning:  

 



 

 Hur ska investeringar och swapar hanteras om TKAB likvideras och fastigheterna 
tillfaller ägaren, får det några skattemässiga konsekvenser? 

 Vid ett köp från TKABs sida uppstår en avdragsgill kostnad motsvarande bokförda 
värdet på investeringar i annans fastighet då de klassas om till byggnader. Beloppet 
ger ett underskottsavdrag som kan användas. PwC har tidigare konstaterat detta 
men en skatteexpert bör lämna synpunkter på det. 

 En utvärdering av ekonomiskt utfall avseende fastighetsstatus och hyressättning 
under perioden som har gått. Har målen med bildandet av TKAB nåtts? 

 
Internt bör följande utvärderas: 
 Utvärdering av utfört förvaltningsuppdrag avseende fastigheternas underhåll och 

status i förhållande till hyreskostnader. 
 Utvärdering av rutiner kring ÄTA-hantering (ändrings- och tilläggsarbeten) vid 

upphandling av entreprenader för verksamhetslokaler i förhållande till 
entreprenadkostnad och preliminär hyra. 
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1 BAKGRUND OCH FÖRUTSÄTTNINGAR 

Under 2012 beslutade Tierps kommun (”Kommunen”) att bilda ett 
fastighetsbolag, Tierps Kommunfastigheter AB (”Kommunfastigheter”). 
Kommunfastigheters uppdrag skulle vara att äga och förvalta Kommunens 
fastigheter (undantaget de fastigheter som ägs och förvaltas av det kommunala 
bostadsbolaget AB Tierpsbyggen (”Tierpsbyggen”). Avsikten var att 
Kommunens fastigheter skulle överlåtas till Kommunfastigheter successivt under 
en tioårsperiod baserat på en förvärvsplan som framtogs i samband med 
beslutet. 

Kommunfastigheter har ännu inte förvärvat några fastigheter av Kommunen 
enligt förvärvsplanen. Kommunfastigheter hyr istället de aktuella fastigheterna 
från Kommunen. Kommunen hyr sedan i sin tur tillbaka de aktuella fastigheterna 
från Kommunfastigheter. 

Lindahl har fått i uppdrag att belysa de mest centrala legala frågeställningar som 
aktualiseras om Kommunen väljer att: 

i) Fortsätta förvalta fastigheterna i enlighet med dagens upplägg, 

ii) Fullfölja försäljningen av fastigheterna till Kommunfastigheter, eller 

iii) Avsluta hyresupplägget med Kommunfastigheter och återta förvaltningen 
av fastigheterna i Kommunens egen regi. 

Promemorian och våra kommentarer baseras på Lindahls uppfattning och 
tolkning av lagar, föreskrifter, rättspraxis och andra uttalanden till vägledning för 
rättstillämpningen, som var kända för oss vid tidpunkten för upprättandet av 
denna promemoria. 

2 SAMMANFATTNING 

2.1 Nuvarande förvaltningsform (”lease and lease-back”) 

Vår bedömning att hyresupplägget mellan Kommunen och Kommunfastigheter 
inte är att betrakta som hyra utan avtalet utgör köp av bl.a. 
fastighetsförvaltningstjänster, se avsnitt 3.1. 
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Med anledning av att Kommunfastigheter är en från Kommunen fristående 
upphandlande myndighet är frågan om Kommunen har rätt att köpa de aktuella 
tjänsterna från Kommunfastigheter utan att kontraktet konkurrensutsätts enligt 
lag (2016:1145) om offentlig upphandling (”LOU”). Enligt vår bedömning finns en 
risk att det så kallade In house-undantaget i LOU inte är tillämpligt. Nuvarande 
förvaltningsform innebär därför en risk för att Kommunen genom hyresavtalen 
anses göra otillåtna direktupphandlingar av bl.a. fastighetsförvaltningstjänster 
från Kommunfastigheter, se avsnitt 3.2.2. 

Kommunfastigheter har ingen egen förvaltningsorganisation utan köper 
förvaltningstjänster för sina egna och inhyrda fastigheter från Tierpsbyggen. Risk 
föreligger att In house-undantaget inte heller är tillämpligt i relationen mellan 
Kommunfastigheter och Tierpsbyggen. Nuvarande förvaltningsform innebär 
därför en risk för att Kommunfastigheter anses göra otillåtna direktupphandlingar 
av bl.a. förvaltningstjänster från Tierpsbyggen. En lösning på detta skulle kunna 
vara att berörd personal i Tierpsbyggen på deltid blir anställda av 
Kommunfastigheter, se avsnitt 3.2.3. 

2.2 Förvaltning i bolagsform 

Ett genomförande av de planerade fastighetsförsäljningarna skulle leda till en 
tydligare ansvarsfördelning mellan Kommunen och Kommunfastigheter.  Dels 
skulle Kommunfastigheter få ett tydligare hyresrättsligt ansvar i egenskap av 
hyresvärd, dels skulle rollerna mellan Kommunen (ägaren) och 
Kommunfastigheters bolagsstyrelse/VD bli tydligare. Det finns även andra 
organisatoriska för och nackdelar med förvaltning av fastigheter i bolagsform, se 
avsnitt 4. 

Med anledning av att hyra är undantaget från upphandlingsplikt enligt LOU 
undviker Kommunen den upphandlingsproblematik som föreligger med 
nuvarande förvaltningsform genom att överlåta fastigheterna till 
Kommunfastigheter, och sedan teckna ”riktiga” hyresavtal, se avsnitt 8.1. 

För det fall Kommunen beslutar att sälja fastigheterna till Kommunfastigheter är 
vår rekommendation att fastigheterna överlåts från Kommunen till 
Kommunfastigheter till en köpeskilling motsvarande marknadsvärdet, se avsnitt 
5.2. Vi rekommenderar att Kommunen anlitar en eller flera oberoende 
fastighetsvärderare för att fastställa marknadsvärdet. 

Förvärv genom fastighetsreglering är inte stämpelskattepliktigt. Om fastigheterna 
ska överlåts bör det därför utredas om och vilka fastigheter som lämpligen 
överlåts till Kommunfastigheter genom överenskommelse om fastighetsreglering 
istället för köp. På så sätt kan stämpelskattekostnaden för överlåtelserna sänkas, 
se avsnitt 6.2. 

Det bör noteras att Kommunfastigheters förvärv av fastigheterna innebär att 
bolagets oavskrivna investeringskostnader i fastigheterna ska dras av 
omedelbart, se avsnitt 5.3.2. 

2.3 Kommunen återtar förvaltningen av fastigheterna 

Enligt erhållna uppgifter har Kommunen idag ingen egen organisation som kan 
förvalta fastigheterna. Det är förenat med upphandlingsrättsliga risker att köpa 
förvaltningstjänster från Tierpsbyggen och/eller Kommunfastigheter (om inte 
köpet av tjänsterna konkurrensutsätts i enlighet med LOU), se avsnitt 3.2. Om 



 

  3 

Kommunen återtar förvaltningen av fastigheterna kommer Kommunen sannolikt 
behöva bygga upp en egen förvaltningsorganisation. 

När Kommunfastigheters nyttjanderätt till fastigheterna upphör ska oavskrivet 
värde på bolagets investeringskostnader i fastigheterna dras av i dess helhet, se 
avsnitt 11.2.1. 

3 NUVARANDE FÖRVALTNING AV FASTIGHETERNA – LEASE AND LEASE-
BACK 

I dagsläget äger Kommunen de aktuella fastigheterna. Kommunfastigheter hyr 
dessa fastigheter från Kommunen och betalar för detta en hyra som motsvarar 
kommunens kapital- och försäkringskostnader samt fastighetsskatt. Enligt 
villkoren i hyresavtalet har Kommunfastigheter ett långtgående ansvar för 
fastigheterna. Exempelvis bekostar och ansvarar Kommunfastigheter för 
uppvärmning, el, trappstädning, snöröjning, sophantering, yttre skötsel, löpande 
underhåll, uppfyllande av myndighetskrav m.m. Kommunen är inte frivilligt 
skattskyldig för upplåtelsen av fastigheterna. 

Kommunen hyr i sin tur tillbaka fastigheterna från Kommunfastigheter (”lease and 
lease-back”). I det hyresavtal där Kommunen står som hyresgäst ingår närmast 
samtliga kostnader och åtgärder för fastigheterna i hyran (ett s.k. ”all inclusive 
avtal”). Kommunen betalar en hyra till Kommunfastigheter som överstiger den 
hyra som Kommunfastigheter betalar till Kommunen. Kommunfastigheter är 
frivilligt skattskyldig för upplåtelsen till Kommunen och debiterar moms på hyran. 

Kommunfastigheter har hanterat fastigheterna som om bolaget vore ägare till 
fastigheterna och har ett totalansvar för dem. Samtliga investeringar som sker i 
fastigheterna bekostats av Kommunfastigheter som redovisar detta som 
förbättringsutgifter i annans fastighet. 

Kommunfastigheter har inte någon egen personal utan köper tjänster kopplade 
till fastigheterna från sitt helägda dotterbolag Tierpsbyggen. Bland annat köper 
Kommunfastigheter skötsel, administration, teknisk förvaltning och lokalvård från 
Tierpsbyggen. Utöver detta anlitas även externa entreprenörer för ett antal 
tjänster, såsom hantverkstjänster och yttre skötsel.  

3.1 Legala frågor i anledning av nuvarande förvaltningsform 

En fastighetsägare kan per definition inte hyra ut sin ägda fastighet till sig själv. 
Ett hyresavtal där samma part är uppgiven som så väl hyresgäst som hyresvärd 
är inte ett hyresavtal i jordabalkens mening. 

Enligt nuvarande upplägg hyr Kommunen ut fastigheterna till 
Kommunfastigheterna för X kronor, för att sedan hyra tillbaka fastigheterna för Y 
kronor. Förhållandet att upplägget ser ut som att parterna har tecknat dels ett 
förstahandshyresavtal, dels ett andrahandshyresavtal, behöver inte betyda att 
avtalen rättsligt är att kvalificera som hyra. Vad parterna i väljer att kalla ett avtal 
har i många fall ingen juridiks betydelse, utan det viktiga är avtalens verkliga syfte 
och innebörd. 

Kommunen har inga juridiskt bärande skäl till att betala för nyttjandet av en 
fastighet som Kommunen redan äger. Baserat på den information vi har erhållit 
bedömer vi att syftet med hyresupplägget är att Kommunen önskar att 
Kommunfastigheter ska förvalta, sköta och bekosta samtliga åtgärder som är 
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kopplade till fastigheterna. Den ersättning som Kommunfastigheter erhåller för 
dessa tjänster och entreprenader utgörs av mellanskillnaden mellan den hyra 
som Kommunfastigheter erhåller från Kommunen och den hyra som 
Kommunfastigheter betalar till Kommunen. Enligt vår bedömning skulle 
avtalsupplägget vid en så kallad rättslig genomlysning resultera i att hyresavtalen 
är att betrakta som avtal om köp av fastighetsförvaltningstjänster och övriga 
åtgärder som ingår i Kommunen hyra. 

3.2 Upphandlingsrättsliga frågor i anledning av nuvarande förvaltningsform 

3.2.1 In house-undantaget i LOU 

Huvudregeln är att en upphandlande myndighet som köper varor, tjänster eller 
byggentreprenader från en till myndigheten fristående juridisk person, ska 
genomföra ett upphandlingsförfarande enligt LOU. Begreppet fristående juridisk 
person omfattar även kommunala aktiebolag. Enligt 3 kap. 11-16 §§ LOU är dock 
interna upphandlingar inom t.ex. en kommunkoncern under vissa förutsättningar 
undantagen från LOU och behöver därför inte konkurrensutsättas. 

Ett sådant undantag är vid vertikala köp mellan ett moderbolag/kommunen 
(köparen) och ett dotterbolag (säljaren), se 3 kap. 12 § LOU.  

Undantaget innebär att en upphandlande myndighet inte behöver annonsera och 
upphandla enligt LOU om följande förutsättningar är uppfyllda: 

1. Den upphandlande myndigheten utövar kontroll över motparten motsvarar 
den som myndigheten utövar över sin egen förvaltning (det s.k. 
kontrollkriteriet); och 

2. motparten utför mer än 80 procent av sin verksamhet för myndighetens 
räkning, (det s.k. verksamhetskriteriet) och 

3. det inte finns något direkt privat ägarintresse hos motparten (detta villkor är 
uppfyllt då Kommunfastigheter/Tierpsbyggen är helägda). 

Kontrollkriteriet 

Kontrollen över dotterbolaget måste vara effektiv i den meningen att det ska 
finnas ett faktiskt inflytande. Av LOU följer att kommunen anses utöva erforderlig 
kontroll om den har ett avgörande inflytande över strategiska mål och viktiga 
beslut. 

Verksamhetskriteriet  

Verksamhetskriteriet är uppfyllt om dotterbolaget bedriver mer än 80 procent av 
sin verksamhet för Kommunens räkning. Bedömningen av om ett bolag utför mer 
än 80 procent av verksamheten för kommunens räkning ska som utgångspunkt 
göras med beaktande av den genomsnittliga totala omsättningen under de tre 
åren som föregår tilldelningen av kontraktet. 

3.2.2 Omfattas Kommunens köp från Kommunfastigheter av in house-undantaget?   

Som ovan redogjorts för är vår bedömning att hyresupplägget mellan Kommunen 
och Kommunfastigheter inte är att betrakta som hyra utan avtalet utgör köp av 
bl.a. fastighetsförvaltningstjänster. Med anledning av att Kommunfastigheter är 
en från Kommunen fristående upphandlande myndighet är frågan om 
Kommunen har rätt att köpa de aktuella tjänsterna från Kommunfastigheter utan 
att kontraktet konkurrensutsätts enligt LOU. 
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Med hänsyn till att Kommunen äger 100 % av Kommunfastigheter är 
kontrollkriteriet i 3 kap 12 § p. 1 uppfyllt. 

Enligt den information som vi har fått har Kommunfastigheter endast ett fåtal 
externa hyresgäster. Den absoluta majoriteten av lokalerna på fastigheterna 
nyttjas av Kommunen. Utöver de inhyrda fastigheterna äger Kommunfastigheter 
ett fåtal fastigheter. Även på dessa fastigheter är Kommunen enligt uppgift till 
övervägande del hyresgäst. Under förutsättning att 80 % av Kommunfastigheters 
intäkter kommer från hyror som betalas av Kommunen synes även 
verksamhetskriteriet vara uppfyllt.1 Denna bedömning försvåras dock av att 
Kommunfastigheter äger Tierpsbyggen (dotterbolag) som erhåller en 
övervägande del av sina intäkter från externa hyresgäster (främst 
bostadshyresgäster). 

Kammarrätten i Stockholm har i mål nr 4167-16, SYSAV II-målet, uttalat att in 
house-undantaget inte i sig utesluter en tillämpning som innebär att verksamhet 
i flera än ett koncernbolag beaktas. Kammarrätten bedömde i det aktuella målet 
att verksamheterna i ett kommunalt bolag och dess dotterbolag var nära 
sammankopplade och att uppdelningen av verksamheten mellan de båda 
bolagen inte medförde att bolagen och dess verksamheter verkligen var åtskilda. 
Kammarrätten ansåg därför att Konkurrensverket hade gjort rätt som beaktat 
verksamheten i båda bolagen där man bedömde om verksamhetskriteriet var 
uppfyllt. Kammarrätten fann därefter att in house-undantaget inte var tillämpligt, 
då en omfattande del av bolagens totala verksamhet bedrevs mot den privata 
marknaden (den externa omsättningen för de båda bolagen uppgick till 62 
procent).2 

Kommunfastigheters och Tierpsbyggens verksamheter är bland annat 
sammankopplande genom att bolagen har samma VD, 
styrelsesammansättningen är identisk och då Kommunfastigheter inte har någon 
egen personal utan istället köper tjänster från Tierpsbyggen. Vi bedömer därför 
att det finns en överhängande risk att en domstol vid en eventuell rättslig prövning 
skulle beakta verksamheten i båda bolagen där man bedömer om 
verksamhetskriteriet är uppfyllt. 

Frågan om Tierpsbyggens intäkter från bostadshyresgästerna ska anses härröra 
från extern verksamhet behandlas under punkt 3.2.3. Om uthyrning av bostäder 
anses utgöra extern verksamhet är vår bedömning att Kommunen inte har rätt 
att utan en offentlig upphandling köpa förvaltningstjänster från 

                                                

 
1 Någon ekonomisk utredning om hur stor andel av Kommunfastigheters intäkter som härrör från hyror från Kommunen har 
inte genomförts. 
2 Domen överklagades till Högsta förvaltningsdomstolen, som upphävde underinstansernas avgöranden och undanröjde 
Konkurrensverkets beslut i ärendet (HFD 2018 ref. 71). Högsta förvaltningsdomstolen ansåg dels att Konkurrensverkets 
beslut i ärendet var överklagbart, eftersom det kunde antas påverka kommunernas situation på ett sådant sätt som avses 
i 41 § förvaltningslagen, dels att Konkurrensverket hade agerat utanför sin kompetens. I det överklagade beslutet hade 
Konkurrensverket uttalat att kommunerna inte med stöd av in house-regeln fick köpa avfallshanteringstjänster från Sysav 
Industri utan föregående annonsering. Detta kunde enligt Högsta förvaltningsdomstolen inte uppfattas på annat sätt än som 
ett förbud, som Konkurrensverket saknade befogenhet att meddela, eftersom Konkurrensverket inte har någon rättslig 
grund att tvinga en upphandlande myndighet att vidta eller underlåta en viss åtgärd efter en konstaterad överträdelse av 
LOU. 
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Kommunfastigheter, då Kommunfastigheters och Tierpsbyggens totala 
verksamhet sannolikt inte till 80 % utförs för Kommunen. 

Sammanfattande Kommentar: med nuvarande förvaltningsform (”lease and 
lease-back”) föreligger risk att Kommunen genom hyresavtalen anses göra 
otillåtna direktupphandlingar av bl.a. fastighetsförvaltningstjänster från 
Kommunfastigheter. 

3.2.3 Omfattas Kommunfastigheters köp från Tierpsbyggen av in house-undantaget?   

Kommunfastigheter har ingen egen förvaltningsorganisation utan köper 
förvaltningstjänster för sina egna och inhyrda fastigheter från Tierpsbyggen. 
Kommunfastigheter äger 100 % av aktierna i Tierpsbyggen, varför 
kontrollkriteriet är uppfyllt. Vidare saknas privat ägarintresse i Tierpsbyggen. Den 
avgörande frågan är därför om verksamhetskriteriet är uppfyllt.  

Hyresintäkter i ett bostadsbolag som Tierpsbyggen kommer i huvudsak inte från 
dess ägare (Kommunen/Kommunfastigheter) utan från tredje man 
(hyresgästerna). Intäkter som kommer från någon annan än den kontrollerande 
parten kan dock i vissa fall betraktas som intern omsättning vid beräkningen av 
verksamhetskriteriet. Om hyra från bostadshyresgäster ska betraktas som intern 
omsättning har dock, såvitt vi känner till, inte prövats av svensk domstol. 
Rättsläget är därför oklart och det är inte möjligt att uttala sig om utgången av en 
eventuell prövning. 

Ett sätt att se på saken är följande: Vid bedömning av om verksamhetskriteriet 
är uppfyllt ska en jämförelse göras mellan sådan verksamhet som bolaget 
bedriver tillsammans med/för den kontrollerande myndigheten och eventuell 
annan verksamhet som bolaget bedriver. Intäkter som kommer från någon annan 
än den kontrollerande parten kan i vissa fall betraktas som intern omsättning vid 
beräkningen av verksamhetskriteriet. Enligt EU-domstolens praxis kan all den 
omsättning som härrör från den verksamhet som den kontrollerande parten 
bedrivit inom ramen för ett tänkt ”tilldelningsbeslut” från den kontrollerande 
parten anses vara intern omsättning. Med ett tänkt ”tilldelningsbeslut” avses de 
uppgifter som den kontrollerande parten genom till exempel en bolagsordning 
har gett den kontrollerade parten att utföra. Detta innebär att även intäkter som 
härrör från verksamhet som bedrivs mot slutanvändare (privatkunder) kan tas 
med vid beräkningen av omsättningen så länge sådan verksamhet anses falla 
inom det tänkta ”tilldelningsbeslutet”. En bolagsordning kan anses innefatta 
verksamhet som inte endast utförs direkt för den kontrollerande partens räkning, 
men kan ändå tillräknas beräkningen vid bedömningen av om 
verksamhetskriteriet är uppfyllt.3 

Eftersom Tierpsbyggen är ett allmännyttigt bostadsbolag som av 
Kommun/Kommunfastigheter fått uppdraget att tillgodose det allmännyttiga 
ändamålet att sörja för bostadsförsörjningen i kommunen skulle man kunna 
argumentera för att verksamhetskriteriet anses uppfyllt, eftersom intäkterna från 

                                                

 
3 EU-domstolen har också konstaterat att all den verksamhet som den kontrollerade parten bedriver för den kontrollerande 
myndighetens räkning ska beaktas vid bedömningen av om verksamhetskriteriet är uppfyllt. Det gäller oavsett om 
mottagaren av varan eller tjänsten är den kontrollerande myndigheten själv eller om betalningen kommer från dem som 
använder varan eller tjänsten (mål C-340/04 Carbotermo).   
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tredje man är att se som intäkter hänförliga till verksamhet som utförs för 
kommunens/Kommunfastigheters räkning, även om det är andra 
(hyresgästerna), och inte Kommunfastigheter, som betalar för att hyra 
bostäderna. 

Det finns dock flera förespråkare som menar att kommunala bostadsbolag inte 
kan uppfylla verksamhetskriteriet. Exempelvis anser Konkurrenskommissionen 
att kommunala bostadsbolags intäkter från privatpersoners hyresbetalningar inte 
grundar sig på rättsförhållanden som upprätts av kommunen, och att dessa 
hyreskontrakt tillkommit efter beslut av de enskilda hyresgäster, privatpersoner 
eller företag, som trätt i affärsförbindelse med bostadsbolaget, och således inte 
kan tillgodoräknas bolaget som in-houseverksamhet (KKO 16-001). Även SKL 
(numera SKR) har gjort bedömningen att det är tveksamt om 
verksamhetskriteriet kan anses vara uppfyllt för ett kommunalt bostadsbolag, 
eftersom de allmännyttiga bostadsbolagens verksamhet är riktad mot den öppna 
marknaden dvs. bostadshyresgäster, och därmed inte kan ses som intern.4  

Förhållandet att allmännyttiga bolag enligt lag är skyldiga att bedriva sin 
verksamhet på marknadsmässig villkor talar också emot att intäkter som kommer 
från hyresgästerna ska anses härröra från Kommunen vid beräkningen av om 
verksamhetskriteriet är uppfyllt.  

Sammanfattande Kommentar: med nuvarande förvaltningsform där 
Kommunfastigheter inte har någon egen förvaltningsorganisation föreligger risk 
att Kommunfastigheter anses göra otillåtna direktupphandlingar av bl.a. 
förvaltningstjänster från Tierpsbyggen. En lösning på detta skulle kunna vara att 
berörd personal i Tierpsbyggen på deltid blir anställda av Kommunfastigheter. 

3.3 Skattefrågor i anledning av nuvarande förvaltningsform 

3.3.1 Allmänt om momsplikt och frivillig skattskyldighet 

Uthyrning av fastigheter är som huvudregel undantaget från skatteplikt och 
moms ska inte debiteras på hyran och ingående moms på kostnader för 
fastighetsuthyrningen återbetalas inte. Sedvanlig fastighetsskötsel som ingår i 
hyran omfattas inte heller av momsplikt. 

En fastighetsägare och en förstahandshyresgäst m.fl. kan dock bli frivilligt 
skattskyldig för uthyrning av fastighet till någon som bedriver momspliktig 
verksamhet på fastigheten. Uthyrning till en kommun kan dock omfattas av 
frivillig skattskyldighet, oavsett om kommunen bedriver momspliktig verksamhet 
på fastigheten eller inte. Hyran ska då debiteras med moms och hyresvärden får 
tillbaka ingående moms som belöper på kostnaderna för den momspliktiga 
uthyrningen. En hyresvärd kan dock aldrig vara frivilligt skattskyldig för uthyrning 
av bostäder. Detta gäller även om det är en kommun som är hyresgäst. Vidare 
kan en fastighetsägare inte vara frivilligt skattskyldig för uthyrning till en kommun 
om kommunen i sin tur hyr ut lokalerna i andra hand till en ej skattepliktig 
hyresgäst, t.ex. en skola som bedrivs i privat regi eller en ideell förening. 

                                                

 
4 LOU i lokalanskaffningsprocessen, 2014 
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Ett kommunalt fastighetsbolag kan alltså vara frivilligt skattskyldig vid uthyrning 
av t.ex. skolor, kommunhus eller andra lokaler till en kommun.   

När en kommun hyr en fastighet och debiteras moms på hyran får kommunen 
antingen (i) ersättning från det s.k. kommunkontosystemet, eller (ii) får avdrag 
inom ramen för det vanliga momssystemet (affärsmomssystemet. Som nämnts 
ovan gäller detta inte moms som belöper på kostnader avseende bostäder.  

Sammanfattande Kommentar: För att Kommunfastigheter inte ska drabbas av 
momsläckage för icke avdragsgill moms är det nödvändigt att dess uthyrning av 
fastigheter kan ske med frivillig skattskyldighet.  

3.3.1.1 Frivillig skattskyldighet för återuthyrning till Kommunen 

I dagsläget hyr Kommunfastigheter fastigheter från Kommunen, utan moms. 
Kommunfastigheter hyr sedan tillbaka fastigheterna till Kommunen med moms.  

Av rättspraxis (RÅ 2000 not 172) följer att en fastighetsägare momsmässigt kan 
anses tillhandahålla en tjänst när denne hyr ut fastigheten till en hyresgäst, som 
i sin tur återuthyr fastigheten till fastighetsägaren. Högsta förvaltningsdomstolens 
uppfattning grundar sig på att fastighetsägaren genom avtalen med hyresgästen 
åtagit sig från att avstå från visst handlande samt att tolerera visst handlande 
eller en viss situation.  

Ifråga om s.k. lease-leasebacktransaktioner avseende en kommun har 
Kammarrätten i Sundsvall i mål nr 1662-00 funnit att ett aktiebolag som var 
förstahandshyresgäst kan vara frivilligt skattskyldig för andrahandsuthyrning till 
den kommun som var fastighetsägare. I målet var det dock inte fråga om att 
återuthyra hela den aktuella fastigheten till den fastighetsägande kommunen, 
utan uthyrning skedde även till andra andrahandshyresgäster. 

Skatteverket har i ett ställningstagande den 7 maj 2007 (dnr. 131 292393-07/111) 
redogjort för verkets syn på en hyresgästs möjlighet att vara frivilligt skattskyldig 
vid återuthyrning av en lokal till fastighetsägaren. Verkets uppfattning är att 
bedömningen av om det föreligger en omsättning av en tjänst avseende 
uthyrning och en senare återuthyrning av fastighet ska avgöras med 
utgångspunkt i innebörden av upprättade avtal i det enskilda fallet. Avgörande 
för bedömningen är om förstahandshyresgästen har en dispositionsrätt som 
medför att fastighetsägaren för att kunna nyttja lokalen måste hyra tillbaka den. 
I en sådan situation anses omsättning av en tjänst avseende fastighetsuthyrning 
föreligga. 

Sammanfattande Kommentar: Enligt vår bedömning kan Kommunfastigheter 
vara frivilligt skattskyldig för återuthyrningen till Kommunen. Kommunfastigheter 
bör därmed inte riskera att ha hanterat uthyrningen felaktigt ur ett 
momshänseende på denna grund. 

När Kommunen är fastighetsägare får Kommunen tillbaka all ingående moms på 
kostnader som avser drift, underhåll och investeringar som avser fastigheten och 
som används i den kommunala verksamheten. Kommunen får dock inte 
ersättning för kostnader som avser bostäder, eftersom det för bostäder finns ett 
generellt avdragsförbud. Samma sak gäller avseende moms på hyra när 
Kommunen är hyresgäst.  
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Kommunen får därmed ersättning för all moms som avser dess 
verksamhetslokaler och momskostnader behöver inte beaktas vid 
hyressättningen avseende de lokaler som Kommunen hyr. 

3.3.2 Kommunfastigheters förbättringar på fastigheterna 

Under den tid som Kommunfastigheter har förvaltat fastigheterna har bolaget 
gjort investeringar om ca 550 Mkr. Kommunfastigheter har redovisat 
investeringarna som ”investeringar i annans fastighet” samt skrivit av 
kostnaderna såväl redovisnings- som skattemässigt. Även kostnader för drift och 
underhåll av fastigheterna har bokförts och dragits av hos Kommunfastigheter. 

Kommunfastigheter är frivilligt skattskyldigt för sin uthyrning till Kommunen och 
har därmed debiterat moms på hyran samt gjort avdrag för moms på de 
kostnader som avser lokalerna. Detta gäller både driftkostnader och 
investeringskostnader. 

3.3.2.1 Inkomstskatt 

En hyresgästs utgifter för ny-, till- eller ombyggnad eller annan liknande 
förbättring på förhyrda fastigheter ska dras av genom årliga 
värdeminskningsavdrag, under förutsättning att fastighetsägaren omedelbart blir 
ägare till det som utförts. Om hyresgästen får ersättning från fastighetsägaren för 
kostnader avseende dessa investeringar ska ersättningen tas upp som intäkt hos 
hyresgästen och ska samtidigt dra av del av anskaffningskostnaden som 
motsvarar ersättningen. Resterande belopp (om något) får skrivas av med årliga 
värdeminskningsavdrag.  

Sedan den 1 januari 2019 gäller att ränteutgifter som belöper på anskaffningen 
inte får räknas in i avskrivningsunderlaget. Regeln träffar endast anskaffningar 
som gjorts efter den 31 december 2018 och påverkar inte räntor som sedan 
tidigare ingår i avskrivningsunderlaget.  

Sammanfattande Kommentar: Kommunfastigheters inkomstskattemässiga 
hantering av kostnader för investeringar i fastigheterna behandlas, så som de 
beskrivits för oss, korrekt. För investeringar som Kommunfastigheter gjort i 
fastigheterna efter den 31 december 2018 måste beaktas att ränta inte får 
aktiveras skattemässigt. 

3.3.2.2 Moms 

Kommunfastigheter har utfört eller låtit utföra åtgärder som medfört att dess 
hyresrätter ska anses vara investeringsvaror. Hyresrätter likställs med fastigheter 
i fråga om jämkningsreglerna för moms. Kommunfastigheter har således rätt till 
avdrag och skyldighet att jämka investeringsmoms på samma sätt som en 
fastighetsägare med avseende på de investeringar som Kommunfastigheter gjort 
i de inhyrda fastigheterna.  

Sammanfattande Kommentar: Mot bakgrund av att Kommunfastigheter är 
skyldig att jämka investeringsmoms på fastigheterna på samma sätt som en 
fastighetsägare är det av stor vikt att Kommunen inte vidareuthyr lokaler till ej 
momspliktiga hyresgäster utan att meddela och få medgivande till uthyrningen 
från Kommunfastigheter. Detta eftersom sådan uthyrning kan medföra kostsam 
jämkning av investeringsmoms för Kommunfastigheter samt att 
Kommunfastigheter riskerar att hantera momsen felaktigt, vilket kan leda till 
ytterligare kostnader i form av skattetillägg. 
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4 FÖRVALTNING I BOLAGSFORM 

En bolagisering av en kommunens fastigheter innebär en förändring av den 
organisatoriska formen för hur fastigheterna förvaltas. För Tierps kommuns del 
förvaltas dock fastigheterna rent praktiskt, genom hyresupplägget, redan idag av 
Kommunfastigheter. 

Ett genomförande av de planerade fastighetsförsäljningarna skulle leda till en 
tydligare ansvarsfördelning mellan Kommunen och Kommunfastigheter.  Dels 
skulle Kommunfastigheter få ett tydligare hyresrättsligt ansvar i egenskap av 
hyresvärd, dels skulle rollerna mellan Kommunen (ägaren) och 
Kommunfastigheters bolagsstyrelse/VD bli tydligare. 

Under avsnitt 4.1 och 4.2 följer ett antal generella för och nackdelar med att 
förvalta kommunala fastigheter i bolagsform. 

4.1 Fördelar med förvaltning i bolagsform 

- Aktiebolag är en associationsform som är avsedd för affärsmässig 
verksamhet. Lagstiftningen är därför också särskilt utformad för denna typ av 
verksamhet. Beslutsvägarna är kortare i jämförelse med i 
kommunalförvaltning och de strategiska besluten kan fattas närmare 
verksamheten. Vidare omfattas aktiebolagen inte av den kommunala 
laglighetsprövningen, varför beslutsprocesser inte riskerar att stanna upp 
eller fördröjas av denna anledning. 

- Förvaltning i bolag upplevs ofta tydligare i frågor om ansvar och styrning. 
Bolaget frikopplas från kommunens verksamhet och ges ett avgränsat 
uppdrag genom bolagsordningen och ägardirektiv. Detta leder till att bolagets 
ledning kan fokusera på sina uppgifter och får en distans till de övergripande 
övervägandena som sker inom en kommun. 

- Aktiebolagslagen har tydliga regler avseende roller och ansvar, t.ex. för 
styrelse, VD, revisor och ägaren (bolagsstämman). Exempelvis har styrelse, 
VD och revisorer att personligt ansvar för att ”vårda” bolaget. 

- Vid förvaltning i bolag så får verksamheten en tydlig redovisning. 
Aktiebolagslagen och skattereglerna kräver att redovisningen är fullständig 
och korrekt. Brister i dessa delar kan leda till sanktioner i form av böter och 
fängelse. 

- Genom att fastigheterna ägs i bolagsform blir förvaltningen av fastigheterna 
inte en del av den kommunala budget- och beslutsprocessen. I många fall 
leder det till en mer professionell fastighetsförvaltning som gynnar 
fastigheternas långsiktiga värde. 

- Det kan vara lättare att hitta kompetent och professionell personal till ett 
kommunalt fastighetsbolag i jämförelse med en fastighetsavdelning på en 
kommun. Bolagsformen har en välkänd struktur både organisatoriskt och 
ansvarsmässigt. 

4.2 Nackdelar med förvaltning i bolagsform 

- Kan innebära ökad administration om kommunen inte har en etablerad 
bolagsfunktion. 
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- Kräver att kommunen är aktiv och ändamålsenlig i sin ägarstyrning. 
Kommunstyrelsen har en förstärkt uppsiktsplikt avseende verksamhet som 
bedrivs i bolagsform. 

- Lagstiftningen skiljer sig mellan bolag och kommun. Bolag omfattas på annat 
sätt än kommuner av skatteregler, både vad gäller inkomstskatt och moms, 
samt bokförings- och årsredovisningslagen. Detta är den viktigaste 
nackdelen att ta hänsyn till. Fastigheterna flyttar till en skattepliktig miljö vilket 
inte är fallet vid kommunal förvaltning. Vinster i bolaget kommer att beskattas, 
tillskott från kommunen kan vara skattepliktiga och bolaget behöver agera 
affärsmässigt på ett annat sätt än vid kommunal förvaltning. Vidare kan det 
momsmässiga regelverket göra det mer komplicerat att bedriva 
verksamheten i bolagsform. 

- Offentligrättslig lagstiftning, såsom kommunallag, offentlighets- och 
sekretesslag, LOU, statsstödsregler m.m., kan komplicerade driften och 
förvaltningen av fastigheterna. Denna typ av lagstiftning träffar i många fall 
även kommunala bolag, och inte bara kommunen. Kommunen och 
Kommunfastigheter är separata upphandlande myndigheter, vilket i många 
fall kan försvåra möjligheten att samverka. Det är t.ex. bara under vissa 
förutsättningar som LOU tillåter att kommuner och kommunala bolag 
tillhandahåller varor, tjänster eller byggentreprenader till varandra utan 
föregående upphandling, se avsnitt 3.2 ovan.   

- Det kan vara problematiskt att återgå till kommunal förvaltning när 
verksamheten väl bolagiserats. Ofta medför skattereglerna att en sådan 
återgång blir kostsam. 

5 FÖRSÄLJNINGSPRIS VID ÖVERLÅTELSE AV FASTIGHETERNA 

Det pris som fastigheterna säljs för har inte bara ekonomisk betydelse för 
Kommunen och Kommunfastigheter. Kommunen är skyldig att förhålla sig till 
EU:s så kallade statsstödsregler. Det pris som fastigheterna åsätts har även 
betydelse för kommunkoncernens skattemässiga situation. 

5.1 Kommunallagen 

Av kommunallagen följer att en kommun ska bedriva allmännyttig verksamhet 
riktad mot kommuninvånarna (lokaliseringsprincipen) och utan vinstsyfte 
(självkostnadsprincipen). Det är som huvudregel inte tillåtet för kommuner att 
bedriva spekulativ verksamhet, dvs. verksamhet med huvudsakligt syfte att 
generera vinst. 

Självkostnadsprincipen är emellertid inte tillämplig för kommunal 
fastighetsförvaltning. Begreppet fastighetsförvaltning innefattar såväl överlåtelse 
som upplåtelse av fast egendom. Av lag (2009:47) om vissa kommunala 
befogenheter framgår vidare att kommuner vid tillhandahållande av lokaler till 
privata företag ska verksamheten bedrivas på affärsmässiga grunder. 

5.2 Statsstöd 

Ersättning från en offentlig part (kommun, landsting, stat) för t.ex. en vara, tjänst 
eller fastighet ska ske på marknadsmässiga villkor. Om villkoren inte är 
marknadsmässiga föreligger risk att den privata aktören anses erhålla otillåtet 
statsstöd.  
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Med statsstöd avses alla insatser av ekonomisk art som snedvrider eller hotar 
att snedvrida konkurrensen genom att gynna eller ge en ekonomisk fördel för 
visst företag eller viss produktion. Bedömningen av om ett företag har en 
ekonomisk fördel av en åtgärd som en kommun vidtar, sker utifrån principen om 
den marknadsekonomiske investeraren. En åtgärd vidtagen av en kommun 
innebär en ekonomisk fördel för ett företag om en privat investerare inte skulle 
ha utfört åtgärden ifråga på samma villkor. 

EU:s statsstödsregler omfattar inte bara privat ägda företag, utan 
statsstödsreglerna omfattar även verksamhet som bedrivs av kommunala bolag 
på en konkurrensutsatt marknad. Enligt vår bedömning agerar 
Kommunfastigheter, i egenskap av fastighetsbolag, på en konkurrensutsatt 
marknad. Kommunen, i egenskap av ägare, får därför som huvudregel inte 
understödja Kommunfastigheter så att konkurrensen snedvrids. Nedan följer en 
sammanfattning av statsstödsreglerna. 

Statsstöd är ett stöd som stat, kommun eller landsting ger till en verksamhet som 
bedrivs på en marknad. Offentligt ägda bolag omfattas av statsstödsreglerna på 
motsvarande sätt som privat ägda bolag. För att en åtgärd ska utgöra statsstöd 
ska den enligt artikel 107.1 i FEUF: 

i. komma från offentliga medel, 

ii. ge en ekonomisk fördel, 

iii. vara selektivt genom att vissa företag eller viss produktion får den 
ekonomiska fördelen och 

iv. påverka handeln och konkurrensen inom EU. 

En ekonomisk fördel behöver inte bestå av ett direkt ekonomiskt bidrag från en 
offentlig aktör. Exempel på statsstöd kan vara bidrag, borgensåtagande, 
räntesubventioner, garantier och skattelättnader eller när en kommun säljer varor 
eller fastigheter till underpris. 

Vid de planerade fastighetsöverlåtelserna ges det eventuella stödet från 
Kommunen till Kommunfastigheter. Därmed uppfyller stödet kriterierna i 
punkterna (i) och (iii). Ekonomiska fördelar som uppfyller kriterierna i punkterna 
(i) och (iii) presumeras i praktiken påverka handel och konkurrens enligt punkten 
(iv), exempelvis krävs inte att Kommunfastigheter bedriver verksamhet i andra 
medlemsstater. Den avgörande frågan i den aktuella situationen är därför om 
Kommunfastigheter genom att förvärva fastigheterna får ekonomisk fördel enligt 
punkt (ii). 

En ekonomisk fördel föreligger om Kommunfastigheter får en fördel som bolaget 
inte skulle ha fått i sin normala verksamhet, under normala marknadsvillkor. Om 
Kommunfastigheter förvärvar fastigheterna från Kommunen till underpris erhåller 
Kommunfastigheter en ekonomisk fördel i jämförelse med konkurrerande 
fastighetsbolag som äger och förvaltar samhällsfastigheter. 

Utgångspunkten är att fastighetsöverlåtelserna inte utgör något statsstöd om 
överlåtelserna sker på marknadsmässiga villkor. Enligt uttalande från 
Kommissionen finns det två alternativa förfaranden som kan användas för att 
säkerställa att en överlåtelse av en fastighet sker till marknadsmässigt pris och 
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därmed inte utgör ett otillåtet statsstöd: 

A. ett villkorslöst anbudsförfarande, eller 

B. en oberoende expertvärdering. 

Med hänsyn till att Kommunen önskar överlåta fastigheterna till 
Kommunfastigheter, och inte till någon annan aktör, är oberoende värdering det 
förfaringssätt som står till buds för att säkerställa att överlåtelserna sker på 
marknadsmässiga villkor. Det marknadspris som fastighetsvärderaren fastställer 
är det lägsta pris som Kommunen kan överlåta fastigheterna till, utan att 
överlåtelserna riskerar att betraktas som ett otillåtet statsstöd till 
Kommunfastigheter. 

Otillåtet stöd som har utgivits till en enskild (Kommunfastigheter) ska återkrävas 
från den som har tagit emot stödet. Otillåtet statsstöd ska återbetalas med ränta. 
Detta innebär att om Kommunfastigheter köper fastigheterna till ett pris som 
understiger marknadsvärdet riskerar Kommunfastigheter att bli skyldig att i 
efterhand betala skillnaden mellan marknadsvärdet och faktisk köpeskilling, men 
ränta, till Kommunen. Vidare kan Kommunen bli skadeståndsskyldig gentemot 
konkurrenter till Kommunfastigheter som har missgynnats på grund av att 
Kommunfastigheter har fått köpa fastigheter till underpris. 

Sammanfattande Kommentar: Vår rekommendation är att fastigheterna 
överlåts från Kommunen till Kommunfastigheter till en köpeskilling motsvarande 
marknadsvärdet. Vi rekommenderar att Kommunen anlitar en eller flera 
oberoende fastighetsvärderare för att fastställa marknadsvärdet. 

5.3 Skattemässiga aspekter 

5.3.1 Kommunens inkomstskattemässiga situation 

Kommunen är helt befriad från inkomstskatt. Kommunens överlåtelse av 
fastigheter till Kommunfastigheter medför därför inte några 
inkomstskattemässiga konsekvenser för Kommunen. Detta gäller oavsett till 
vilket pris överlåtelsen sker.  

Eftersom Kommunen inte beskattas för kapitalvinster bör eventuella vinster 
realiseras på kommunnivå och inte bolagsnivå. Detta bör särskilt beaktas om 
någon av fastigheterna kan antas bli aktuell för extern försäljning. I en sådan 
situation kan man spara skatt motsvarande bolagsskattesatsen på eventuella 
vinster (för närvarande 21,4 procent). 

Sammanfattande Kommentar: Mot bakgrund av att Kommunen inte beskattas 
för kapitalvinster samt då man kan undvika en hög latent skattekostnad (som 
realiseras om Kommunfastigheter senare säljer en fastighet) är det vår 
rekommendation att fastigheterna säljs för marknadsmässigt pris.  

5.3.2 Kommunfastigheters inkomstskattemässiga situation 

Avskrivningsunderlag 

Köpeskillingen utgör Kommunfastigheters anskaffningsutgift för fastigheterna. 
Köpeskillingen ska delas upp på byggnader och mark. Skattemässiga 
avskrivningar får göras på den del av köpeskillingen som avser byggnader.  
Proportioneringen sker utifrån taxeringsvärdet och för fastigheter som saknar 
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taxeringsvärde (dvs. specialfastigheter såsom vård- och skolfastigheter) sker 
detta utifrån en skälig uppskattning mellan byggnad och mark.  

Om Kommunfastigheter förvärvar fastigheterna för marknadsvärde – istället för 
bokfört värde – kommer bolaget alltså att få ett högre avskrivningsunderlag på 
byggnaderna och därmed också kunna reducera sitt skattepliktiga resultat, 
eftersom inkomsterna kan mötas med avskrivningar på byggnaderna.  

Ett förvärv av fastigheterna till marknadsvärde innebär en större initial investering 
av Kommunfastigheter men kan således på sikt minska bolagets 
skattekostnader, dels genom skattemässiga avskrivningar, och dels genom att 
den latenta skatteskulden på fastigheterna blir lägre.  

Det kan också nämnas att Kommunfastigheters avskrivningsunderlag för 
fastigheterna kan påverkas av jämkningsreglerna för moms. Om 
Kommunfastigheter får en fordran på Skatteverket avseende investeringsmoms 
(dvs. för s.k. positiv jämkning avseende belopp som Kommunen betalar tillbaka 
till kommunkontosystemet vid överlåtelsen) ska avskrivningsunderlaget på 
byggnad minskas med motsvarande belopp. Det jämkningsbelopp som 
Kommunfastigheter årligen återfår från Skatteverket ska då inte återläggas till 
avskrivningsunderlaget utan minska bolagets momsfordran. 

Kommunfastigheters investeringar i fastigheterna 

Som nämnts i avsnitt 3.3.2 ovan har Kommunfastigheter gjort omfattande 
investeringar i fastigheterna.  

En hyresgästs förbättringskostnader ska som huvudregel kostnadföras genom 
årliga avskrivningar (19 kap. 26 § inkomstskattelagen (1999:1229), ”IL”). Om 
fastighetsägaren ersätter hyresgästen för investeringskostnaderna avseende 
fastigheten ska ersättningen tas upp till beskattning hos hyresgästen och 
hyresgästens avskrivningsunderlag för investeringskostnaderna minskas i 
motsvarande mån. Resterande belopp (om något) får skrivas av med årliga 
värdeminskningsavdrag. När hyresrätten upphör ska hyresgästen dra av hela 
den kvarvarande kostnaden för investeringar i annans fastighet (utrangering) (19 
kap. 28 § IL). 

För fastighetsägaren gäller att denne ska ta upp värde av en ny-, till- eller 
ombyggnad eller annan liknande förbättring som bekostats av en hyresgäst som 
intäkt det år hyresgästens rätt till fastigheten upphör. Intäkten ska tas upp till ett 
värde som motsvarar förbättringens värde vid tidpunkten för hyresavtalets 
upphörande. Det värde som tas upp som intäkt ska samtidigt räknas in i 
anskaffningsvärdet för fastigheten (19 kap. 29 § IL). 

Inför införandet av bestämmelserna föreslogs att en hyresgästs 
förbättringskostnader inte skulle få behandlas enligt bestämmelserna när 
fastighetsägaren och hyresgästen var i intressegemenskap samt i situationer där 
hyresgästens nyttjanderätt upphörde till följd av att hyresgästen blev 
fastighetsägare (se prop. 1972:120 s. 121f.). Föreslagna begränsningar 
avseende parter i intressegemenskap infördes dock inte i de antagna 
bestämmelserna (se prop. 1972:210 s. 218f.)  

Sammanfattande Kommentar: Kommunfastigheter har gjort investeringar till ett 
belopp om ca 550 Mkr i Kommunens fastigheter. Om Kommunfastigheters 
nyttjanderätt till fastigheterna upphör ska bolaget således göra direktavdrag med 
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hela det oavskrivna värdet av investeringarna. Av Kammarrättens i Göteborg 
dom den 26 september 2006 i mål nr 313-05 framgår att en hyresgästs 
nyttjanderätt till en fastighet ska anses upphöra när hyresgästen förvärvar den 
tidigare hyrda fastigheten och att hyresgästen har rätt till direktavdrag för 
investeringskostnaderna. Mot bakgrund av att Kommunen inte inkomstbeskattas 
kommer Kommunen inte att beskattas för värdet av investeringarna och ska 
därmed inte heller räkna upp sitt anskaffningsvärde för fastigheten med 
motsvarande belopp. 

6 KÖP ELLER FASTIGHETSREGLERING 

6.1 Stämpelskatt 

Om Kommunfastigheter förvärvar en fastighet utgår stämpelskatt med 4,25 
procent av det högsta värdet av köpeskillingen och taxeringsvärdet året före 
lagfartens beviljande. I fråga om specialenheter och andra fastigheter för vilka 
taxeringsvärde saknas (t.ex. nybildade fastigheter) fastställs stämpelskatten 
utifrån värdeintyg eller annan utredning som utvisar fastighetens marknadsvärde.  

Stämpelskatten läggs till Kommunfastigheters anskaffningsvärde för fastigheten 
och fördelas mellan byggnad och mark på motsvarande sätt som köpeskillingen 
för fastigheten (se ovan under avsnitt 5.3.2). Den del av stämpelskatten som 
hänförs till byggnad läggs till avskrivningsunderlaget och skrivs av i samma takt 
som resten av bygganden. 

Sammanfattande Kommentar: Mot bakgrund av att majoriteten av de aktuella 
fastigheterna är s.k. specialenheter för vilka det inte finns något taxeringsvärde 
kommer en försäljning till marknadsvärde inte att medföra ökade 
stämpelskattekostnader för Kommunfastigheter. Detta eftersom fastigheternas 
marknadsvärde enligt värdeintyg ändå kommer att utgöra underlag för 
stämpelskatten. Vid en försäljning till bokfört värde kommer således 
stämpelskatten ändå beräknas på marknadsvärdet, förutsatt att detta överstiger 
det bokförda värdet.  

6.2 Fastighetsreglering 

Förvärv genom fastighetsreglering är inte stämpelskattepliktigt. Det bör därför 
utredas om och vilka fastigheter som lämpligen överlåts till Kommunfastigheter 
genom överenskommelse om fastighetsreglering istället för köp.5 På så sätt kan 
stämpelskattekostnaden för överlåtelserna sänkas. Viktigt att tänka på är dock 
att det tillkommer förrättningskostnader vid fastighetsreglering. I fråga om 
fastigheter med lågt marknadsvärde kan det därför vara lämpligast att förvärvet 
sker genom köp eftersom förrättningskostnaderna hos Lantmäteriet annars kan 
komma att överstiga kostnaden för stämpelskatt. 

Vidare ska noteras att det finns förslag på att utöka stämpelskatteplikten till att 
även avse förvärv av fast egendom som sker genom fastighetsreglering och 
uppdelning i lotter genom klyvning, om överföringen eller uppdelningen sker mot 

                                                

 
5 En del av de fastigheter som omfattas av förvärvsplanen ska Kommunfastigheter endast köpa del av. Det bör utredas om 
de aktuella markområdena som Kommunfastigheter eventuellt ska förvärva kan regleras in i befintliga fastigheter som 
Kommunfastigheter också äger/köper. Genom att reglera de aktuella markområdena istället för att markområdena styckas 
av och sen säljs till Kommunfastigheter kan stämpelskattebesparingar göras.   
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ersättning. Detta förslag är ännu på utredningsstadiet och det finns inte någon 
given tidpunkt vid vilken eventuella ändringar kan komma att träda i kraft. 

6.3 Jämkningsmoms 

Jämkningsmoms som Kommunen måste återbetala till Skatteverket i samband 
med en fastighetsöverlåtelse till Kommunfastigheter är inte 
stämpelskattegrundande under förutsättning att den inte utgör en del av 
köpeskillingen för fastigheten. Mot bakgrund av detta är det viktigt att ersättning 
för jämkningsmoms som Kommunfastigheter betalar till Kommunen regleras 
separat från köpeskillingen för fastigheten, för att stämpelskatt ska undvikas på 
detta belopp. 

7 MOMSFRÅGOR 

7.1 Kommunfastigheters momssituation 

Kommunfastigheter kan på samma sätt som nu vara frivilligt skattskyldig för 
uthyrning till Kommunen.  

Mot bakgrund av att Kommunfastigheter redan idag hyr ut fastigheterna till 
Kommunen kommer moms avseende hyra och driftkostnader inte att påverkas. 
Samma sak gäller för moms på investeringar som Kommunfastigheter kan 
komma att göra i fastigheterna (förutom att dessa utgifter inte ska bokas som 
”investering i annans fastighet”).  

Skulle Kommunfastigheter i framtiden komma att hyra ut lokaler till privata aktörer 
är det dock viktigt att hyresgästen bedriver momspliktig verksamhet, alternativt 
att den förlorade rätten till frivillig skattskyldighet och eventuell kostnad för 
jämkning av moms till följd av detta beaktas vid hyressättningen för lokalen. 

7.2 Kommunens investeringsmoms avseende fastigheterna 

I samband med att Kommunen överlåter fastigheterna måste investeringsmoms 
som ligger inom korrigeringstiden (tio år) och som ersatts inom 
kommunkontosystemet återbetalas. Det gäller ny-, till- eller ombyggnationer 
samt kostnader inom ramen för det utvidgade reparationsbegreppet där momsen 
på åtgärden (eller åtgärderna tillsammans) uppgått till minst 100 000 kr under ett 
beskattningsår. Hela beloppet måste återbetalas vid ett och samma tillfälle. 

För att Kommunfastigheter ska kunna ansöka om återbetalning av 
jämkningsmomsen måste Kommunen upprätta jämkningshandlingar enligt 
momslagen och överlämna dem till Kommunfastigheter. 

Förutsatt att fastigheterna kommer att användas i fullt ut skattepliktig verksamhet 
av Kommunfastigheter genom t.ex. uthyrning till Kommunen med frivillig 
skattskyldighet kan Kommunfastigheter få tillbaka jämkningsmomsen med 
motsvarande belopp genom årliga avdrag vid redovisning av momsen i 
skattedeklarationen. I den mån någon av fastigheterna utgör t.ex. äldreboenden 
eller LSS-boenden kommer Kommunfastigheter sannolikt inte kunna få hela 
beloppet återbetalt eftersom lägenheterna och vissa gemensamma ytor utgör 
stadigvarande bostad. Samma sak gäller lokaler som hyrs ut till ej momspliktig 
hyresgäst (t.ex. en ideell förening, privat förskola etc.). 

Som nämnts ovan i avsnitt 5.3.2 ska det jämkningsbelopp som 
Kommunfastigheter kan få återbetalt minska avskrivningsunderlaget för 
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byggnaderna vid ett och samma tillfälle det år fastigheterna förvärvas om 
jämkningsbeloppet ingår i köpeskillingen. Den årliga positiva jämkningen ska inte 
läggas till avskrivningsunderlaget utan utgör en minskning av 
Kommunfastigheters momsfordran. 

Eftersom Kommunen måste betala in hela jämkningsbeloppet i samband med 
överlåtelsen av fastigheterna och Kommunfastigheter får tillbaka 
investeringsmomsen som belöper på skattepliktig verksamhet fördelad med lika 
belopp respektive år under återstoden av korrigeringstiden uppkommer en 
”räntekostnad”. Ett sätt att undvika denna effekt är att vänta ut korrigeringstiden 
för Kommunens investeringar och överlåta respektive fastighet vid en tidpunkt 
när Kommunen inte längre är skyldig att återbetala investeringsmoms. Mot 
bakgrund av att Kommunfastigheter bekostat investeringar i fastigheterna sedan 
2013 bör dock eventuella jämkningsbelopp vara förhållandevis låga. 

Sammanfattande Kommentar: Mot bakgrund av Kommunens 
återbetalningsskyldighet för investeringsmoms bör det upprättas en uppdaterad 
förvärvsplan för fastigheterna. Detta för att fastställa om överlåtelse av 
fastigheterna skulle medföra en återbetalningsskyldighet för Kommunen, vilket 
belopp som skulle behöva återbetalas och vid vilken tidpunkt respektive fastighet 
kan överlåts för att undvika sådan skyldighet. 

8 TECKNANDE AV NYA HYRESAVTAL 

8.1 Hyresundantaget i LOU – en sammanfattning 

LOU omfattar inte försäljning/köp eller hyra av eller annan nyttjanderätt till 
fastigheter. LOU innehåller nämligen ett uttryckligt undantag för ”kontrakt som 
avser förvärv av fastighet, arrenderätt, hyresrätt, bostadsrätt, tomträtt, 
servitutsrätt eller någon annan rättighet till fastighet” (3 kap. 19 § LOU). 
Bestämmelsen brukar kallas för ”hyresundantaget”. 

Hyresundantaget innebär att t.ex. en kommun som önskar hyra en befintlig lokal 
inte behöver upphandla kontraktet. Hyresundantaget omfattar som huvudregel 
inte avtal om hyra av byggnader som ännu inte uppförts. I sådana fall måste 
avtalet normalt sett upphandlas enligt LOU. 

I många fall innehåller hyresavtal moment som är att betrakta som ett 
entreprenadkontrakt. Exempelvis är en hyresvärd, om inte bättre/sämre skick 
avtalats, enligt hyreslagen skyldig att tillhandahålla lokalen i sådant skick att den 
är fullt brukbar för det avsedda ändamålet. Det kan leda till att hyresvärden enligt 
hyreslagen är skyldig att vidta vissa reparations- och underhållsåtgärder. Även 
under ett löpande hyresförhållande är det en naturlig del av hyresavtalet att olika 
typer av entreprenadarbeten kan behöva utföras i form av 
hyresgästanpassningar och löpande underhåll. Sedvanliga 
hyresgästanpassningar av minde omfattning, som vilken hyresgäst som helst 
skulle kunna kräva, anses vara en underordnad del av hyresavtalet och behöver 
därför inte upphandlas enligt LOU. 

Sammanfattande Kommentar: Med anledning av att hyra är undantaget från 
upphandlingsplikt undviker Kommunen den upphandlingsproblematik som 
beskrivs i avsnitt 3.2 ovan genom att överlåta fastigheterna till 
Kommunfastigheter, och sedan teckna ”riktiga” hyresavtal. 
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8.2 Kommunen får inte understödja Kommunfastigheters verksamhet 

Genom att fastigheterna överlåts till Kommunfastigheter behöver den avtalade 
hyran i de hyresavtal som Kommunen och Kommunfastigheter tecknar vara så 
pass hög att den täcker Kommunens kostnader för förvaltning, underhåll, 
administration, kommunens avkastningskrav m.m. 

För det fall hyran är för låg, och Kommunfastigheter inte klarar sin ekonomi eller 
att underhålla fastigheterna på ett ändamålsenligt sätt, har Kommunen 
begränsade möjligheter att tillskjuta kapital. Som redogjorts för i avsnitt 5.2 
omfattas Kommunfastigheter enligt vår bedömning av EU:s statsstödsregler. Om 
Kommunen vill tillskjuta kapital till Kommunfastigheter krävs därför att 
Kommunen ställer krav på marknadsmässig avkastning på det tillskjutna 
kapitalet. Om Kommunen lånar ut pengar till Kommunfastigheter behöver 
Kommunen ta ut en marknadsmässig ränta. 

8.3 Hyresnivå ur skatteperspektiv 

Kommunen kommer att vara hyresgäst i merparten av de fastigheter som 
Kommunfastigheter ska förvärva. Vissa lokaler kan dock komma att hyras ut på 
den öppna marknaden.  

Utgångspunkten är att hyresnivån ska vara marknadsmässig. Om hyran 
understiger marknadsmässig hyra kan Kommunfastigheter uttagsbeskattas för 
skillnaden mellan marknadsmässig och faktiskt debiterad hyra. 
Kommunfastigheter kommer då att inkomstbeskattas med en fiktiv intäkt upp till 
marknadsmässig hyra och därmed drabbas av en skattekostnad (för närvarande 
21,4 procent) som inte motsvaras av någon inkomst. 

Det viktiga vid bestämmandet av hyresnivåer mellan Kommunfastigheter och 
Kommunen är att Kommunfastigheter kan motivera en eventuell skillnad i 
hyresnivå jämfört med ”externa” hyresgäster i förhållande till Skatteverket. 
Exempel på sådana argument är t.ex. att Kommunfastigheter inte tar någon 
marknadsrisk för sin uthyrning och får full kostnadstäckning samt om 
hyresavtalen löper på mycket lång tid t.ex. 20 år. Det kan dock inte garanteras 
att Skatteverket accepterar denna typ av argument. 

9 FASTIGHETSSKATT 

Den som äger en fastighet vid årets ingång ska betala fastighetsskatt för hela 
året. Oftast påverkas inte fastighetstaxeringen av vem som äger fastigheten. För 
specialenheter som är s.k. allmänna byggnader (typkod 828) gäller dock att 
dessa blir skattepliktiga när de ägs av ett bolag. Specialenheter som är allmänna 
byggnader kommer således att bli fastighetsskattepliktiga om de ägs av 
Kommunfastigheter. 

10 FINANSIERING AV FASTIGHETSFÖRVÄRV 

Enligt vår bedömning finns två huvudsakliga tillvägagångssätt för 
Kommunfastigheter att finansiera sitt förvärv av fastigheterna; 

i) Externa lån 

Ett sätt att finansiera förvärven av fastigheterna är att Kommunfastigheter 
tar upp ett externt lån. 
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I många fall när kommunala bolag lånar kapital av en extern långivare går 
kommunen i borgen för bolagets upptagna lån. Borgensåtagande lämnas 
ofta av koncernekonomiska skäl. Genom att kommunen borgar för lånet 
kan bolaget i många fall erhålla förmånligare räntevillkor. 

Borgensåtaganden är en åtgärd som omfattas av EU:s statsstödsregler. 
Om Kommunen går i borgen för Kommunfastigheters lån behöver 
Kommunen ta ut en marknadsmässig borgensavgift.6 

ii) Förvärv på revers 

Ett alternativ till att Kommunfastigheter tar upp externa lån är att 
Kommunfastigheter köper fastigheterna på revers, dvs. att 
Kommunfastigheter inte betalar köpeskilling kontant på tillträdesdagen, 
utan att Kommunen istället ställer ut en revers på ett belopp motsvarande 
köpeskillingen. Kommunen kommer alltså efter överlåtelsen ha en 
fordran på Kommunfastigheter. 

Villkoren för en revers behöver vara marknadsmässiga för att inte riskera 
att Kommunen anses utge ett otillåtet statsstöd. Detta innebär t.ex. att 
Kommunen behöver ta ut en marknadsmässig ränta. 

Ett tredje alternativ, som vid upprättandet av denna PM inte närmare utträtts, är 
att Kommunen tillskjuter fastigheterna som ett aktieägartillskott. För att detta ska 
vara möjligt stadsstödsrättsligt krävs dock att Kommunen ställer ett 
marknadsmässigt avkastningskrav på det tillskjutna kapitalet. 

10.1 Ränteavdragsbegränsningar – en sammanfattning 

Sedan den 1 januari 2019 gäller nya ränteavdragsbegränsningsregler. I korthet 
innebär reglerna att det införts en generell ränteavdragsbegränsning inom 
bolagssektorn, dvs. en regel som träffar alla räntekostnader oavsett om den 
underliggande skulden är intern eller extern. Vidare har det införts definitioner 
avseende räntekostnader och ränteinkomster. Avdrag för negativa räntenetton 
medges enligt huvudregeln med 30 procent av skattemässigt EBITDA. Som ett 
alternativ till huvudregeln gäller att företag inom en intressegemenskap alltid kan 
göra avdrag för negativa räntenetton med upp till 5 Mkr kronor årligen. 

I samband med detta har också begränsningsreglerna för interna lån justerats. 
Definitionen av intressegemenskap har utvidgats till att omfatta fler 
ägarförhållanden. Härtill har de tidigare undantagen enligt tioprocentsregeln och 
ventilen slopats. Avdrag för ränta ska istället medges när långivaren (i) hör 
hemma inom EES, (ii) i land med vilket Sverige har skatteavtal, eller (iii) 
beskattas med minst tio procent, utom när skuldförhållandet uppkommit 
uteslutande eller så gott som uteslutande för att uppnå en skatteförmån (ca 90-
95 procent). 

                                                

 
6 SKL, SABO och Kommuninvest genomförde en utredning 2011 i syfte att ta fram en modell som säkerställer att ett 
borgensåtagande inte betraktas som otillåtet stöd. Modellen visar på hur en kommun kan gå tillväga för att beräkna och 
fastställa en marknadsmässig borgensavgift, se 
https://skr.se/samhallsplaneringinfrastruktur/planerabyggabo/boendebostader/okatbostadsbyggande/allmannyttigabostad
sforetag/borgensavgiftmodell.1311.html  
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Enligt reglerna är Kommunen visserligen att anse som ett företag som hör 
hemma inom EES. Eftersom Kommunen inte är skattskyldig för inkomstskatt är 
dock undantaget avseende skuldförhållanden som uteslutande eller så gott som 
uteslutande anses föreligga för att uppnå en skatteförmån av särskild betydelse 
för lån som Kommunen lämnar till Kommunfastigheter.  

Bedömningen avseende skälet till lånet ska göras utifrån både låntagaren och 
långivaren och avse hela skuldförhållandet. Det är omständigheterna hänförliga 
till det aktuella skuldförhållandet vid tidpunkten för räntebetalningen som är 
relevanta. Omständigheter som ska beaktas är t.ex. om det handlar om märkbart 
höga räntenivåer, slussning av lån, kapitalets ursprung, beskattningsnivån hos 
långivaren samt om det är egenupparbetade eller inlånade medel som lånas ut. 
Ifråga om slussning ska särskilt beaktas om det handlar om slussning av 
räntebetalningar via andra företag i intressegemenskapen och att slussningen 
framstår som omotiverad vid sidan av de skatteeffekter som uppnås. 
Omständigheten att det handlar om utlåning av egenupparbetade medel kan, ur 
långivarens perspektiv, tala för att det är fråga om sunda affärsmässiga skäl. Om 
finansieringen istället hade kunnat ske genom kapitaltillskott är också en faktor 
som ska beaktas. Enligt förarbetena (prop. 2017/18:245) till bestämmelserna ska 
samtliga ”väsentliga omständigheter” vägas in. Vad som avses med begreppet 
väsentliga omständigheter har dock inte närmare kommenterats. Det ska dock 
noteras att det krävs en mycket hög grad av skatteplanering för att en väsentlig 
skatteförmån ska anses ha uppkommit. 

I fråga om lån inom den kommunala familjen uttalas i förarbetena att skälen för 
internlånen och nivån på räntan är omständigheter som ska beaktas vid en 
samlad bedömning. Omständigheter som bör tala för att räntan inte får dras av 
är att det handlar om internt finansierade interna förvärv.  

I förhållande till tidigare begränsningsbestämmelser (den s.k. ventilen) avseende 
interna lån har Skatteverket i ställningstagande (dnr 131 125056-14/111) gjort 
följande bedömning. Om förhållandena är sådana att en kommuns utlåning inte 
är större än dess externa upplåning så kan de skuldförhållanden som finns 
mellan kommunen och låntagarna presumeras vara huvudsakligen affärsmässigt 
motiverade och inte skattedrivna. Avdragsrätten bör i sådana fall normalt inte 
ifrågasättas om det inte finns andra omständigheter som medför att 
skuldförhållandet inte kan anses affärsmässigt motiverat. I en sådan situation är 
omständigheten att tillskott kunde ha lämnats istället för lån normalt inget som 
behöver beaktas särskilt. För att presumtionen ska vara stark och inte 
ifrågasättas kräver dock Skatteverket att vidareutlåningen ska uppfylla ett 
”verkligt” lånebehov. Sådant lånebehov anses normalt inte föreligga om lånet 
används för att finansiera interna förvärv. 

Sammanfattande Kommentar: Om Kommunfastigheters förvärv av fastigheter 
från Kommunen skulle finansieras med ett lån från Kommunen är risken för att 
Kommunfastigheter inte får avdrag för räntan på lånet enligt 
ränteavdragsbegränsningsreglerna för lån inom en intressegemenskap 
förhållandevis stor.  

Finansieras förvärvet med externt upplånade medel kommer räntan på lånet inte 
att omfattas av ränteavdragsbegränsningsreglerna för interna lån, men av den 
generella avdragsbegränsningen. Avdragsmöjligheten för räntan kommer 
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därmed att vara beroende av intressegemenskapens totala räntekostnader samt 
Kommunfastigheters skattemässiga EBITDA. 

Om förvärvet finansieras med egenupparbetade medel finns det inte någon 
räntekostnad att beakta vid beräkningen av Kommunfastigheters avdragsrätt för 
ränta. Anskaffningsutgiften kommer dock att påverka Kommunfastigheters 
skattemässiga EBITDA och minska detta anskaffningsåret. På så sätt kan 
Kommunfastigheters möjligheter att göra avdrag för andra räntekostnader 
påverkas. 

11 KOMMUNEN ÅTERTAR FÖRVALTNINGEN AV FASTIGHETERNA 

Nedan behandlas de omständigheter och konsekvenser som skulle uppstå om 
hyresavtalen mellan Kommunen och Kommunfastigheter och vice versa skulle 
upphöra, med innebörden att Kommunen skulle återgå till att själv förvalta de 
aktuella fastigheterna. 

11.1 Praktiska konsekvenser 

Enligt erhållna uppgifter har Kommunen idag ingen egen organisation som kan 
förvalta fastigheterna. Som redogjort för under avsnitt 3.2 är det förenat med 
upphandlingsrättsliga risker att köpa förvaltningstjänster från 
Tierpsbyggen/Kommunfastigheter (om inte köpet av tjänsterna 
konkurrensutsätts i enlighet med LOU). Om Kommunen återtar förvaltningen av 
fastigheterna kommer Kommunen sannolikt behöva bygga upp en egen 
förvaltningsorganisation. 

11.2 Investeringar gjorda av Kommunfastigheter 

Som nämnts i avsnitt 3.3.2 ovan har Kommunfastigheter gjort omfattande 
investeringar i fastigheterna.  

11.2.1 Inkomstskatt 

På motsvarande sätt som beskrivits i avsnitt 5.3.2 ska Kommunfastigheter göra 
direktavdrag med hela det oavskrivna värdet av gjorda investeringar i 
fastigheterna om nyttjanderätten till fastigheterna upphör. Mot bakgrund av att 
Kommunen inte inkomstbeskattas kommer Kommunen inte att beskattas för 
värdet av investeringarna och ska därmed inte heller räkna upp sitt 
anskaffningsvärde för fastigheten med motsvarande belopp. 

11.2.2 Moms 

Kommunfastigheter har gjort avdrag för investeringsmoms på de av Kommunen 
ägda fastigheterna. Om Kommunfastigheters hyresavtal med Kommunen upphör 
och Kommunen själv övertar förvaltningen av fastigheterna så övertar 
Kommunen därmed också jämkningsskyldigheten avseende investerings-
momsen på fastigheterna. Kommunfastigheter måste därför upprätta och 
överlämna en s.k. jämkningshandling till Kommunen. 

Jämkning av investeringsmoms aktualiseras bl.a. när användningen av en 
fastighet ändras på så sätt att avdragsrätten för moms minskar.  

I dagsläget är Kommunfastigheter frivilligt skattskyldig till moms för uthyrningen 
av lokalerna till Kommunen. Om Kommunfastigheters hyresavtal med 
Kommunen upphör, och Kommunen fortsätter att använda lokalerna för sin egna 
verksamhet, uppstår alltså en jämkningssituation. Kommunen kommer därmed 
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att vara skyldig att återbetala investeringsmoms med 1/10 årligen under 
återstoden av korrigeringstiden. Överlåtelseåret ska räknas med i återstoden av 
korrigeringstiden. Kommunen har dock rätt till ersättning från 
kommunkontosystemet för den investeringsmoms som måste återbetalas, varför 
investeringsmomsen inte blir någon kostnad i Kommunens verksamhet.   

 

 

_______________________ 
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1 Inledning 

Vi på Kilpatrick Townsend & Stockton Advokat (”Kilpatrick”) har på uppdrag av 

Tierps kommun (”Kommunen”) blivit ombedda att svara på ett antal av Kommunen 

ställda frågor inför en potentiell omstrukturering av Kommunens fastighetsbestånd. 

2 Bakgrund och förutsättningar 

Kommunen äger fastighetsbolaget Tierps kommunfastigheter AB, org.nr 556901-2171, 

(”TKAB”) till 100 %. TKAB äger i sin tur det kommunala bostadsbolaget AB 

Tierpsbyggen, org.nr 556088-2325 (”ABTB”) till 100 %. 

Kommunen hyr ut sina fastigheter till TKAB varpå TKAB hyr tillbaka fastigheterna till 

Kommunen. 

Kommunens fastighetsbestånd förvaltas i dagsläget av TKAB. Då TKAB inte har 

någon egen förvaltningsorganisation köper TKAB in förvaltningstjänster från sitt 

helägda dotterbolag ABTB.  

Den ursprungliga avsikten vid bildandet av TKAB var att Kommunens fastigheter 

successivt skulle överlåtas till TKAB enligt en förvärvsplan. TKAB har dock inte 

förvärvat några fastigheter från Kommunen i dagsläget. 
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Under ett sammanträde den 27 april 2021 beslutade kommunstyrelsen att beställa en 

utredning avseende Kommunens fastighetsbestånd som ska presenteras vid 

kommunstyrelsens sammanträde i oktober 2021. Kommunens projektgrupp har att ta 

ställning till om: 

a) Fastigheterna delvis ska överlåtas till TKAB, 

b) Alla fastigheterna ska överlåtas till TKAB samtidigt, 

c) Fastigheterna ska överlåtas till TKAB succesivt, eller 

d) Fastigheterna ska återgå till att förvaltas av Kommunen (och därmed ska 

TKAB likvideras). 

Inom ramen för sitt arbete med ovannämnda frågor har Kommunens projektgrupp gett 

Kilpatrick i uppdrag att utreda de juridiska frågor som framgår nedan i avsnitt 3. 

3 Frågeställningar 

Följande frågeställningar behandlas i denna promemoria: 

a) Hur hanteras ränteswapar som TKAB ingått om Kommunen tar över förvaltningen av 

fastighetsbeståndet? (se avsnitt 4 nedan) 

b) Hur görs en fastighetsvärdering av den typ av fastigheter som eventuellt ska 

överlåtas? Såsom skolor, äldreboenden m.m. (se avsnitt 5 nedan) 

c) Vilka inventarier ingår vid en överlåtelse av en fastighet? (se avsnitt 6 nedan) 

d) Hur hanteras TKAB:s investeringar i Kommunens fastigheter vid en eventuell 

överlåtelse till TKAB? (se avsnitt 7 nedan) 

e) Om Kommunen ”köper loss” en investering som TKAB gjort i Kommunens fastighet, 

vad blir konsekvenserna vid en eventuell överlåtelse till TKAB? (se avsnitt 8 nedan) 

f) Vilka konsekvenser får en eventuell likvidation av TKAB? (se avsnitt 9 nedan) 

4 Hur hanteras ränteswapar som TKAB ingått om Kommunen tar över 

förvaltningen av fastighetsbeståndet? 

En ränteswap är ett avtal mellan två parter att under en bestämd tid utbyta ränteflöden 

med varandra. Vid ingåendet av en ränteswap kommer parterna oftast överens om att 

byta en fast ränta mot en rörlig ränta eller byta två rörliga räntor med olika 

fixeringsperioder. Genom att ingå avtal om ränteswap uppstår således ett 

fordringsförhållande som innebär en ömsesidig skyldighet att utbetala penningbelopp 

till varandra. 

TKAB har idag ingått tio ränteswapar med Nordea Markets. Swaparna hade vid 

årsskiftet ett undervärde på cirka 6 miljoner kronor. Frågan är vad som sker med 

ränteswaparna om Kommunen återtar förvaltningen av sina fastigheter och eventuellt 
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köper de fastigheter som ABTB äger. Kan Kommunen ta över ränteswaparna eller 

måste ränteswaparna stängas? 

Löptiden för en ränteswap kan variera. Om transaktionen avslutas i förtid kan den ha ett 

negativt marknadsvärde. Den part för vilken transaktionen har ett negativt 

marknadsvärde ska ersätta den andra parten med ett belopp som motsvarar det negativa 

marknadsvärdets absoluta värde. En ränteswap ska när som helst kunna stängas och 

affären avslutas till rådande marknadspris, men detta beror givetvis på vad som framgår 

av ränteswapen (avtalet). 

Frågan är om ränteswaparna kan överlåtas till en annan juridisk person. Kilpatrick har 

förstått det som att Nordea Markets är av uppfattningen att ränteswaparna måste 

stängas om Kommunen återtar fastigheterna och eventuellt köper de fastigheter som 

ABTB äger. ABTB kommer då inte att ha några lån kvar och bolaget kan även komma 

att likvideras om moderbolaget TKAB likvideras. 

Som huvudregel gäller att ett avtal endast binder parterna till avtalet, d.v.s. har ABTB 

eller TKAB ingått en ränteswap med Nordea Markets kan ränteswapen inte överlåtas 

till en annan juridisk person såtillvida det inte framgår av ränteswapen. 

5 Hur görs en fastighetsvärdering av den typ av fastigheter som eventuellt ska 

överlåtas? Såsom skolor, äldreboenden m.m. 

Om de av Kommunen ägda fastigheterna ska överlåtas till TKAB är frågan till vilket 

pris överlåtelsen ska ske. 

Av 2 kap. 8 § kommunallagen (2017:725) framgår att kommuner inte får gynna 

enskilda näringsidkare genom ett individuellt inriktat stöd. När kommunala fastigheter 

ska överlåtas utan ett anbudsförfarande eller liknande konkurrensutsättning finns därför 

en risk för att köparen anses ha gynnats genom ett individuellt inriktat stöd, för det fall 

köpeskillingen understiger marknadsvärdet. 

Utöver kommunallagens bestämmelser måste kommuner även beakta EU-rättens regler 

om statsstöd vid fastighetsförsäljningar. För att undvika att fastighetsöverlåtelsen 

strider mot artikel 107-109 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (”FEUF”) 

bör försäljning av offentlig egendom ske till ett pris som inte understiger 

marknadsvärdet. En åtgärd får inte enligt artikel 107.1 i FEUF ge en ekonomisk fördel 

till TKAB. Med ekonomisk fördel menas en åtgärd där det mottagande företaget ges 

ekonomiska fördelar som den inte skulle ha erhållit enligt normala marknadsmässiga 

villkor.1

Marknadsvärdet är det mest sannolika priset vid en försäljning på den öppna 

marknaden.2 Genom att överlåta fastigheterna till dess marknadsvärde undviker 

Kommunen i största möjliga mån att bryta mot såväl 2 kap. 8 § kommunallagen som 

1 Mål C-399/08 p. 40.  
2 SOU 2008:99 s. 127.  
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artikel 107-109 i FEUF. Det finns tre huvudsakliga värderingsmetoder för att fastställa 

marknadsvärdet: 

a) ortsprismetoden,  

b) avkastningsmetoden, samt  

c) produktionskostnadsmetoden. 

För att fastställa marknadsvärdet bör man i första hand använda sig av ortsprismetoden. 

Valet av värderingsmetod blir dock i första hand beroende av tillgången till 

jämförelseobjekt. Finns det tillräckligt många köp inom det område där den fastighet 

som ska säljas är belägen, används vanligtvis ortsprismetoden. Enligt ortsprismetoden 

fastställs fastighetens marknadsmässiga värde med ledning av uppgifter om 

köpeskillingar vid jämförbara objekt. 

Det kan för vissa typer av fastigheter vara svårt att fastställa en allmän prisnivå. Som 

exempel nämns i förarbetena till expropriationslagen (1972:719) vårdanstalter, 

gudstjänstlokaler och andra samlingslokaler för vetenskapliga ändamål.3 Det kan 

således vara svårt att genom ortsprismetoden fastställa fastighetens marknadsvärde vid 

värderingen av skolor och äldreboenden. 

I andra hand ska marknadsvärdet för fastigheten fastställas genom avkastningsmetoden. 

Enligt avkastningsmetoden görs en kalkyl av fastighetens antagbara framtida 

avkastning. På fastigheter där det är svårt att fastställa en allmän prisnivå kan man 

värdera fastigheten genom avkastningsmetoden. Metoden lämpar sig exempelvis för 

industriella fastigheter, skogsfastigheter och hyreshusfastigheter.4

I sista hand ska produktionskostnadsmetoden användas för att fastställa marknadsvärdet 

på de fastigheter som ska säljas. Produktionskostnadsmetoden består av tre moment där 

man först bedömer återanskaffningskostnaden för att uppföra en ny likadan byggnad 

eller anläggning. Sedan reduceras det framräknade värdet med hänsyn till den 

värdeminskning som uppstått genom ”ålder och bruk”. Reduktionen görs med hjälp av 

nedskrivning. Slutligen adderas det framräknade värdet för byggnaden till värdet av 

marken, varvid ett totalt fastighetsvärde erhålls. Värdet för marken erhålls vanligtvis 

med hjälp av ortsprismetoden. Produktionskostnadsmetoden ger primärt uttryck för ett 

tekniskt nuvärde och det måste göras en bedömning i vilken mån det motsvarar 

marknadsvärdet.5

Det går inte att på ett entydigt sätt avgöra vilken metod som är lämpligast att använda 

sig av vid en fastighetsvärdering. Ortsprismetoden bör användas i första hand men 

metoden är beroende av att det finns godtagbart jämförelsematerial. De frågeställningar 

en värderare ställs inför vid en värdering enligt ortsprismetoden är om 

jämförelsematerialet är representativt för den fastighet som ska säljas eller om 

3 Prop. 1971:122 s. 174. 
4 A. prop. s. 173.  
5 Sjödin m.fl., Markåtkomst och ersättning, s. 97.
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fastigheten är avvikande eller säregen i något hänseende med hänsyn till dess standard, 

belägenhet, skador osv. 

Istället för ortsprismetoden kan avkastningsmetoden användas. Denna metod är dock 

beroende av möjligheten att uppskatta framtida betalningsströmmar. För äldreboenden 

och skolor kan då produktionskostnadsmetoden användas som ett möjligt alternativ.6

Om Kommunen beslutar att sälja delar av eller hela sitt fastighetsbestånd till TKAB bör 

en oberoende värderingsman anlitas. Det blir då upp till värderingsmannen att fastställa 

det pris som fastigheterna bör säljas till. Kommunen kan genom att sälja fastigheterna 

till det av värderingsmannen fastställda priset förvissa sig om att fastigheterna inte säljs 

till ett underpris och därmed riskera att fastighetsöverlåtelsen strider mot EU-rättens 

statsstödsregler. 

6 Vilka inventarier ingår vid en överlåtelse av en fastighet? 

Av 2 kap. jordabalken (1970:994) framgår vilka föremål som utgör fastighetstillbehör 

och som således ingår vid en försäljning av en fastighet. Värdet av fastigheten påverkas 

följaktligen av vilka inventarier som ingår vid en försäljning. 

2 kap. 1 § jordabalken innehåller bestämmelser om de omedelbara fastighetstillbehören 

vilka genom sitt fysiska samband hör till fastigheten. Några exempel på 

fastighetstillbehör som nämns i bestämmelsen är byggnader, ledningar och stängsel. En 

förutsättning för att något ska utgöra ett fastighetstillbehör är att det har tillförts 

fastigheten för stadigvarande bruk. Det är ”installatörens” subjektiva avsikt som är 

avgörande. Har fastighetsägaren tänkt att byggnaden, staketet eller vad som nu har 

uppförts ska finnas på fastigheten för permanent bruk är det uppfört på fastigheten för 

stadigvarande bruk och utgör därmed ett fastighetstillbehör. 

När man konstaterat att en byggnad utgör ett fastighetstillbehör måste man vidare 

avgöra vad som i sin tur utgör tillbehör till byggnaden. 2 kap. 2 § jordabalken 

innehåller bestämmelser om byggnadstillbehör. För att ett föremål ska utgöra 

byggnadstillbehör krävs att byggnaden är försedd med föremålet och att det är ägnat till 

stadigvarande bruk för byggnaden eller del av denna. I paragrafens första stycke räknas 

vissa byggnadstillbehör upp som normalt sett får anses uppfylla kravet på att vara 

ägnade till stadigvarande bruk för byggnaden, men denna uppräkning är endast 

exemplifierande. I uppräkningen nämns hiss, ledstång, värme, ledning för vatten etc. 

Av paragrafens andra stycke framgår sådana föremål som anses höra till vissa slags 

byggnader. Till bostäder hör exempelvis kylskåp, badkar och spis. Till fabrikslokaler 

hör exempelvis kylsystem och fläktmaskineri. 

Det finns en viktig skillnad mellan 2 kap. 1 § jordabalken och 2 kap. 2 § jordabalken 

vad gäller terminologin. I 2 kap. 1 § jordabalken heter det ”för stadigvarande bruk” 

6 Jfr. Prop. 1971:122 s. 173 f.
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medan det i 2 kap. 2 § jordabalken heter ”ägnat till stadigvarande bruk”. ”Ägnat” 

innebär att bedömning är objektiv, dvs. det räcker inte att installatören haft en avsikt att 

föremålet ska vara till stadigvarande bruk utan föremålet måste typiskt sett vara till 

nytta oavsett vem som äger eller nyttjar fastigheten. Om föremålet enbart tillgodoser en 

viss fastighetsägares speciella intresse eller tillfälliga behov är nyttorekvisitet inte 

uppfyllt.  

2 kap. 3 § jordabalken innehåller bestämmelser om industritillbehör. Till en fastighet 

som helt eller delvis har inrättas för industriell verksamhet hör, utöver vad som följer av 

1 och 2 §§, maskiner och annan utrustning som tillförts fastigheten för att användas 

huvudsakligen på denna. Med industriell verksamhet avses produktion av varor med 

maskinella hjälpmedel. 

Vissa föremål som enligt bestämmelserna i 2 kap. jordabalken skulle klassificeras som 

fastighetstillbehör kan ändå klassificeras som lös egendom enligt 2 kap. 4 § 

jordabalken. Föremål som nyttjanderättshavare eller annan än fastighetsägaren tillfört 

fastigheten hör inte till denna, om inte föremålet och fastigheten kommit i samma 

ägares hand. Föremål som en hyresgäst eller någon annan som inte är fastighetsägare 

har tillfört fastigheten anses således inte tillhöra fastigheten vid en eventuell 

försäljning, även om det generellt sett klassificeras som fastighetstillbehör, om inte 

fastighetsägaren förvärvar föremålet. 

7 Hur hanteras TKAB:s investeringar i Kommunens fastigheter vid en eventuell 

överlåtelse till TKAB? 

Vid köp av fast egendom gäller reglerna i 4 kap. jordabalken. Köp slutes genom 

upprättande av köpehandling. Handlingen ska innehålla uppgift om köpeskilling och en 

förklaring av säljaren att egendomen överlåtes på köparen. Om säljaren och köparen vid 

sidan av köpeskillingen träffat överenskommelse om annan köpeskilling än den som 

anges i köpehandlingen är den överenskommelsen ogiltig.  

Vid försäljning av fastigheter från Kommunen till TKAB har Kommunen att ta hänsyn 

till att försäljningen inte sker till ett underpris med beaktande av såväl kommunallagen 

som EU:s statsstödsregler (jfr. avsnitt 5 ovan). Ett avdrag från köpeskillingen för de 

investeringar som TKAB har gjort kan således göras så länge det sker på 

marknadsmässiga villkor, dvs. det kan regleras i köpeavtalet att marknadsvärdet är ett 

visst belopp, men att avdrag görs för värdet av de investeringar som TKAB gjort. 

8 Om Kommunen ”köper loss” en investering som TKAB gjort i Kommunens 

fastighet, vad blir konsekvenserna vid en eventuell överlåtelse till TKAB? 

Som ovan nämnt i avsnitt 7 har Kommunen vid försäljning av fastigheter till TKAB att 

ta hänsyn till att försäljningen inte sker till ett underpris. Om Kommunen betalar TKAB 

för en investering som TKAB gjort i Kommunens fastighet innan fastigheten i fråga 
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överlåts, behöver det inte göras något avdrag i köpeskillingen för de investeringar som 

TKAB har gjort. 

9 Vilka konsekvenser får en eventuell likvidation av TKAB? 

Slutligen har Kommunen ställt en fråga som syftar på skrivelsen i 4 § i bolagsordningen 

för TKAB. Däri anges följande avseende ändamålet med bolagets verksamhet: 

I tredje stycket anges att bolagets behållna tillgångar ska tillfalla aktieägarna om 

bolaget likvideras. Aktieägaren är i detta fall Kommunen. Om TKAB likvideras innebär 

det således att samtliga fastigheter, gjorda investeringar samt TKAB:s dotterbolag 

ABTB ska tillfalla Kommunen. Kilpatrick har blivit ombedda att svara på frågan om 

det finns någon juridisk problematik kring en sådan likvidation (jfr. med att Kommunen 

köper tillbaka alla fastigheter samt gjorda investeringar). 

Vid en likvidation av aktiebolag är reglerna i 25 kap. aktiebolagslagen (2005:511) 

tillämpliga. Enligt 25 kap. 34 § aktiebolagslagen ska likvidatorn snarast efter det att han 

eller hon har tillträtt ansöka om kallelse på bolagets okända borgenärer. Enligt 25 kap. 

35 § aktiebolagslagen ska likvidatorn genom försäljning på offentlig auktion eller på 

annat lämplig sätt förvandla bolagets egendom till pengar, i den utsträckning det behövs 

för likvidationen, samt betala bolagets skulder. Förvandling till pengar behöver inte ske 

om alla aktieägare är överens om att egendomen kan skiftas som den är.7

När anmälningstiden som har satts ut i kallelsen på okända borgenärer har löpt ut och 

kända skulder har betalats ska likvidatorn i enlighet med 25 kap. 38 § aktiebolagslagen 

skifta bolagets återstående tillgångar. Om det råder tvist om en skuld eller om en skuld 

inte har förfallit till betalning eller av annan orsak inte kan betalas, ska pengar sättas av 

till betalning av skulden och återstoden skiftas. En aktieägare har enligt 4 kap. 1 § 

aktiebolagslagen rätt att få vad som belöper på hans eller hennes aktier. 

Då Kommunen är aktieägare i TKAB ska samtliga fastigheter överföras till Kommunen 

vid en eventuell likvidation i enlighet med vad som föreskrivs i 4 § bolagsordningen för 

7 Prop. 1975:103 s. 509. 
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TKAB. Detta förutsatt att ingen av fastigheterna behöver tas i anspråk för att betala en 

skuld i TKAB. 

*  *  *  *  * 
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Thomas, 

Vi avger härmed vårt utkast till rapport avseende den översyn av överföring av fastigheter från Tierps kommun till TKAB.  
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB:s (”nedan PwC”) ansvar gentemot er regleras i uppdragsavtal med Er daterat den 27 juni 
2019 (nedan “Avtalet”).

Denna rapport är ett utkast. PwC:s definitiva uppfattning och slutsatser kommer endast till uttryck i den slutliga rapporten och 
inte i detta utkast. PwC accepterar inte någon form av ansvar vare sig på obligatorisk eller utomobligatorisk grund (inte heller 
vid oaktsamhet) gentemot Er för innehållet i detta utkast och Ni ska varken agera eller avhålla Er från att agera på grund av 
innehållet i detta utkast.

Rapporten och våra kommentarer har baserats på PwC:s uppfattning om den riktiga tolkningen av lagar, föreskrifter, rättspraxis 
och andra uttalanden till vägledning för rättstillämpningen som var kända för oss vid tidpunkten för upprättandet av denna 
rapport. Därefter genomförda förändringar av lagar, föreskrifter, rättspraxis och andra uttalanden till vägledning för 
rättstillämpningen har inte beaktats.

Denna rapport får inte göras tillgänglig för andra personer än de som anges i Avtalen och endast under de förutsättningar som 
beskrivs där. Rapporten är skriven för att tillgodose Era specifika behov och ändamål. Andra eventuella läsare av rapporten än 
företrädare för Er kan därför inte förlita sig på innehållet i rapporten för sina ändamål och ska vara införstådd med att PwC inte 
accepterar någon form av ansvar eller skadeståndsskyldighet gentemot utomstående som tar del av rapporten. Utomstående 
äger inte rätt att hänvisa till eller citera innehållet i denna rapport eller göra rapporten tillgänglig för annan utan PwC:s skriftliga 
medgivande.

Med vänliga hälsningar,

Christina Grape
Senior Manager
T:  +46 (0)10 212 5493
christina.grape@pwc.com

Constantina Boberg
Director
T:  +46 (0)10 212 6664
constantina.boberg@pwc.com

Tomas Almendalen
Director
T:46 (0)10 212 9650
Thomas.almendalen@pwc.com

Per-Erik Waller
Director
T:46 (0)10 213 3085
per-erik.waller@pwc.com

Tierps kommun
Thomas Kihlström
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Bakgrund
Tierps kommun (Kommunen) har under 2011 beslutat att bilda ett nytt fastighetsbolag. 
Kommunen hade därefter för avsikt att överlåta verksamhets- och kommersiella fastigheter till 
bolaget. En plan för överlåtelserna har tagits fram och vissa överlåtelser har skett enligt plan, 
dock inte samtliga tänkta överlåtelser.  

Efter 2011 har vissa regeländringar skett som innebär att Kommunen har ett behov av att 
utvärdera gällande regler för att se vilken ägarstruktur som är mest ekonomisk för skattebetalarna 
ur ett ägarperspektiv. 

Uppdrag
Tierps kommun ger Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, nedan PwC, i uppdrag att: 

• Påvisa förändringar i regelverk som skett från 2011 och som ger effekter för 
fastighetsägande i kommunalt bolag

• Att utifrån dagens regelverk utvärdera kommunens strategi för fastighetsförvaltning 
såsom den kommit till uttryck baserat på 2011 års rapport

• Ge rekommendationer om hur Kommunen ska hantera ägande och förvaltande av 
fastigheter med hänsyn taget till lägsta kostnad för skattebetalarna och i enlighet med nu 
gällande regelverk

• Beskriva hur investeringar som utförts och bekostats av TKAB men som Kommunen är 
ägare till ska kostnadsföras 

• Beskriva hur investeringar som Kommunen utfört och bekostat men som TKAB är ägare 
till ska kostnadsföras   

Bakgrund och uppdrag
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Bakgrund
Kommunfullmäktige i Tierps kommun har beslutat att ett nytt fastighetsbolag ska bildas och att 
kommunen ska överlåta sina verksamhets- och kommersiella fastigheter till detta bolag. Det nya 
bolaget ska äga och förvalta kommunens fastigheter samt leverera så ändamålsenliga och billiga 
lokaler som möjligt. Hyrorna ska baseras på bolagets självkostnadspris och inte innehålla några 
marknadsinslag och riskpremier. Hyran ska omfatta merparten av de kostnader en lokal har. För 
det fall lokaler hyrs ut till externa kunder ska marknadsmässig hyressättning tillämpas.

Jämkning 
I samband med kommunens överlåtelse av fastigheter ska regler om jämkning tillämpas som 
innebär att en kommun som erhållit ersättning för moms från kommunkontosystemet för gjorda 
investeringar kan bli skyldig att återbetala hela eller delar av beloppet. 
Om kommunen varit skyldig att återbetala (jämka) moms till kommunkontosystemet kan en ny 
ägare av fastigheten genom positiv jämkning få tillbaka motsvarande belopp. Detta gäller dock 
endast under förutsättning att köparen använder fastigheten i en momspliktig verksamhet. 
Jämkning beräknas med 1/10 per år under återstoden av en tioårig korrigeringstid. Samma 
fastighet kan ha flera olika investeringar och därmed olika jämkningstider beroende på när en 
investering skett. 

Alternativa möjligheter
Istället för att Kommunen överlåter fastigheterna direkt till köparbolaget kan Kommunen ändra 
användningen på fastigheterna genom att registrera dessa för frivillig skattskyldighet för att hyra 
ut till bolaget. Även Bolaget registrerar fastigheterna för frivillig skattskyldighet och återhyr 
därefter dessa till Kommunen. 
Till följd av att Kommunen har ändrat användningen på fastigheterna måste en återbetalning 
(jämkning) ske till kommunkontot. Motsvarande belopp kan dock Kommunen återfå från 
“affärsmomssystemet” genom positiv jämkning.   

Alternativa möjligheter, forts.  
Om fastigheterna därefter överlåts måste dock Kommunen göra en s.k. slutjämkning, vilket 
innebär att hela det momsbelopp som återstår för Kommunen att återfå genom positiv jämkning 
kommer att återbetalas vid ett och samma tillfälle. 

Tierps kommuns faktiska hantering baserat på 2011 års rapport
Såsom vi har uppfattat situationen har Kommunen valt den alternativa möjligheten och har 
således hyrt ut fastigheterna med frivillig skattskyldighet till bolaget som därefter har hyrt tillbaka 
fastigheterna till Kommunen med frivillig skattskyldighet [att bekräftas av Tierps kommun]. 
Genom att inte överlåta fastigheterna har kommunen undvikit den latenta jämkningsskyldighet 
som annars skulle ha uppkommit. 

Under perioden fram till dagens datum har således kommunen fortsatt äga fastigheterna som 
hyrts ut till fastighetsbolaget. Vi har också uppfattat att Kommunens uthyrning har skett utan 
frivillig skattskyldighet. Fastighetsbolaget har förvaltat fastigheterna och har hyrt ut fastigheterna 
med frivillig skattskyldighet. Genom detta förfarande har fastighetsbolaget kunnat göra avdrag för 
ingående moms hänförligt till momspliktig uthyrning och även för sådan investeringar som 
fastighetsbolaget utfört på fastigheterna under perioden. Den debiterade momsen har kommunen 
kunnat återfå genom kommunkontot.  

Vi har efterfrågat information om hur vilka investeringar som skett sedan 2011 och som nu bör 
beaktas.Av den information som förelåg inför 2011 års rapport framgår att den senaste 
investeringen skett 2009 vilket innebär att sista perioden för jämkning var 2018. Vi har därför 
utgått för att inga ytterligare investeringar föreligger som skulle påverka beslutet som träffades 
2011 [att bekräftas av Tierps kommun]. 
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Den rapport från 2011 som vi har tagit del av berör endast de mervärdesskatterättsliga 
konsekvenser som uppkommer vid en fastighetsöverlåtelse från kommunen till det kommunala 
fastighetsbolaget. Vid en förändrad struktur bör beaktas ändrade regler avseende begränsning av 
ränteavdrag samt vilka övriga skattemässiga konsekvenser som uppkommer vid överlåtelse 
mellan kommun och kommunala bolag. De konsekvenser som bör beaktas i detta avseende 
beskrivs på sidan 8. 
Om en förändrad struktur innebär en överlåtelse av fastigheter från kommunen till kommunala 
bolag kan konsekvenser avseende inkomstskatt uppkomma (sidan10). Dessutom kan en 
fastighetstransaktion generera stämpelskatte- och fastighetsskattekonsekvenser vilket beskrivs 
på sidan 12.   
De effekter som uppkommer avseende mervärdesskatt vid en förändrad struktur beskrivs på 
sidan 14.  

Investeringar på fastigheterna 
TKAB har, såsom förstahandshyresgäst, utfört och bekostat investeringar på fastigheterna och 
fråga har uppkommit hur dessa investeringar ska hanteras i samband med en förändrad struktur.
Även Kommunen har utfört och bekostat investeringar på fastigheterna och fråga har uppkommit 
hur detta ska regleras i samband med en förändrad struktur   



Ränteavdrags- 
begränsningsregler2
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● Om fastigheterna ska överlåtas från Kommunen till TKAB och om TKAB avser att ta in 
extern eller intern finansiering för att finansiera förvärvet måste även de särskilda 
reglerna om avdrag för räntekostnader beaktas. 

● Reglerna består dels av s.k. riktade regler, d.v.s. regler som begränsar avdragsrätten för 
räntekostnader på vissa typer av koncerninterna lån, dels en generell 
ränteavdragsbegränsningsregel. Räntekostnader för externa lån omfattas inte av de 
riktade reglerna och kommer således endast att omfattas av den generella 
ränteavdragsbegränsningsregeln. 

● Interna lån som en kommun lämnar till ett dotterbolag, kommer under vissa 
förutsättningar att omfattas av de riktade reglerna med anledning av att kommunen är ett 
skattefritt subjekt och därför inte kommer att beskattas för ränteintäkten med minst 10 %. 
Koncerninterna lån mellan kommun och dess dotterbolag har utretts av Skatteverket och 
räntekostnader som betalas av dotterbolag har i vissa fall nekats. Bedömningen görs 
utifrån flera olika faktorer. Från och med den 1 januari 2019 har de riktade 
ränteavdragsbegränsningsreglerna modifierats och stramats åt. Vilka möjligheter som 
kommer att öppnas för dessa typer av strukturer är dock väldigt oklart. Tidigare har man i 
vart fall nekat avdrag för räntekostnader i de fall kommunen har lånat ut internt 
upparbetade medel. Så kallade back-to-back lån har kunnat godtas, om man kunnat visa 
strömmen av medel ned till dotterbolaget. För det fall TKAB kommer att finansiera ett 
fastighetsförvärv genom lån från kommunen finns det således starka skäl att titta närmare 
på om bolagets avdragsrätt för räntekostnader skulle begränsas. 

● Räntekostnader som inte omfattas av de riktade reglerna omfattas istället av en generell 
ränteavdragsbegränsningsregeln. Regeln innebär att ett bolag som huvudregel medges 
avdrag för ett negativt räntenetto (räntekostnader - ränteintäkter) motsvarande 30 % av 
ett skattemässigt beräknat EBITDA. Ett kvarstående negativt räntenetto som inte får dras 
av kan rullas vidare i 6 år och dras av om det i bolaget finns ett återstående 
avdragsutrymme efter att årets negativa räntenetto dragits av. 

● Koncernbidrag räknas med i ett bolags avdragsunderlag, vilket innebär att 
koncernbidragsplaneringen blir en viktig parameter vid optimeringen av en koncerns 
ränteavdrag.

● Om ett bolag som har koncernbidragsspärrade underskott, tvingas återlägga ett negativt 
räntenetto, kommer bolaget inte få utnyttja detta undersksott mot återläggningen. Det 
innebär att bolaget kommer behöva betala aktuell skatt samtidigt som underskott finns.

● Genom en förenklingsregel finns även möjlighet att dra av ett negativt räntenetto upp till 5 
miljoner. Ingår bolaget i en intressegemenskap med ett eller flera andra bolag medför 
dock en tillämpning av förenklingsregeln att hela intressegemenskapens avdrag 
begränsas till maximalt 5 miljoner.



Inkomstskattefrågor3



PwC

Övriga inkomtskattefrågor att beakta

Tierps kommun - översyn av fastighetshantering 17 mars 2020
10

Andra skattemässiga frågor att beakta
• Bolag inom samma koncern har under vissa förutsättningar möjlighet att utväxla 

koncernbidrag.

• Vår förståelse är att det “nybildade” bolaget förvärvar fastigheterna av Tierps Kommun. 
Någon underprisöverlåtelse är inte möjlig mellan en kommun och ett aktiebolag, varför 
överlåtelsen bör ske till marknadsvärde. Beroende av vilket värde som åsätts 
fastigheterna, kan vidare reglerna om otillåtet statsstöd också behöva ses över.

• När en fastighet avyttras beläggs transaktionen med stämpelskatt. Stämpelskatt utgår 
med 4,25 % av det högsta värdet av köpeskillingen och taxeringsvärdet. Det kan vara 
möjligt att genom en fastighetsreglering minska stämpelskatten. Detta förfarande har 
dock i vissa sammanhang ifrågasatts varför vi rekommenderar att detta först diskuteras 
internt innan det i så fall genomförs.

• Vilket värde som åsätts transaktionen är därmed viktigt ur flera aspekter, vilket innebär att 
det behöver utredas vidare till vilket värde som fastigheterna bör överlåtas till. 

• Kommunen är inte ett skattesubjekt inkomstskattemässigt vilket TKAB är. Det kan 
innebära att det kan vara effektivt att optimera kostnadsavdrag i TKAB.  

● Vår förståelse är att det “nybildade” bolaget genom inkråmsöverlåtelsen tar över flera 
olika typer av tillgångar som tidigare ägts av kommunen. Sedan den tidigare rapporten 
skrevs har redovisningsreglerna förändrats. Numer används K3 regelverket för lite större 
bolag. Övergången till K3 har inneburit större skillnader mellan bokförda värden och 
skattemässiga värden (så kallade temporära skillnader). Vi rekommenderar att bolaget 
efter förvärvet går igenom samtliga förvärvade tillgångar för att säkerställa en korrekt 
skattemässig klassificering samt korrekta skattemässiga anskaffningsvärden. Dels för att 
säkerställa korrekt efterlevnad av aktuella skatteregler, dels för att optimera 
värdeminskningsavdragen. Värdeminskningsavdragen har vidare betydelse vid 
beräkningen av ett bolags avdragsutrymme för räntekostnader.  



Fastighetsskatt och 
stämpelskatt4



PwC
Tierps kommun - översyn av fastighetshantering 17 mars 2020

12

Kommunen äger fastigheter
Fastigheterna överlåts till TKAB

• Om kommunen överlåter fastigheter till TKAB så kommer transaktionen medföra att 
TKAB påförs stämpelskatt om 4,25 % på det högsta av köpeskillingen och fastighetens 
taxeringsvärde. 
För det fall en fastighet inte skulle ha något taxeringsvärde, exempelvis vid allmännyttiga 
specialfastigeter, så kommer Lantmäteriet att begära in en marknadsvärdering per 
överlåtelsetidpunkten för att bevilja lagfart. I sådant fall kommer marknadsvärdet att 
utgöra underlag för stämpelskatt. 

• Om TKAB hyr ut fastigheter till kommunen för dess egen administration så kommer 
byggnaderna att klassificeras som hyreshus vilket innebär att fastigheterna påförs en årlig 
fastighetsskatt  med 1 % av taxeringsvärdet. 
Fastigheter som används för allmännyttiga ändamål kan även fortsättningsvis undantas 
från fastighetsskatt. Det är själva användningen som avgör fastighetens skattemässiga 
status. 

Kommunen äger fastigheter
Uthyrning till TKAB upphör

• Byggnader som idag hyrs ut till TKAB bör vara taxerade som hyreshus såvida de inte 
innehåller allmännyttig verksamhet, då kan de vara befriade som specialenheter. 
Kommunens egna verksamhetslokaler räknas inte som allmännyttiga i samband med 
fastighetstaxeringen såvida inte kommunen själv äger fastigheten. Det betyder att 
uthyrningen via TKAB förmodligen har inneburit att kommunen erlagt fastighetsskatt. 

• Om kommunen tar tillbaka sina verksamhetslokaler bör dessa lokaler bli skattebefriade 
från fastighetsskatt. 

• Övriga fastigheter påverkas inte av att kommunen tar tillbaka hyresförhållandet. 



Mervärdeskattefrågor5
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Kommunen äger fastigheter och överlåter dessa till TKAB 
Kommunen är frivilligt skattskyldig för uthyrning till TKAB
Fastigheterna ägs idag av kommunen och hyrs ut till TKAB som har som uppgift att förvalta 
fastigheterna. TKAB hyr därefter ut fastigheterna till Kommunen för att användas i den 
kommunala verksamheten. 
Vid en överlåtelse av fastigheterna från Kommunen till TKAB blir det olika konsekvenser 
beroende på om Kommunen har hanterat ingående moms på investeringarna i 
kommunkontosystemet eller i affärsmomssystemet, d.s.v. om Kommunen har varit frivilligt 
skattskyldig för sin uthyrning till TKAB eller om uthyrningen skett utan frivillig skattskyldighet. 

Om Kommunen har varit frivilligt skattskyldig för sin uthyrning till TKAB och har gjort avdrag ör 
investeringsmoms i affärsmomssystemet kommer TKAB kunna överta eventuell 
jämkningsskyldighet för gjorda investeringar som skett efter att kommunen blivit frivilligt 
skattskyldig. Sådana investeringar kommer således inte att föranleda någon jämkning. I samband 
med överlåtelsen ska Kommunen upprätta och överlämna en jämkningshandling som informerar 
TKAB om gjorda investeringar och vilken jämkningsskyldighet som TKAB tar över. Under 
förutsättning att TKAB fortsätter använda fastigheterna i en momspliktig uthyrning kommer dock 
inte någon jämkning att behöva ske med ett undantag och det är om det i dagsläget finns några 
pågående jämkningar. Dessa måste i så fall slutjämkas i samband med överlåtelsen.   

Kommunen äger fastigheter och överlåter dessa till TKAB, forts 
Kommunen är inte frivilligt skattskyldig för uthyrning till TKAB
Om Kommunen däremot inte varit frivilligt skattskyldig utan har fått ersättning för gjorda 
investeringar från kommunkontosystemet kommer en överlåtelse av fastigheterna till TKAB 
föranleda en potentiell återbetalningsskyldighet av investeringsmoms till kommunkontosystemet. 
Detta gäller avseende investeringar som gjorts sedan 2010 om överlåtelsen sker 2019. 

Kommunen ska även i detta fall upprätta och överlämna en jämkningshandling som anger hur stor 
del av ingående moms avseende investeringarna som Kommunen har återbetalat till 
kommunkontosystemet. Under förutsättning att TKAB erhåller en sådan jämkningshandling kan 
TKAB genom positiv jämkning erhålla motsvarande avdrag för investeringsmoms genom positiv 
jämkning. Eftersom det är fråga om investeringsmoms som Kommunen återbetalat kan det finnas 
anledning att reglera Kommunens rätt till ersättning av momsen från TKAB. 
 
TKAB har gjort investeringar på fastigheterna
Om TKAB, såsom hyresgäst, har bekostat investeringar i form av ny-, till- eller ombyggnationer på 
fastigheterna och TKAB förvärvar fastigheterna av Kommunen kommer någon jämkning av 
ingående moms hänförligt till investeringarna inte att behöva ske. 
Skatteverket anser också att en ersättning som i efterhand lämnas till en hyresgäst för dennes 
investeringar på fastigheten utgör en icke momspliktig transaktion utan kan jämställas med en 
överlåtelse av fastighet. 
Om Kommunen ska ersätta TKAB för gjorda investeringar innan överlåtelsen bör detta kunna ske 
som en reglering av priset på fastigheterna. 
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Kommunen äger fastigheterna - uthyrningen till TKAB upphör

Om Kommunen väljer att ta över ansvaret för fastigheterna genom att avsluta uthyrningen till 
TKAB kommer det att innebära att Kommunen själv kommer att bedriva verksamhet i egna 
fastigheter. 
Kommunen är frivilligt skattskyldig för uthyrning till TKAB
Om Kommunen tar över ansvar för förvaltningen av fastigheterna kommer den frivilliga 
skattskyldigheten att upphöra. Detta innebär också att användningen av fastigheterna kommer att 
ändras från momspliktig uthyrning till momsfri användning i kommunal regi. En sådan ändrad 
användning kan medföra en skyldighet för Kommunen att jämka gjorda investeringar i fastigheten. 
Jämkningsskyldigheten gäller oavsett om det är kommunen eller TKAB som gjort investeringarna 
på fastigheterna. Jämkningen i detta fall innebär dock endast att en återbetalning av moms ska 
ske i “affärsmomssystemet” samt att en motsvarande rätt till ersättning för moms kommer att 
erhållas från kommunkontosystemet. Således innebär detta att om det finns investeringar på 
fastigheterna där en jämkningsskyldighet kan uppkomma så medför en jämkning ingen egentlig 
likviditetspåfrestning för Kommunen. 

Kommunen tar över investeringar som TKAB utfört
De investeringar som TKAB gjort på fastigheterna utgör sannolikt fastighet enligt ML:s definition, 
vilket innebär att om TKAB erhåller ersättning för detta i efterhand, d.v.s. i samband med att 
uthyrningen till TKAB upphör, anses ersättningen vara undantagen från moms då det är fråga om 
överlåtelse av fastighet, se även SKV:s ställningstagande daterat 2010-06-09.  
Kommunen kommer således att överta “fastighet” då Kommunen övertar investeringarna i 
samband med att uthyrningen upphör. Som angivits ovan innebär en ändrad användning av 
fastigheterna att en jämkningsskyldighet kan uppkomma beroende på investeringarnas storlek 
och omfattning. Jämkningsskyldigheten innebär att Kommunen återbetalar moms i 
affärsmomssystemet men har rätt att få motsvarande ersättning från kommunkontosystemet.    

Kommunen äger fastigheter - uthyrningen till TKAB upphör

Kommunen är inte frivilligt skattskyldig för uthyrning till TKAB 
Om Kommunen inte inte varit frivilligt skattskyldig för uthyrningen till TKAB innebär detta att 
eventuella investeringar som Kommunen gjort på fastigheterna ersatts genom kommunkontot. 
Detta innebär att någon jämkningsskyldighet för äldre investeringar inte uppkommer. 
Betr. de investeringar som TKAB utfört på fastigheterna, se ovan.  
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Fastighetsinnehav
Tierps Kommunfastigheter
Enligt Bisnode Infotorg är Tierps Kommunfastigheter registrerad som ägare till 11 fastigheter per 
2019-11-25. I årsredovisning 2018 finns cirka 50 registerfastigheter sammanställda i 
fastighetsförteckning. 

Åtta av bolagets fastigheter är belägna i centralorten och en vardera i Månkarbo, Örbyhus 
respektive Skärplinge. Huvuddelen av fastigheterna är taxerade som specialenheter men det 
finns åtminstone en hyreshusenhet, lokaler.
Lokalarea för de ägda fastigheter som vi återfunnit i fastighetsförteckning i årsredovisning 2018 
utgör drygt fyra procent av total lokalyta som angavs till cirka 120 000 m².

Redovisade värde per 2018-12-31, moderbolaget
Enligt årsredovisning 2018 är bokfört värde för byggnader och mark i moderbolaget cirka 169,1 
miljoner kronor. Markanläggningar redovisades till cirka 17,8 miljoner kronor. Bokfört värde för 
förbättringsutgifter på annans fastighet uppgick till cirka 155,6 miljoner kronor och pågående ny- 
och ombyggnationer till cirka 102,4 miljoner kronor.
Årets investeringar/nyanskaffningar var betydande för byggnader, mark och markanläggningar 
och redovisades till cirka 105 miljoner kronor. 

Uppdaterad fastighetssammanställning
Bolagets fastighetsinnehav är begränsat och torde värdemässigt vara koncentrerat till ett fåtal av 
de ägda fastigheterna. 

Med hänsyn till de omfattande nyanskaffningarna under 2018 och antagande om fortsatt hög 
investeringstakt 2019 behövs en uppdaterat sammanställning av fastighetsspecifik information för 
att bedöma finansiella effekter av olika strategival.

XX
Om 
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Mervärdesskatt
De momsmässiga konsekvenser som uppkommer vid en överlåtelse av fastigheterna från 
Kommunen till TKAB är beroende av hur uthyrningen till TKAB har hanterats. Har Kommunen 
varit frivilligt skattskyldig och gjort investeringar på fastigheterna har ingående moms sannolikt 
hanterats i affärsmomssystemet. En överlåtelse av fastigheterna kommer då inte att medföra 
någon jämkning eller återbetalning av jämkningsmoms. 

Har kommunen inte varit frivilligt skattskyldig har ingående moms på gjorda investeringar ersatts 
via kommunkontosystemet, vilket innebär att en eventuell överlåtelse kan medföra att Kommunen 
måste återbetala moms till kommunkontosystemet. Detta gäller för sådana investeringar där 
korrigeringstiden ännu inte har gått ut, d.v.s. för investeringar som skett från 2010 och framåt. Vi 
har dock inte någon aktuell information om nya investeringar på fastigheterna och av den tidigare 
rapporten synes korrigeringstiden för de investeringar som tidigare gjorts på fastigheterna ha gått 
till ända. 

Om Kommunen väljer att upphöra med uthyrningen till TKAB och istället själv använda 
fastigheterna i egen verksamhet kan detta ses som en ändrad användning under förutsättning att 
kommunen varit frivilligt skattskyldig för den tidigare uthyrningen. Om Kommunen med anledning 
av detta övertar/förvärvar de investeringar som TKAB gjort på fastigheterna bör kommunen även 
överta jämkningsskyldigheten och därefter, beroende på hur fastigheterna används, själv jämka 
eventuell kvarvarande investeringsmoms.  

Om Kommunen ersätter TKAB för åtgärder som TKAB har utfört på fastigheterna bör detta ses 
som en icke momspliktig ersättning för vad som utgör fastighet. Under vissa förutsättningar kan 
dock TKAB:s överlåtelse av “investeringsvara” innebära en skyldighet för TKAB att återbetala en 
andel av tidigare avdragen moms. 

   

Inkomstskatt
Ovan angivna regler om ränteavdragsbegränsning innebär att om fastigheterna ska överlåtas från 
Kommunen till TKAB och om TKAB avser att ta in extern eller intern finansiering för att finansiera 
förvärvet måste även de särskilda reglerna om avdrag för räntekostnader beaktas och men mer 
utförlig granskning av detta rekommenderas.   

Det bör också påpekas att Kommunen inte är ett skattesubjekt inkomstskattemässigt vilket ett 
kommunalt bolag är. Det kan därför finnas anledning att optimera kostnadsavdrag i ett 
kommunala bolag. 
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Stämpelstatt
En överlåtelse av fastigheterna från Kommunen till TKAB kommer att generera stämpelskatt om 
4,25 % på det högsta av köpeskillingen och fastighetens taxeringsvärde.   

Fastighetsskatt
Om kommunen tar tillbaka sina verksamhetslokaler bör dessa lokaler bli skattebefriade från 
fastighetsskatt. 

Om TKAB förvärvar fastigheterna och därefter hyr ut dem till Kommunen för att använda i egen 
administration  innebär det att fastigheterna ska omklassificeras till hyresfastigheter och därmed 
generera fastighetsskatt. 

Finansiellt
 Med hänsyn till de omfattande nyanskaffningarna under 2018 och antagande om fortsatt hög 
investeringstakt 2019 behövs en uppdaterat sammanställning av fastighetsspecifik information för 
att bedöma finansiella effekter av olika strategival.

Sammanfattning och rekommendation
Sammanfattningsvis är det vår rekommendation att Tierps kommun behåller de fastigheter som 
idag ägs av kommunen och därmed att någon överlåtelse inte sker. För det fall Kommunen även 
övertar förvaltningen av fastigheterna och inte fortsättningsvis kommer att hyra ut dessa till  TKAB 
kan en skyldighet att jämka investeringsmoms att uppkomma då kommunen tar över 
investeringsvaror från TKAB. En sådan jämkningsskyldighet kan dock hanteras av kommunen i 
respektive system.
Om kommunen upphör med uthyrningen och behåller fastigheterna i egen regi kommer också 
ingående moms på löpande driftskostnader och kommande investeringar att ersättas genom 
kommunkontosystemet. Det kan också noteras att då TKAB hyr ut fastigheterna med frivillig 
skattskyldighet till kommunen måste en eventuell andrahandsuthyrning av kommunen ske till en 
momsregistrerad hyresgäst för att inte TKAB:s frivilliga skattskyldighet ska upphöra och därmed 
möjligheten att återfå ingående moms på kostnader. Om uthyrningen istället sker direkt från 
kommunen till en hyresgäst som bedriver momsfri verksamhet påverkas inte kommunens 
möjlighet att få ersättning för moms på kostnader, vilket i så fall sker genom 
kommunkontosystemet. Att ta tillbaka förvaltningen av fastigheterna kan därför innebära en 
minskad administration och minskade risker för sådana felaktigheter som kan uppkomma vid en 
frivllig skattskyldighet. 
Baserat på ett skatterättsligt perspektiv med utgångspunkt från gällande lagstiftningar och 
konsekvenser av dessa är vår bedömning att fastigheterna inte bör överlåtas till TKAB. Det kan 
också konstateras att om kommunen tar tillbaka verksamhetsfastigheterna bör lokalerna bli 
skattebefriade.   



pwc.se

Tack!

© 2020 PwC. All rights reserved. Not for further distribution without the permission of PwC. “PwC” refers to the network of member firms of PricewaterhouseCoopers 
International Limited (PwCIL), or, as the context requires, individual member firms of the PwC network. Each member firm is a separate legal entity and does not act as 
agent of PwCIL or any other member firm. PwCIL does not provide any services to clients. PwCIL is not responsible or liable for the acts or omissions of any of its 
member firms nor can it control the exercise of their professional judgment or bind them in any way. No member firm is responsible or liable for the acts or omissions of 
any other member firm nor can it control the exercise of another member firm’s professional judgment or bind another member firm or PwCIL in any way.









 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Kommunstyrelsen 

 
2022-05-24  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 135 
Dnr KS/2022:349 

(KF) Tilläggsbudgetering investeringar inom 
utbildningsverksamheten 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna en utökning av kommunens investeringsbudget med 2 400 tkr 
för utbildningsverksamheten dels 1 100 tkr för inköp av inventarier till den 
nya förskolan och grundskolan i Kyrkbyn och dels 1 300 tkr för att påbörja 
utbytet av switchar och nätverk inom grundskolan.  
 
Sammanfattning av ärendet 
I samband med nybyggnationen av Kyrkskolan, (för- och grundskola), 
behöver inventarier inköpas. Detta är inte inlagt i investeringsbudgeten för 
2022. Det kan bli både nytt och begagnat som köps in beroende på behov 
och tillgång.  
 
Grundskolans nätverksutrustning har med råge passerat bäst före datum och 
är i stort behov av utbyte. Grundskolan har fått en preliminär offert från IT-
centrum på totalt 2,2 mnkr. Det är av stor vikt att arbetet kommer igång 
snarast möjligt 
 
Barnrättskonsekvenser 
För att få en bra kvalitativt och funktionell lärmiljö för barnen så behövs 
inköp av inventarier som är anpassade efter dagens behov. 
 
Mål och uppdrag 
Beslutet bidrar till följande delmål och uppdrag i Plan för Tierps kommun 
ekonomi och verksamhet 2022 – 2024: 

- Delmål  4.1 Likvärdig förskola och 4.2 Likvärdig grundskola.  
- Uppdrag 6.2.k Återuppta skolverksamhet i Kyrkbyn.  

 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Den ekonomiska konsekvensen blir en utökning av investeringsbudgeten, 
men den ska inte påverka kommunens behov av upplåning. Dessutom får 
utbildningsverksamheten kapitalkostnader. 
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
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Beslutet skickas till 
 Utbildningschef  
 Ekonomienheten 
 Ekonomichef 

 



1 (2) 

 

   

Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2022-05-10 KS/2022:349
  

  
   
  
    

 
 
Tilläggsbudgetering - Investeringar inom 
utbildningsverksamheten 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna en utökning av kommunens investeringsbudget med 2 400 tkr 
för utbildningsverksamheten dels för inköp av inventarier till den nya 
förskolan och grundskolan i Kyrkbyn och dels 1 300 tkr för att påbörja 
utbytet av switchar och nätverk inom grundskolan.  
 
Sammanfattning av ärendet 
I samband med nybyggnationen av Kyrkskolan, (för- och grundskola), 
behöver inventarier inköpas. Detta är inte inlagt i investeringsbudgeten för 
2022. Det kan bli både nytt och begagnat som köps in beroende på behov 
och tillgång.  
 
Grundskolans nätverksutrustning har med råge passerat bäst före datum 
och är i stort behov av utbyte. Grundskolan har fått en preliminär offert 
från IT-centrum på totalt 2,2 mnkr. Det är av stor vikt att arbetet kommer 
igång snarast möjligt 
 
Barnrättskonsekvenser 
För att få en bra kvalitativt och funktionell lärmiljö för barnen så behövs 
inköp av inventarier som är anpassade efter dagens behov. 
 
Mål och uppdrag 
Beslutet bidrar till följande delmål och uppdrag i Plan för Tierps kommun 
ekonomi och verksamhet 2022 – 2024: 

- Delmål  4.1 Likvärdig förskola och 4.2 Likvärdig grundskola.  
- Uppdrag 6.2.k Återuppta skolverksamhet i Kyrkbyn.  

 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Den ekonomiska konsekvenser blir en utökning av investeringsbudgeten, 
men den ska inte påverka kommunens behov av upplåning. Dessutom får 
utbildningsverksamheten kapitalkostnader. 
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 



2 (2) 

 

   

Beslutet skickas till 
 Utbildningschef Per Angemo 
 Ekonomienheten 
 Ekonomichef 

 
I tjänsten  
 
Veikko Niemi 
Ekonomichef 
Kommunfullmäktige 
 
 



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Kommunstyrelsen 

 
2022-05-24  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 136 
Dnr KS/2021:631 

(KF) Revidering av befintlig utskottsstruktur under 
kommunstyrelsen samt den befintliga politiska organisationen i 
övrigt 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa förslaget till organisationsförändring och anta föreslagna 
förändringar i ersättningsreglementet,  
 
att den nya organisationen börjar gälla efter valet 2022 i samband med att 
det nya styret tillträder, samt 
 
att uppdra till kommunstyrelsen att revidera samtliga berörda styrdokument, 
inklusive ersättningsreglementet, utifrån de föreslagna förändringarna. 
 
Reservation 
Anders Hällbom (MP) reserverar sig till förmån för eget yrkande.  
 
Alexander Karlsson (V) reserverar sig till förmån för eget tilläggsyrkande.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktiges presidium fick i uppdrag i juni 2021 (KF §105/2021) 
att leda arbetet i att göra en översyn över befintlig utskottsstruktur under 
kommunstyrelsen samt den befintliga politiska organisationen i övrigt och 
föreslå ändringar i kommunstyrelsens och andra relevanta reglementen. I 
uppdraget ingick också att leda arbetet i att göra en översyn av 
ersättningsreglementet till förtroendevalda.  
 
Presidiet har sammanfattat arbetet och de föreslagna förändringarna i en 
rapport. Förslagen går i korthet ut på att:  

 Vissa ansvarsområden flyttas mellan befintliga utskott, samt att 
individärenden, där det behövs många extrasammanträden, samlas i 
ett eget utskott. Vissa utskott byter namn. Med ett nytt utskott 
kommer det att finnas sex utskott under kommunstyrelsen; 
kommunstyrelsens arbetsutskott, utskottet samhällsbyggnad, 
utskottet arbete och omsorg, utskottet utbildning och kultur, utskottet 
för individärenden och utskottet för arbetsgivarfrågor. 

 Kommunstyrelsen ska kunna tillsätta egna korta beredningar.  
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 Sammansättningen av ledamöter till krisledningsnämnden förändras 
till tre ledamöter och tre ersättare och att ordinarie ledamöterna 
består av presidiet i kommunstyrelsen. 

 I ersättningsreglementet införs ett ersättningstak för årsarvode. 
Vidare en del förändringar och förtydliganden runt ersättningar, till 
exempel att gruppledararvode och utbildningsdagar ska vara möjliga 
att dela samt vissa justeringar av årsarvoden. 

 Förändrade ersättningsregler för revisionen, samt vissa justeringar i 
reglementet för revisionen. 

 Förslag på förändringar i reglementen och andra styrdokument för 
att säkerställa den nya organisationen. 

 
För kommunfullmäktige föreslås inga förändringar i organisation. 
 
Beslutsmotivering 
Förslagen syftar till att göra berednings- och beslutsstruktur mer 
ändamålsenlig, få en politisk organisation som speglar behoven och att 
ytterligare stärka och vitalisera de politiska organen och rollen som 
förtroendevald.  
 
Den tydliga styrningen, som skapades vid omorganisationen 2007, med en 
enda styrlinje från kommunstyrelsen till verksamheten blir kvar. 
Kommunstyrelsen och dess utskott kommer även fortsättningsvis arbeta 
med frågeställningen ”Vad ska göras” utifrån vad kommunfullmäktige har 
beslutat om ”Vad ska nås”. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barn och unga bedöms inte påverkas mer än att det är en fördel att känsliga 
uppgifter i samband med individärenden kommer hanteras av en liten grupp 
förtroendevalda, istället för av ett stort utskott. 
  
Mål och uppdrag 
Beslutet bidrar till att uppnå delmål 16.2 Kommunens verksamheter ska 
vara effektiva, transparanta och rättssäkra. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Förslaget innebär i vissa fall utökad årsarvodering och i andra fall en 
minskad kostnad för sammanträden. Sammantaget beräknas förslaget 
innebära följande: 
 
Kostnaderna för ersättningar till förtroendevalda med ytterligare ett utskott 
bör inte bli högre utan ligga kvar på ungefär samma nivå. I det nytillkomna 
utskottet för individärenden utgår ersättningen som ett fast årsarvode och 
ordinarie ledamöter erhåller inget sammanträdesarvode. Ett stort antal 
extrasammanträden under året gör därmed inte att kostnaden ökar. Eftersom 
det främst ingår ledamöter som är hel- eller deltidsarvoderade utgår inte 
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heller ersättning för förlorad arbetsförtjänst. De nygamla utskotten arbete 
och omsorg och utbildning och kultur (före detta barn och ungdom) kommer 
sannolikt ha något eller några färre sammanträden per år och endast i 
undantagsfall något extrasammanträde. För tjänsteorganisationen kommer 
det underlätta tidsmässigt att sammankalla till extrautskott för det nya 
utskottet för individärenden, däremot innebär genomförandet av 
sammanträden för sex parallella utskott att det behöver vara minst fyra 
personer som delar på sekreterarskapet för utskotten. Idag fördelas samtliga 
sammanträden på tre personer. 
 
Förutom årsarvoden för det nya utskottet för individärendens ledamöter 
föreslås en del andra förändringar i ersättningsreglementet. Förslaget 
innebär ett arvodestak samt justeringar av vissa årsarvodesnivåer. 
Arvodestaket innebär att en person som kombinerar uppdrag inte kan få ett 
sammanlagt årsarvode som överstiger 90% av grundarvodet för en 
riksdagsledamot. Vidare föreslås en höjning av valnämndens ordförandes 
årsarvode under valår, en kostnad motsvarande 21 tkr per år. Samt att 
årsarvode införs för samtliga revisorer och en höjning görs av årsarvodet till 
revisionens ordförande. En kostnad motsvarande 147 tkr per år.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Yrkande 
Anders Hällbom (MP) yrkar att kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige att besluta 
 
att uppdra kommunstyrelsen att utifrån Miljöpartiets förslag (se bilaga) till 
politisk organisation ta fram förslag till reviderat reglemente för 
kommunstyrelsen (KS 2021/854), krisledningsnämnd (KS 2021/894) samt 
ersättningsreglemente (KS 2019/278) för beslut i kommunfullmäktige 18 
oktober 2022, 
 
att uppdra kommunstyrelsen att utifrån Miljöpartiets förslag (se bilaga) till 
politisk organisation ta fram nya reglementen för Bygg- och Miljönämnd 
samt Individnämnd för beslut i kommunfullmäktige 18 oktober 2022, samt 
 
att uppdra kommunstyrelsen att utifrån revisorernas skrivelse 2021-11-24 ta 
fram förslag till reviderat reglemente för revisionen (KS 2021/254), samt 
ersättningsreglemente (KS 2019/278) för beslut i kommunfullmäktige 18 
oktober 2022. 
 
Tilläggsyrkande  
Alexander Karlsson (V) yrkar att kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige besluta 
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att det i ersättningsreglementet föreslagna arvodestaket sätts till 60 procent 
av grundarvodet för en riksdagsledamot.  
 
Bifall 
Ann- Kristin Ringefors (KD) yrkar bifall till Anders Hällboms (MP) 
yrkande.  
 
Emma Lokander (M) och Lotta Carlberg (C) yrkar bifall till liggande 
förslag.  
 
Avslag 
Emma Lokander (M) och Lotta Carlberg (C) yrkar avslag till Anders 
Hällboms (MP) yrkande och Alexanders Karlssons (V) tilläggsyrkande.  
 
Beslutsgång 
Ordförande föreslår propositionsordning som godkänns av 
kommunstyrelsen.   
 
Ordförande ställer proposition på liggande förslag och Anders Hällboms 
(MP) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt liggande 
förslag. 
 
Ordförande ställer proposition på bifall eller avslag till Alexander Karlssons 
(V) tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå 
Alexander Karlssons (V) tilläggsyrkande.  
 
Beslutsunderlag 

 Kommunfullmäktiges presidium § 1/2022 
 Förslag till beslut 
 Rapport - Översyn av befintlig utskottsstruktur och 

ersättningsreglemente för förtroendevalda 
 

Beslutet skickas till 
 Kommundirektör 
 Kommunfullmäktiges presidium 
 Kommunstyrelsens presidium 
 Gruppledare 
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§ 1   
Dnr KS/2021:631 

Revidering av befintlig utskottsstruktur under kommunstyrelsen 
samt den befintliga politiska organisationen i övrigt  
 
Beslut 
Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa förslaget till organisationsförändring och anta föreslagna 
förändringar i ersättningsreglementet,  
 
att den nya organisationen börjar gälla efter valet 2022 i samband med att 
det nya styret tillträder, samt 
 
att uppdra till kommunstyrelsen att revidera samtliga berörda styrdokument, 
inklusive ersättningsreglementet, utifrån de föreslagna förändringarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktiges presidium fick i uppdrag i juni 2021 (KF §105/2021) 
att leda arbetet i att göra en översyn över befintlig utskottsstruktur under 
kommunstyrelsen samt den befintliga politiska organisationen i övrigt och 
föreslå ändringar i kommunstyrelsens och andra relevanta reglementen. I 
uppdraget ingick också att leda arbetet i att göra en översyn av 
ersättningsreglementet till förtroendevalda.  
 
Presidiet har sammanfattat arbetet och de föreslagna förändringarna i en 
rapport. Förslagen går i korthet ut på att:  

 Vissa ansvarsområden flyttas mellan befintliga utskott, samt att 
individärenden, där det behövs många extrasammanträden, samlas i 
ett eget utskott. Vissa utskott byter namn. Med ett nytt utskott 
kommer det att finnas sex utskott under kommunstyrelsen; 
kommunstyrelsens arbetsutskott, utskottet samhällsbyggnad, 
utskottet arbete och omsorg, utskottet utbildning och kultur, utskottet 
för individärenden och utskottet för arbetsgivarfrågor. 

 Kommunstyrelsen ska kunna tillsätta egna korta beredningar.  
 Sammansättningen av ledamöter till krisledningsnämnden förändras 

till tre ledamöter och tre ersättare och att ordinarie ledamöterna 
består av presidiet i kommunstyrelsen. 
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 I ersättningsreglementet införs ett ersättningstak för årsarvode. 
Vidare en del förändringar och förtydliganden runt ersättningar, till 
exempel att gruppledararvode och utbildningsdagar ska vara möjliga 
att dela samt vissa justeringar av årsarvoden. 

 Förändrade ersättningsregler för revisionen, samt vissa justeringar i 
reglementet för revisionen. 

 Förslag på förändringar i reglementen och andra styrdokument för 
att säkerställa den nya organisationen. 

 
För kommunfullmäktige föreslås inga förändringar i organisation. 
 
Beslutsmotivering 
Förslagen syftar till att göra berednings- och beslutsstruktur mer 
ändamålsenlig, få en politisk organisation som speglar behoven och att 
ytterligare stärka och vitalisera de politiska organen och rollen som 
förtroendevald.  
 
Den tydliga styrningen, som skapades vid omorganisationen 2007, med en 
enda styrlinje från kommunstyrelsen till verksamheten blir kvar. 
Kommunstyrelsen och dess utskott kommer även fortsättningsvis arbeta 
med frågeställningen ”Vad ska göras” utifrån vad kommunfullmäktige har 
beslutat om ”Vad ska nås”. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barn och unga bedöms inte påverkas mer än att det är en fördel att känsliga 
uppgifter i samband med individärenden kommer hanteras av en liten grupp 
förtroendevalda, istället för av ett stort utskott. 
  
Mål och uppdrag 
Beslutet bidrar till att uppnå delmål 16.2 Kommunens verksamheter ska 
vara effektiva, transparanta och rättssäkra. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Förslaget innebär i vissa fall utökad årsarvodering och i andra fall en 
minskad kostnad för sammanträden. Sammantaget beräknas förslaget 
innebära följande: 
 
Kostnaderna för ersättningar till förtroendevalda med ytterligare ett utskott 
bör inte bli högre utan ligga kvar på ungefär samma nivå. I det nytillkomna 
utskottet för individärenden utgår ersättningen som ett fast årsarvode och 
ordinarie ledamöter erhåller inget sammanträdesarvode. Ett stort antal 
extrasammanträden under året gör därmed inte att kostnaden ökar. Eftersom 
det främst ingår ledamöter som är hel- eller deltidsarvoderade utgår inte 
heller ersättning för förlorad arbetsförtjänst. De nygamla utskotten arbete 
och omsorg och utbildning och kultur (före detta barn och ungdom) kommer 
sannolikt ha något eller några färre sammanträden per år och endast i 
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undantagsfall något extrasammanträde. För tjänsteorganisationen kommer 
det underlätta tidsmässigt att sammankalla till extrautskott för det nya 
utskottet för individärenden, däremot innebär genomförandet av 
sammanträden för sex parallella utskott att det behöver vara minst fyra 
personer som delar på sekreterarskapet för utskotten. Idag fördelas samtliga 
sammanträden på tre personer. 
 
Förutom årsarvoden för det nya utskottet för individärendens ledamöter 
föreslås en del andra förändringar i ersättningsreglementet. Förslaget 
innebär ett arvodestak samt justeringar av vissa årsarvodesnivåer. 
Arvodestaket innebär att en person som kombinerar uppdrag inte kan få ett 
sammanlagt årsarvode som överstiger 90% av grundarvodet för en 
riksdagsledamot. Vidare föreslås en höjning av valnämndens ordförandes 
årsarvode under valår, en kostnad motsvarande 21 tkr per år. Samt att 
årsarvode införs för samtliga revisorer och en höjning görs av årsarvodet till 
revisionens ordförande. En kostnad motsvarande 147 tkr per år.  
 
Beslutsunderlag 

 Förslag till beslut 
 Rapport - Översyn av befintlig utskottsstruktur och 

ersättningsreglemente för förtroendevalda 
 

Beslutet skickas till 
 Kommundirektör 
 Kommunfullmäktiges presidium 
 Kommunstyrelsens presidium 
 Gruppledare 
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Dokumentnamn 

Förslag till beslut    Datum Diarienummer 

2022-05-06 KS/2021:631
  

  
   
  

    

Reviderad politisk organisation för kommunstyrelsen och dess 
utskott 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa förslaget till organisationsförändring och anta föreslagna 
förändringar i ersättningsreglementet,  
 
att den nya organisationen börjar gälla efter valet 2022 i samband med att 
det nya styret tillträder, samt 
 
att uppdra till kommunstyrelsen att revidera samtliga berörda 
styrdokument, inklusive ersättningsreglementet, utifrån de föreslagna 
förändringarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktiges presidium fick i uppdrag i juni 2021 (KF §105/2021) 
att leda arbetet i att göra en översyn över befintlig utskottsstruktur under 
kommunstyrelsen samt den befintliga politiska organisationen i övrigt och 
föreslå ändringar i kommunstyrelsens och andra relevanta reglementen. I 
uppdraget ingick också att leda arbetet i att göra en översyn av 
ersättningsreglementet till förtroendevalda.  
 
Presidiet har sammanfattat arbetet och de föreslagna förändringarna i en 
rapport. Förslagen går i korthet ut på att:  

 Vissa ansvarsområden flyttas mellan befintliga utskott, samt att 
individärenden, där det behövs många extrasammanträden, samlas i 
ett eget utskott. Vissa utskott byter namn. Med ett nytt utskott 
kommer det att finnas sex utskott under kommunstyrelsen; 
kommunstyrelsens arbetsutskott, utskottet samhällsbyggnad, 
utskottet arbete och omsorg, utskottet utbildning och kultur, 
utskottet för individärenden och utskottet för arbetsgivarfrågor. 

 Kommunstyrelsen ska kunna tillsätta egna korta beredningar.  
 Sammansättningen av ledamöter till krisledningsnämnden 

förändras till tre ledamöter och tre ersättare och att ordinarie 
ledamöterna består av presidiet i kommunstyrelsen. 
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 I ersättningsreglementet införs ett ersättningstak för årsarvode. 
Vidare en del förändringar och förtydliganden runt ersättningar, till 
exempel att gruppledararvode och utbildningsdagar ska vara 
möjliga att dela samt vissa justeringar av årsarvoden. 

 Förändrade ersättningsregler för revisionen, samt vissa justeringar i 
reglementet för revisionen. 

 Förslag på förändringar i reglementen och andra styrdokument för 
att säkerställa den nya organisationen. 

 
För kommunfullmäktige föreslås inga förändringar i organisation. 
 
Beslutsmotivering 
Förslagen syftar till att göra berednings- och beslutsstruktur mer 
ändamålsenlig, få en politisk organisation som speglar behoven och att 
ytterligare stärka och vitalisera de politiska organen och rollen som 
förtroendevald.  
 
Den tydliga styrningen, som skapades vid omorganisationen 2007, med en 
enda styrlinje från kommunstyrelsen till verksamheten blir kvar. 
Kommunstyrelsen och dess utskott kommer även fortsättningsvis arbeta 
med frågeställningen ”Vad ska göras” utifrån vad kommunfullmäktige har 
beslutat om ”Vad ska nås”. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barn och unga bedöms inte påverkas mer än att det är en fördel att känsliga 
uppgifter i samband med individärenden kommer hanteras av en liten 
grupp förtroendevalda, istället för av ett stort utskott. 
  
Mål och uppdrag 
Beslutet bidrar till att uppnå delmål 16.2 Kommunens verksamheter ska 
vara effektiva, transparanta och rättssäkra. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Förslaget innebär i vissa fall utökad årsarvodering och i andra fall en 
minskad kostnad för sammanträden. Sammantaget beräknas förslaget 
innebära följande: 
 
Kostnaderna för ersättningar till förtroendevalda med ytterligare ett utskott 
bör inte bli högre utan ligga kvar på ungefär samma nivå. I det nytillkomna 
utskottet för individärenden utgår ersättningen som ett fast årsarvode och 
ordinarie ledamöter erhåller inget sammanträdesarvode. Ett stort antal 
extrasammanträden under året gör därmed inte att kostnaden ökar. 
Eftersom det främst ingår ledamöter som är hel- eller deltidsarvoderade 
utgår inte heller ersättning för förlorad arbetsförtjänst. De nygamla 
utskotten arbete och omsorg och utbildning och kultur (före detta barn och 
ungdom) kommer sannolikt ha något eller några färre sammanträden per år 
och endast i undantagsfall något extrasammanträde. För 
tjänsteorganisationen kommer det underlätta tidsmässigt att sammankalla 
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till extrautskott för det nya utskottet för individärenden, däremot innebär 
genomförandet av sammanträden för sex parallella utskott att det behöver 
vara minst fyra personer som delar på sekreterarskapet för utskotten. Idag 
fördelas samtliga sammanträden på tre personer. 
 
Förutom årsarvoden för det nya utskottet för individärendens ledamöter 
föreslås en del andra förändringar i ersättningsreglementet. Förslaget 
innebär ett arvodestak samt justeringar av vissa årsarvodesnivåer. 
Arvodestaket innebär att en person som kombinerar uppdrag inte kan få ett 
sammanlagt årsarvode som överstiger 90% av grundarvodet för en 
riksdagsledamot. Vidare föreslås en höjning av valnämndens ordförandes 
årsarvode under valår, en kostnad motsvarande 21 tkr per år. Samt att 
årsarvode införs för samtliga revisorer och en höjning görs av årsarvodet 
till revisionens ordförande. En kostnad motsvarande 147 tkr per år.  
 
Beslutsunderlag 

 Förslag till beslut 
 Rapport - Översyn av befintlig utskottsstruktur och 

ersättningsreglemente för förtroendevalda 
 

Beslutet skickas till 
 Kommundirektör 
 Kommunfullmäktiges presidium 
 Kommunstyrelsens presidium 
 Gruppledare 
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2022-04-08 
Kommunfullmäktiges presidiums rapport på uppdraget: 
Översyn av befintlig utskottsstruktur och ersättningsreglemente 
för förtroendevalda 
 
 
Avgränsning och förtydligande 
Synpunkter om nämndorganisation har kommit upp men utelämnats då det anses vara 
utanför vårt uppdrag. Även synpunkter om att bryta ur vissa delar ur nuvarande organisation 
för att bedriva dessa i nämndform har utelämnats. I de fall ersättning beskrivs i procenttal, 
avser det procent av en riksdagsledamots arvode. Det framgår ev. inte med tydlighet på alla 
ställen i förslaget. 
 
Arbetsmetod 
Presidiet har haft enskilda intervjuer med samtliga gruppledare för partierna, 
utskottsordförandena och med kommunrevisionens ordförande. Ett faktaunderlag har tagits 
fram över antal sammanträden och antal individärenden för utskotten barn och ungdom samt 
arbete och omsorg. Som komplement  till faktaunderlaget har även verksamhetschefen för 
IFO, Mikael Sjöberg, intervjuats. Ett antal frågeställningar har också lämnats för vidare 
utredning och juridisk granskning och resultatet från dessa har tillsammans med underlaget 
från intervjuerna legat till grund för det förslag som nu presenteras. 
 
Inledning 
Tierps kommuns nuvarande politiska organisation trädde i kraft den 1 januari 2007 efter ett 
omfattande utredningsarbete. Det var framförallt två viktiga utgångspunkter som ledde fram 
till förslaget till ny organisation, dels att stärka och vitalisera kommunfullmäktiges roll och dels 
att skapa en tydligare styrning av verksamheten. Beträffande kommunfullmäktige skedde det 
genom att skapa beredningar direkt under kommunfullmäktige och som skulle vara fristående 
från kommunstyrelsen. En viktig utgångspunkt var att kommunfullmäktige och dess 
beredningar skulle, utöver lagstadgade åtaganden, arbeta med långsiktiga frågor utifrån 
perspektivet ”Vad ska nås”. För att få en tydligare styrning togs de tidigare facknämnderna 
bort och det skapades en enda styrlinje från kommunstyrelsen till verksamheten. Inom 
kommunstyrelsen bildades utskott för beredning av ärenden till kommunstyrelsen och för att 
följa upp verksamheten. Utskotten har delegation på viss myndighetsutövning men utövar i 
övrigt ingen egen styrning av verksamheten. Kommunstyrelsen och dess utskott ska arbeta 
med frågeställningen ”Vad ska göras” utifrån vad kommunfullmäktige har beslutat om ”Vad 
ska nås”. 
 
Kommunfullmäktige 
Inga synpunkter har framkommit i intervjuerna som påverkar kommunfullmäktiges 
organisation. Ett önskemål som fler skulle se positivt på är att kommunfullmäktige initierar fler 
tillfälliga beredningar. Eftersträvansvärt är också att få kommunfullmäktiges ledamöter att i 
högre grad delta som politiker i medborgardialoger, speciellt som ledamöterna ibland inte har 
några andra uppdrag än i kommunfullmäktige. Det är också ett sätt att få fler instegsplatser, 
något som lyfts som ett önskemål från flera av gruppledarna. Det skulle kunna beaktas om 
det finns behov av att tydliggöra det i styrdokument. 
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Kommunstyrelsen 
En synpunkt som tagits upp i flera intervjuer är att nuvarande organisation begränsar antalet 
förtroendevalda och försvårar introduktion av nya politiker. Synpunkter om att utöka 
kommunstyrelsen med fler ledamöter har därför lyfts av flera. Presidiet vill dock inte utöka 
andelen ordinarie ledamöter då storleken på kommunstyrelsen då närmar sig 
kommunfullmäktige. Det är däremot juridiskt möjligt att tillsätta några ytterligare ersättare, för 
att öppna upp för fler inskolningsplatser. Det finns dock en risk att detta kan leda till att fler av 
kommunfullmäktiges ledamöter befinner sig i en jävssituation när kommunfullmäktige ska 
besluta om ansvarsfrihet. 
 
Ett annat sätt att bredda kommunstyrelsen som föreslagits är att öppna upp för att ha 
beredningar under kommunstyrelsen. En sådan berednings uppdrag ska ha en klar 
avgränsning och vara av sådan art att uppdraget kan slutföras inom en mycket nära 
tidshorisont. Beredningens syfte skulle vara att skapa ett bättre beslutsunderlag, en bredare 
förankring av förslaget och öppna upp för att involvera politiken i ett tidigare skede. Uppdraget 
skulle vara att bereda en fråga som är av principiell eller taktisk art, eller är av sådan vikt att 
kommunstyrelsen vill ge frågan särskild uppmärksamhet, trots att den egentligen hör hemma i 
ett utskott. Detta skulle delvis täcka den brist på fördjupning som lyfts från en del utskott. Det 
skulle också kunna öppna upp för att välja deltagare som hämtas utanför kommunstyrelsen, 
till exempel personer med specialistkompetens eller personer som är intresserade av en 
instegsplats. Ledamöterna i beredningarna ska dock nomineras av partierna. 
 
Presidiets slutsats är därför att arbetssättet med beredningar under kommunstyrelsen bör 
utvärderas först innan förslaget att tillsätta fler ersättare i KS aktualiseras. Beredningarna 
torde fylla den funktion som efterfrågats om fler instegsplatser. 
 
Presidiets förslag är: 
 
Att det inarbetas i kommunstyrelsens reglemente att kommunstyrelsen kan tillsätta egna 
beredningar.  
 
Att ramverket för kommunstyrelsens beredningar tas fram och beskrivs i lämpligt 
styrdokument. 
 
Utskott 
Generellt 
Någon synpunkt har kommit rörande antalet ledamöter i utskotten och man har då önskat en 
utökning av antalet ledamöter i utskotten. Presidiet ser ingen anledning till att justera antalet 
ledamöter eftersom det är baserat på antal ledamöter i kommunstyrelsen. En utökning skulle 
ge fler uppdrag än antalet ledamöter i kommunstyrelsen vilket ur flera synvinklar inte skulle 
vara bra. Möjligheten att fatta ordförandebeslut kan ibland vara avgörande för verksamheten, 
en förutsättning för att det ska vara möjligt är att utskottsordföranden också är ordinarie 
ledamot i kommunstyrelsen. 
 
En annan synpunkt rörande utskottens ansvar har varit att de ska ges beredningsansvar för 
budget och verksamhetsplan och att utskotten ska ha ett uppföljningsansvar mot budget. 
Detta anser presidiet vara en missuppfattning av det ansvar som redan ligger på utskotten. 
Det råder inget tvivel om att utskotten redan idag har ett tydligt uppföljningsansvar, hur detta 
tillämpas och vilken tolkning som gjorts av detta ansvar är i praktiken mycket olika mellan 
utskotten. 
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Presidiets medskick är: 
 
Att se över i utskottens styrdokument och arbetsordningar om det finns behov av att 
tydliggöra ansvar och befogenheter när det gäller utskottens uppföljningsansvar.  
 
Att utskottsordföranden skall väljas från kommunstyrelsens ordinarie ledamöter för att 
möjliggöra ordförandebeslut i utskotten. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, KSAU 
De synpunkter som kommit upp rör i huvudsak ersättarnas roll, någon har även lyft att det 
finns 5 ledamöter men bara 4 ersättare och önskat utökning med en ersättare.  
I KSAU deltar ersättare bara när ordinarie ledamot är frånvarande. Det innebär att man sällan 
får tjänstgöra. Med detta som bakgrund har även synpunkter funnits om att man måste vara 
påläst för att eventuellt delta, men inte får ersättning för det när man oftast inte deltar. 
 
Presidiets syn är att det inte finns någon anledning att förändra nuvarande arbetssätt. 
Angående ersättning utgörs ersättarna oftast av gruppledare, att vara insatt i aktuella ärenden 
torde ingå i en gruppledares roll och ersättning utgår i form av gruppledararvode. När man 
som ersättare tjänstgör utgår sammanträdesarvode och inläsningstid. 
 
Krisledningsnämnd 
Flera intervjuade har lyft synpunkter om att dagens reglemente som fastslår att KSAU också 
ska utgöra krisledningsnämnd, bör förändras. Krisledningsnämndens reglemente bör 
förtydligas med att nämnden har samma ledamöter som KSAU, och att nämnden är 
fristående och inte sammankopplas med KSAU. Synpunkterna har också varit att det skulle 
räcka med att krisledningsnämnden består av presidiet i KSAU.  
 
Presidiets syn på detta är att krisledningsnämnden är en fristående nämnd under 
kommunfullmäktige och bör betraktas som fristående. De ordinarie ledamöterna bör i detta 
fall bestå av presidiet i kommunstyrelsen. Det bör betonas att krisledningsnämnden har 
befogenhet att adjungera roller och kompetenser som kan behövas i nämnden beroende på 
typ av kris. Vi ser därför ingen anledning till att i grundbemanningen ha fler ledamöter än 
kommunstyrelsens presidium. 
 
Presidiets förslag är: 
 
Att krisledningsnämnden betraktas som fristående nämnd under kommunfullmäktige med tre 
ledamöter och tre ersättare och att ordinarie ledamöterna består av presidiet i 
kommunstyrelsen. 
 
Att reglementet för krisledningsnämnden justeras för att tydliggöra organisationen. 
 
Utskotten barn och ungdom, BoU, samt arbete och omsorg, AoO 
I de intervjuer vi genomfört är det utskotten BoU samt AoO som vi fått in flest synpunkter runt 
och där synpunkterna mest gått isär. Återkommande har varit olika förslag på var man ska 
behandla individärenden. 
 
Presidiet har därför själva försökt söka mer fakta som grund för vårt förslag. Vi har 
visualiserat den fakta vi fått runt utskottens beläggning i flera olika diagram, ett av 
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diagrammen visas nedan. Diagrammet visar hur antalet individärenden varierat över tid samt 
antalet extra sammanträden utskotten behövt kallas till för att klara handläggningstiden för 
ärendena. 
 
 
Som komplement till faktagranskningen har presidiet även intervjuat Mikael Sjöberg, 
verksamhetschef för IFO, för att få verksamhetens syn på dagens organisation och fördelar 
och nackdelar med den ur tjänstepersonernas perspektiv. 
 

 
 
 
Presidiet har efter att nogsamt granskat fakta och tagit hänsyn till synpunkter landat i följande 
förslag gällande BoU samt AoO: 
 
Att utskotten barn och ungdom samt arbete och omsorg behålls, och Kultur och fritid tillförs 
utskottet barn och ungdom. 
Utskottet barn och ungdom byter därför namn till utskottet utbildning och kultur. 
 
Att individärendena lyfts ut från dessa utskott. Ett nytt utskott bildas och placeras 
organisatoriskt under kommunstyrelsen, utskottet får namnet ”Utskottet för individärenden”. 
 
Att ledamöterna i utskottet för individärenden består av personer som finns tillgängliga ”i 
huset” exempelvis utskottsordförandena och oppositionsrådet. Utöver dessa utses 3 ersättare 
som endast deltar vid annan ledamots frånvaro. 3 ledamöter måste närvara för att utskottet 
ska vara beslutsmässigt. Ersättarna bör vara ordinarie i kommunstyrelsen för att möjliggöra 
att de ingår i socialjouren. 
 
Att arvode om 15% av arvodet för riksdagsledamöter utgår för ordförande i utskottet för 
individärenden samt  att arvode om 5 % utgår till vice ordförande samt ordinarie ledamot.  
I det fall oppositionsrådet ingår i utskottet utgår inget extra arvode då arvodestak föreslås 
införas. Sammanträdesarvode utgår inte till ordinarie ledamöter som får ett fast arvode. 
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Sammanträdesarvode utgår till ersättare då de deltar i sammanträde. 
 
Motivering: 
Vid behov av extra sammanträden, finns de föreslagna ledamöterna lätt och snabbt  
tillgängliga (i kommunhuset) i egenskap av sina roller. Många synpunkter har framkommit om 
svårigheten att sitta i dessa utskott som fritidspolitiker just på grund av att extra utskott 
sammankallas ofta och med kort varsel. Detta är mycket svårt att kombinera med annat 
arbete. 
Presidiet förordar också att extra sammanträden, så långt som möjligt, ska förläggas i 
anslutning till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 
 
Förslaget har granskats juridiskt och det har framkommit att JO har haft synpunkter på 
tillsättandet av utskott med få ledamöter med anledning av att det inte är lämpligt att beslut 
fattas av två personer varav en ordförande med utslagsröst. Presidiet anser ändå att detta 
förfarande skulle vara genomförbart, då utskottet för individärenden ska ha tre ersättare som 
tjänstgör vid behov. Tanken är då att beslut aldrig ska fattas av färre än tre personer. 
Presidiet anser då att JO:s farhågor är undanröjda och att det torde vara juridiskt möjligt att 
tillämpa föreslagen organisation. 
 
I flera intervjuer har det lyfts att socialjouren delas mellan ett fåtal personer som då får ha jour 
ofta. Nyligen har digital signering av beslut införts vilket har medfört en stor lättnad. 
I den föreslagna organisationen kan socialjouren fortfarande i första hand åligga ledamöterna 
i utskotten arbete och omsorg, utbildning och kultur samt utskottet för individärenden, men 
även andra ordinarie ledamöter i kommunstyrelsen kan utses till detta om behov uppstår. 
Detta har granskats juridiskt och det finns inget hinder att de ordinarie ledamöterna i 
kommunstyrelsen har socialjour då kommunstyrelsen tillika är socialnämnd. 
Vid nominering av ledamöter till kommunstyrelsen bör dock de politiska partierna ta ett ansvar 
att lyfta detta med kandidaterna så att det är tydligt att socialjour ingår i uppdraget som 
ordinarie ledamot i kommunstyrelsen. 
 
Den föreslagna omorganisationen frigör tid för utskotten arbete och omsorg samt utbildning 
och kultur att i högre grad ägna sig åt strategiskt arbete och uppföljning av verksamheterna. 
Flera synpunkter har funnits på att framför allt skolans område får för lite utrymme i utskottet 
på grund av tidsbrist. På förekommen anledning, då tidsbrist anförts av flera, vill presidiet 
framhålla att det inte finns någon tidsbegränsning för utskottsmötena och att ordförande kan 
besluta om att till exempel hålla heldagsmöten för att ge tid för genomföra den styrning och 
uppföljning som det finns behov av. Hittills har utskotten alltid begränsats till en halvdag. 
 
I upplägget med ytterligare ett utskott bör inte kostnaderna inte bli avsevärt högre. 
Den kostnad som finns idag för att sammankalla till ett stort antal extra sammanträden 
minskar avsevärt (tid för tjänstemannaorganisationen samt arvoden och ersättning för förlorad 
arbetsförtjänst). Utöver detta så är det rimligt att anta att heltidsarvoderade politiker kommer 
att ingå i utskottet och då utgår inget ytterligare sammanträdesarvode. Att hantera 
individärendena är ändå ett tungt uppdrag som kan vara mycket komplext och kräva mycket 
beredning varför vi anser att ett arvode med föreslagen nivå till ordförande och ledamöterna 
är berättigat. 
 
Slutligen ser vi det som en stor fördel att antal personer begränsas i utskott där 
individärenden behandlas. 
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Kultur och Fritid 
Nästan alla intervjuade har lyft att Kultur och Fritid behöver en tydlig hemvist i något av 
utskotten. Alla utskott har nämnts som tänkbara men totalt sett har BoU förordats. I det 
sammanhanget har några intervjuade då förutsatt att BoU omvandlas mer mot 
utbildningsutskott och att individärenden behandlas på annat ställe. I flera intervjuer har det 
påtalats att Kultur och Fritids samverkan med skola och socialtjänst är mycket värdefull. 
Ärenden som uppstår inom Kultur och Fritid men som rör dess anläggningar, dvs ärenden 
som rör fastigheter, bör dock behandlas i utskottet samhällsbyggnad. Presidiets förordar detta 
då det torde finnas lämplig kompetens för dessa frågor i SHB. 
 
Presidiets förslag är: 
 
Att Kultur och fritid läggs till i utskottet barn och ungdom och att det nya namnet på utskottet 
blir utskottet utbildning och kultur. 
 
Samhällsbyggnad, SHB 
Mycket få synpunkter har lämnats angående SHB, det framkommer dock att det är det utskott 
där ordförande idag har minst arbetsbelastning. Enda konkreta förslaget under intervjuerna 
har varit att trafikärenden flyttas från KSAU till SHB.  
 
I och med förslaget att ge Kultur och Fritid en hemvists i BoU, föreslår presidiet att ärenden 
rörande fritidsanläggningar (fastigheter och ev. markfrågor) flyttas till SHB. Detta för att 
utjämna ärendefördelningen och ordförandenas ansvarsområden. 
 
Presidiets förslag är: 
 
Att trafikärendena flyttas till utskottet samhällsbyggnad.  
 
Att Kultur och Fritids ärenden rörande fritidsanläggningar (fastigheter och ev markfrågor) 
flyttas till utskottet samhällsbyggnad.  
 
Förhandlingsdelegationen 
Förhandlingsdelegationens har lyfts i flera intervjuer som en något otydlig instans. 
Förhandlingsdelegation är ett namn som lever kvar från införandet av den ”nya 
organisationen”. På den tiden fanns behov av att markera en förändring via namnet, det 
behovet finns inte längre.  
 
För att förtydliga förhandlingsdelegationens ansvar och befogenheter föreslår därför 
presidiet följande: 
 
Att förhandlingsdelegationen omvandlas till utskottet för arbetsgivarfrågor och placeras under 
kommunstyrelsen. 
 
Att ledamöterna i utskottet utgörs av kommunstyrelsens presidium. 
 
Att reglementet till utskottet genomlyses med inriktning att förtydliga ansvarsområdet och 
avgränsningar.  
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Ersättningsreglemente 
Eventuella förändringar i ersättningsreglementet är förknippat med de beslut som fattas om 
organisationen. 
 
Generellt vill presidiet framhålla att enskilda uppdrags ersättningsnivå (%) alltid bör utgå ifrån 
uppdragets omfattning och ansvar. 
 
Presidiet anser också att miniminivån för uppdrag som t.ex. utskottsordförande, fortsatt ska 
vara 40%. Detta grundar sig i att man ska komma inom den gränsen för att anses ha 
anställningsliknande förhållandet, detta för att ge någon trygghet inom uppdraget. 
 
Presidiet instämmer också med de synpunkter som inkommit om att ett arvodestak bör 
införas. Med hänvisning till som tidigare nämnts, att ersättning skall utgå från uppdragens 
omfattning och ansvar anser vi att taket bör ligga under KSO:s nivå och att 90% därför är ett 
lämpligt tak. 
 
Fler synpunkter har inkommit om villkoren för ersättning till små partiers gruppledare och 
ersättare i kommunstyrelsen. Presidiet har tittat på hur arvodet för gruppledare står sig i 
förhållande till omfattning. Enligt dagens reglemente utgår ett gruppledararvode om 3,75% 
samt att det även utgår ett arvode om 3,75% per mandat. Till detta tillkommer 4 utbildnings-
dagar per år och mandat, dagarna går att dela ner till timmar. Detta måste anses tillräckligt för 
att uppfylla uppdraget. 
 
Däremot anser presidiet att det ska finnas möjlighet att fördela gruppledararvode inom partiet 
efter hur man väljer att organisera sig. Exempelvis om man vill ha en vice gruppledare och 
dela på arvodet. Idag utbetalas hela arvodet till gruppledaren. Denna synpunkt har också lyfts 
från flera av de intervjuade. Under intervjuerna har framkommit att det råder osäkerhet i hur 
utbildningsdagar kan tillämpas och flera har anfört att det behövs större flexibilitet avseende 
hur utbildningsdagar kan tas ut. Vid kontroll med Lönecentrum har det visat sig att det redan 
idag går att ta ut utbildningsdagarna i delar, ända ner till enstaka timmar (dock högst 8 timmar 
per utbildningsdag). Reglementet behöver därför förtydligas avseende hur utbildningsdagarna 
kan användas och vad som räknas till utbildningsdagar.  
 
Utbildningsdagar ska också gå att dela på mellan partier som slutit valteknisk samverkan.  
Detta bör kunna underlätta för mindre partier att utnyttja utbildningsdagarna vid fler tillfällen 
och för att få ersättning utöver gruppledararvodet. 
 
Det har också inkommit synpunkter angående ersättningar till kommunstyrelsens 
arbetsutskott. Presidiet ser dock ingen anledning till att föreslå ändringar av dagens 
utformning av ersättningar.  
 
Reglementet bör också förtydligas att om inte uppdraget man är vald till, genom nominering 
av kommunfullmäktige, ger rätt till ersättning ska ersättning utgå från kommunen, detta ska 
gälla både ordinarie och ersättare. Ett exempel på detta är säkerhetsnämnden där ledamöter 
väljs av regeringen. 
 
Reglementet behöver förtydligas vad som gäller för uppdrag i samband med föräldraledighet 
och sjukskrivning. Presidiet har bett om en juridisk granskning om lämplig skrivning och 
förslaget är att den senaste tillämpade hanteringen slås fast i reglementet. 
 
I dagens reglemente utgår ersättning till valnämndens ordförande endast under valår. 
Det är inte helt enkelt att hitta en utformning av arvode som lämpar sig för det uppdraget. 



8 

Presidiet har gjort en omvärldsanalys med omgivande kommuner men valt att föreslå en egen 
lösning för Tierps kommun. Presidiets förslag är att öka arvodet till 3,75% (idag 1,875%) 
under valår och att det då även får täcka eventuellt arbete före och efter valåret, naturligtvis 
utgår mötesarvode enligt reglemente under hela mandatperioden. 
 
Presidiets förslag är: 
 
Att ett arvodestak om 90% införs. Arvode för KSO samt oppositionsråd fastställs dock separat 
i ersättningsreglementet. 
 
Att det ska finnas möjlighet att fördela gruppledararvode inom partiet efter hur man väljer att 
organisera sitt arbete.  
 
Att utbildningsdagar ska gå att överlåta mellan partier som slutit valteknisk samverkan.  
 
Att reglementet förtydligas att om inte uppdraget man är vald till, genom nominering av 
kommunfullmäktige, ger rätt till ersättning ska ersättning utgå från kommunen, detta ska gälla 
både ordinarie och ersättare.  
 
Att det förtydligas i reglementet vad som gäller samband med föräldraledighet.  
 
Att öka valnämndens ordförandes arvode till 3,75% (idag 1,875%) under valår och att det då 
även får täcka eventuellt arbete före och efter valåret.  
 
  
Revisionen 
Förslaget från kommunrevisionens ordförande Görans Karlssons skrivelse från 2021-11-25 
har granskats juridiskt och det kan konstaterats att det inte finns några hinder att tillstyrka 
förslaget. 
 
Presidiets förslag är: 
 
Att förslaget från kommunrevisionens ordförande tillstyrks och att revisionens reglemente 
omarbetas enligt förslaget. 
 
Kompetens 
Under intervjuerna har på olika sätt framkommit att det finns ett behov av att lägga en bättre 
grund vad de olika rollerna innehåller i förtroendemannaorganisationen. Det behöver 
förtydligas vilket ansvar partierna har i de förtroendevaldas kompetensutveckling och vilken 
roll kommunen har. Detta område ligger något utanför det uppdrag presidiet fick, men 
presidiet vill ändå lyfta förbättringsområden inför nästa mandatperiod. Först och främst så har 
partierna och framför allt gruppledaren en viktig roll i att informera den tilltänkta kandidaten 
om vad uppdraget innebär, både i omfattning och i tidsåtgång. Det har inkommit flera signaler 
om att brister i förståelsen för uppdragets omfattning ofta är orsaken till dåligt deltagande och 
avhopp. 
 
Ett ordentligt utbildningsprogram för politiker behövs. Partierna och kommunen har där olika 
roller att uppfylla. Kommunen ska stå för det som är direkt kopplat till den kommunala 
organisationen och de system som används, medan partierna måste utbilda i rollen politiker. 
Exempelvis ska partierna utbilda i sammanträdesteknik och den politiska verktygslåda som 
man har att använda i de sammanhang man väljs in i. Medan kommunen förutom utbildningar 
i t.ex. relevant lagstiftning och organisation också behöver säkerställa att de förtroendevalda 
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får kunskap i handhavande av system och hur man hittar information. Detta kan förslagsvis 
säkerställas genom en checklista och manual som t.ex. beskriver system, inloggningar, 
struktur på handlingar samt att all funktionalitet är på plats i politikernas Ipads. 
 
Även mer erfarna politiker som är nya i olika roller behöver få möjlighet att förstå sitt ansvar 
och sina befogenheter. Exempelvis har utskottsordförandena olika tolkningar på vilken nivå 
de ska utöva sin uppsiktsplikt, dvs. styrning och uppföljning. Förslagsvis upprättas 
rollbeskrivningar även för politiska roller där ansvar och befogenhet framgår. 
 
Kommunen har också ett ansvar i att möjliggöra goda kunskaper om hela kommunkoncernen 
och skapa förutsättningar för att politikerna har en god helhetsbild. Presidiets slutsats är 
därför att kommunfullmäktiges ledamöter i högre grad ska bjudas in till de genomgångar där 
man idag bjuder in kommunstyrelsen till exempel genomgångar av hel och delårsbokslut samt 
bolagens redovisningar. 
 
Underlätta rollen som förtroendevald 
I våra intervjuer har ett återkommande ämne varit svårigheten att kombinera förvärvsarbete 
med en eller flera politiska förtroendemannauppdrag. Flera gruppledare har lyft att man måste 
underlätta och skapa förutsättningar för våra fritidspolitiker.  
 
I presidiets diskussioner har vi haft med oss detta och flera av förslagen syftar till att 
underlätta att vara fritidspolitiker. Exempelvis möjlighet att dela utbildningsdagar mellan 
partier, att använda del av utbildningsdag, att lägga individärenden som ofta genererar extra 
utskott i ett separat organ. Även att öppna upp för att partierna själva kan fördela 
gruppledararvodet efter hur de väljer att organisera sig bör underlätta. Fasta mötesdagar och 
god planering är också något som är en förutsättning föra att kunna kombinera förvärvsarbete 
med förtroendeuppdrag. 
 
Nästa steg i presidiets uppdrag 
Presidiets har i denna rapport framställt ett antal förslag som också granskats så att de är 
möjliga att genomföra ur administrativ och juridisk mening. 
 
Vi ser att beslutsgången för våra förslag behöver tas i två steg. 
Steg 1 är att fatta beslut om vilka organisatoriska förändringar som ska genomföras. 
Steg 2 är att besluta om ersättningsreglementet och övriga ändringar i styrdokument till följd 
av beslut i steg 1. 
 
Vi i presidiet har för avsikt att lämna underlaget till Kvalitet & Strategisk utveckling och 
Ledningsstöd för att ta fram underlag för beslut i kommunfullmäktige. 
 
 
 
        Tierp 2022-04-06 
 
 
 
 
Anna Ahlin   Carola Freden  Bengt-Olov Eriksson 
KFO    1:e vice KFO   2:e vice KFO 
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 Bilagor: 
Sammanställning utredningar/ undersökningar som gjorts vid framtagande av förslaget. 

 Skrivelse från kommunrevisionen (Göran Karlsson), 2021-11-24  
 Sammanställning av gruppledarnas synpunkter efter remiss av utkast till förslag. 

Sammanställningen redovisar vilka ändringar som arbetats in i slutligt förslag. 
 
 
 
 
 
 
 
Bilaga 1: 
 
 
Sammanställning utredningar/ undersökningar som gjorts vid 
framtagande av förslaget: 
 

 Vad säger lagstiftningen om antalet ledamöter och ersättare i KS? 
 

 Finns det några hinder att öppna upp för att KS får tillsätta beredningar? 
 

 Finns det några juridiska hinder att samla alla individärenden i ett organ.  
 

 Finns det något juridiskt hinder att ordinarie ledamöter i KS kan utses till att ha 
socialjour om behov av fler personer uppstår? 
 

 Hur ser den procentuella fördelningen ut mellan barn och vuxna av de ärenden som 
lyfts inom kultur och fritids verksamhet? 
 

 Vi vill att andra kommuners lösning på arvodestak undersöks och att ett förslag på hur 
införandet av arvodestak skulle kunna se ut i Tierps kommun tas fram. 
 

 Utred vad är administrativt möjligt att hantera  gällande delning av utbildningsdagar? 
 

 Utred hur andra kommuner och regioner hanterat reglementets skrivningar runt 
föräldraledighet?  
 

 Utred hur andra kommuner och regioner hanterat ersättning till valnämndens 
ordförande. 
 

 Presidiet planerar tillstyrka förslaget från kommunrevisionens ordförande som 
sammanfattats i skrivelse från 211125. 
Detta måste dock granskas juridiskt om något hinder föreligger att deras synpunkter 
införs i arbetsordningar och reglementen. 
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Bilaga 2, text kopierad från Revisorernas skrivelse. 
 
 
Till  
Kommunfullmäktiges  
Presidium 
 
Revisionen i Tierps kommun från och med 1 januari 2023.  
Revisionen har diskuterat revisionens roll om hur den kan utformas från och med att ny 
mandatperiod inträder 1 januari 2023.  
 
Antal ledamöter  
Revisionen består idag utav fem (5) ledamöter. Var och en är sin egen revisor men 
revisionen arbetar i en samlad revision. Detta innebär att det ska råda konsensus om de 
skrivelser/yttranden som avlämnas från revisionen. Kan konsensus inte uppnås har varje 
revisor rätt att lämna egen redogörelse. Detta bygger på att varje revisor är sin egen 
myndighet.  
 
Förslag; Vi föreslår att antal ledamöter i revisionen är oförändrat i sitt antal, alltså fem (5) 
ledamöter.  
Vi föreslår ändring i Revisionens reglemente §6 2st till följande:  
Ordförande ska hämtas ur något av de partier som inte ingår i en styrande samverkan.  
Vice ordförande utses av de partier som ingår i en styrande samverkan i kommunfullmäktige.  
 
Kommentar: Med hänvisning till nu rådande parlamentariska läge i kommunen med en 
kvintett som leder kommunen och som är i minoritet mandatmässig, så bör det i reglementet 
tas höjd för sådan ordning även kan vara rådande kommande mandatperioder. 
 
 
Lekmannarevisorer  
Enligt gällande reglemente för revisionen anges i § 5 att kommunfullmäktige utser 
lekmannarevisorer och suppleanter till kommunens aktiebolag och revisorer i kommunala 
stiftelser i det antal som fastställs för varje enskilt bolag.  
 
Vi föreslår, med hänvisning till revisionens oberoende ställning och att var och en är sin egen 
myndighet, att endast ordinarie lekmannarevisorer utses samt att dessa ska till antalet vara 
två(2) personer hämtade ur revisionsgruppen.  
Även dessa revisorer arbetar i en samlad revision men har rätt att lämna egen redogörelse 
om konsensus ej kan uppnås vid avgivande av skrivelser/yttranden. 
 
Kommentar till ovanstående:  
Dessa förslag innebär att nu gällande reglemente för revisionen vad avser § 5 behöver 
justeras.  
Även vad gäller respektive bolags bolagsordningar erfordras justeringar i berörda delar. 
 
Nuvarande ersättningsregler till Tierps kommuns förtroendevalda  
 
Årsarvoden till ordföranden § 4  
Till nedanstående ordföranden utbetalas årsarvode med följande procenttal av det årliga 
grundarvodet för ledamot av Sveriges Riksdag. 
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Revisionens ordförande erhåller, utöver sammanträdesarvode, 3,75% av ovan angivna 
grundarvode. Övriga ledamöter i revisionen erhåller endast sammanträdesarvode. 
 
Med hänvisning till vad som här ovan sagts om revisors ställning föreslår revisionen 
följande ersättningsregler; § 4 ERS 2018  
 
Med vår vunna erfarenhet av revisionsuppdraget kan konstateras att arbetet i revisionen har 
blivit mer och mer tidskrävande framför allt för ordförande och vice ordförande, något som 
motiverar ett högre arvode för dessa uppdrag. 
I uppdraget att vara ordförande och vice ordförande ingår utöver att arbeta i revisionen även 
att hålla kontakt med SKR, sakkunnig uppdragsledare, förbereda sammanträden, förbereda 
och planera revisionsarbetet på såväl kort som lång sikt.  
Varje ledamot av revisionen har dessutom att läsa in handlingar och protokoll för varje utskott, 
kommunstyrelse och kommunfullmäktige för att få bakgrundskunskaper som ska utgöra grund 
för revisionens riskanalysarbete för kommande granskningar. 
 
Revisorernas ordförande 3,75%  Förslag: 7,5% 
Vice ordförande i revisionen   Förslag: 3,75%  
Övrig ledamot i revisionen   Förslag 1,875%  
 
Förslaget motiveras dels att revisorerna var för sig är självständiga även om 
granskningsarbetet sker i samlad revision.  
Detta innebär att skrivelser/yttranden som avlämnas bör det råda konsensus om.  
Kan konsensus inte nås har varje revisor rätt att lämna egen redogörelse.  
 
Arvode för förberedelsetid inför sammanträden § 10 ERS 2018.  
Vid deltagande i protokollfört sammanträde utgår arvode för förberedelsetid som inkluderar 
inläsning av handlingar, deltagande i gruppsammanträde, övriga förberedelser och förflyttning 
enligt följande:  
 
Vid strikt tolkning av denna ingress uppstår det ett problem vad gäller revisionen. Vid 
revisionens sammanträden skrivs endast minnesanteckningar, § 16 Revisionsreglemente för 
Tierps kommun. Vid exempelvis budgetäskande, frågor om jäv och intern förvaltning skrivs 
protokoll.  
 
Här ska texten kompletteras med följande text:  
Vid revisionens sammanträden upprättas minnesanteckningar, vilka ska jämställas med 
protokoll. 
 
Tillämpningsanvisning till reglementet ERS 2018  
Kommunrevisionen  
Revisorernas ordförande erhåller årsarvode.  
Nuvarande text; När revisorerna ordförande behöver närvara vid kommunstyrelsens eller 
kommunfullmäktiges sammanträden får hen timarvode för annan förrättning. När revisorer 
behöver närvara vid kommunstyrelsens eller kommunfullmäktiges sammanträden erhålls 
timarvode för annan förrättning.  
 
Revisionens förslag:  
När revisorernas ordförande/ledamot av revisionen närvarar vid kommunstyrelsens eller 
kommunfullmäktiges sammanträden får hen timarvode samt arvode för förberedelsetid 
(4 timmar)  
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Kommentar: Inför dessa sammanträden är deltagande revisor tvungen att på samma sätt, 
som annan ledamot i kommunstyrelse/kommunfullmäktige, som inför sedvanligt 
sammanträde förbereda sitt deltagande genom ex vis inläsning av handlingar, framtagande 
av material för redovisning.  
Här borde det dessutom vara möjligt att representationen från revisionen vid dessa 
sammanträden antecknas på samma tjänstgöringslista som den 
kommunstyrelsen/kommunfullmäktige använder sig av.  
Det har framförts att det är svårt att notera vår närvaro och särskilja från övriga ledamöter. 
Anges revisionens vht nummer och aktuellt konto föreligger det enligt vår åsikt inga 
svårigheter att göra denna särskiljning.  
 
Lekmannarevision i kommunala bolag.  
Det har tidigare framförts och tål att åter framföras. Revisionen är en oberoende part i den 
kommunala verksamheten. Revisionen är utsedd av kommunfullmäktige för att tillvarata 
kommunfullmäktiges intressen av att få en så rättvisande bild som möjligt av de kommunala 
bolagens verksamhet utifrån de av kommunfullmäktige fastställda ägardirektiven för 
respektive bolag.  
 
Revisionens förslag:  
Med åberopande av vår oberoende ställning anser vi att nuvarande ordning där respektive 
bolag fastställer revisionens arvode upphör och det arvodet ingår i revisionens budget. Vi 
anser även att de särskilda revisionsinsatser som lekmannarevisionen beslutar om ska ingå i 
revisionens budget för fördjupad granskning. Med sådan ordning kan revisionens oberoende 
ställning vidmakthållas och därtill utvecklas. Revisionen anser vidare att det av bolagen ska 
uttas en årlig avgift för att täcka lekmannarevisionens kostnader för arbetet i de bolagen.  
 
Kommentar:  
Det är svårt att i nuläget ange storleken på denna avgift men, i reda pengar bedöms den i 
dagsläget uppgå till 150 - 200 000 tkr per bolag för lekmannarevisorers deltagande och 
granskningar av bolagen.  
För att underlätta beräkningen anser revisionen att det bör vara en procentuell avgift i 
förhållanden till bolagens omsättning för att täcka kostnaderna för lekmannarevisionen och 
uttas i efterhand.  
 
 
Tierp 2021-11-24  
För revisionen  
 
 
Göran Carlsson  
Ordförande i kommunrevisionen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14 

Bilaga 3: 
2022-03-07 presenterade presidiet ett utkast till förslag för gruppledarna. 
Gruppledarna fick sedan möjlighet att inkomma med synpunkter senast 2022-03-21. 
Synpunkter har inkommit från: 
Miljöpartiet, Moderaterna, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet samt Centerpartiet. 
Nedan sammanfattas synpunkterna och presidiets kommentarer till dessa (kursivstil). 
 
Miljöpartiet 
Föreslår att organisationen skall ändras så att flera nämnder bildas. 
Vi avgränsade uppdraget till att omfatta utskottsstruktur, utifrån avgränsningen anser vi att det 
inte har ingått i vårt uppdrag att införa nämndstruktur, inte heller att tillsätta fler nya nämnder. 
 
Utskottet för arbetsgivarfrågor ska vara lika stort som övriga 4+3 
Utskottet behandlar strategiska frågor på delegation av KS. Därför bör ledamöterna bestå av 
KS presidium.  
 
Krisledningsnämnden – alla partier ska ingå med en representant antingen som ledamot eller 
ersättare. 
Nämnden är lagstiftad, så nämnd under KF måste det vara och är. 
De vi föreslår finns nära och snabbt tillgängliga i huset. 
Krisledningsnämnden kan besluta adjungera in kompetenser de anser viktiga tex samtliga 
gruppledare. 
 
Föreslår sk majoritetspott 
Detta förslag har inte lyfts av något annat parti utan endast av Mp. 
Det torde därför inte finnas majoritet för att genomföra detta och det ingår inte i det slutliga 
förslaget.  
 
Moderaterna 
Krisledningsnämnden, nuvarande personunion med KSAU kvarstår. 
Nämnden är lagstiftad, så nämnd under KF måste det vara och är. 
De vi föreslår finns nära och snabbt tillgängliga i huset. 
Krisledningsnämnden kan adjungera in kompetenser de anser viktiga tex samtliga 
gruppledare. 
 
Utskottet för individärenden - ordförandeskapet ska ej kopplas till de andra utskotten. 
Vi har ändrat skrivningen till: 
Att ledamöterna i utskottet för individärenden består av personer som finns tillgängliga 
i ”huset” exempelvis utskottsordförandena och oppositionsrådet.  
Det innebär att det inte är en tvingande koppling, men vi vidhåller ändå att det är den bästa  
lösningen, även om skrivningen möjliggör andra sammansättningar. 
 
Gruppledarnas arvode ska sänkas 
Vi tycker att gruppledarrollen är ett tungt uppdrag och har ett stort ansvar i att förmedla 
information och leda sin partigrupp på ett demokratiskt sätt. Detta ska återspeglas i arvodet 
och vi vidhåller att det ska vara oförändrat. 
 
Utskottsordförandens arvode ska baseras på arbetsinsats. 
Vi vidhåller att 40% ska vara minsta arvode då det behövs för att få räknas som 
anställningsliknande förhållanden. Detta för att ge dessa roller bättre ”anställningstrygghet”. 
Undantaget är utskottet för individärenden där vi föreslår lägre arvode. 
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Socialdemokraterna 
Trafikfrågorna ska vara kvar i KSAU (hänvisar till att KSAU har träffar med regionen) 
Presidiets synpunkt är att regionens träffar med kommunledningarna i länet rör strategi och 
utvecklingsfrågor inom området. Detaljfrågor rörande trafik och beslut runt dessa, tex 
hastighetsbegränsningar hör bättre hemma i utskottet samhällsbyggnad.   
 
Synpunkter rörande Förhandlingsdelegationen 
Vi förstår inte synpunkten. Vi föreslår just en renodling och breddning av uppgifterna. 
Förhandlingsdelegationen bereder redan idag ärenden till KS så förslaget innebär egentligen 
ingen skillnad. Arbetsgivarfrågorna är strategiskt viktiga frågor och bör därför behandlas av 
kommunledningen, därför vidhåller vi att utskottet ska bestå av KS presidium. 
 
Arvode till individutskottet 3,75 och 1,875%. 
Det kommer att vara ett omfattande beredningsarbete i synnerhet för ordförande men även 
för ledamöterna. Behovet av extra möten kommer inte att minska. Kostnaderna för utskottet 
finansieras mer än väl då sammanträdena för övriga två utskott minskar, Tjänstemännens tid 
för att organisera extra sammanträden samt att vissa roller i utskottet är hel och 
deltidsarvoderade. Presidiet föreslår därför i slutliga förslaget högre arvode än i utkastet. 
 
Vänsterpartiet 
KS tillfälliga beredningar- ej representerade partier behöver ha insynsplats. 
Det är KS som tillsätter ledamöter och ger uppdrag till beredningarna. Vi kan därför inte 
reglera detta i organisationsförslaget. 
 
Föreslår tre ersättare i utskottet för individärenden. Samt att alla ingår i socialjouren. 
Presidiet tillmötesgår förslaget och ändrar i det slutliga förslaget så att 3 ersättare föreslås. 
Om alla ska kunna ingå i socialjouren förutsätter det att partierna nominerar ersättare som är 
ordinarie ledamöter i KS. Det är alltså partierna som styr denna möjlighet. 
 
Taket för ersättning ska vara 60%. 
Vi vidhåller de nuvarande nivåerna i vårt förslag på 90% 
 
Centerpartiet 
Utskottet för individärendens ordf bör ha 15% i ersättning. 
Det kommer att vara ett omfattande beredningsarbete i synnerhet för ordförande men även 
för ledamöterna. Vi tillstyrker därför förslaget och ändrar arvodesnivåerna i slutförslaget. 
 
Ordf. uppdraget ska inte knytas till BoU o AoO. 
Vi har ändrat skrivningen till: 
Att Ledamöterna i utskottet för individärenden består av personer som finns tillgängliga ”i 
huset” exempelvis utskottsordförandena och oppositionsrådet.  
Det innebär att det inte är en tvingande koppling, men vi vidhåller ändå att det är den bästa  
lösningen, även om skrivningen möjliggör andra sammansättningar. 
 
Föreslår att utskottet barn och ungdom döps om till utskottet utbildning och kultur. 
Tillstyrks och ändras i förslaget.
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ORDFÖRANDEN HAR ORDET

Under år 2021 har arbetet med förändrat arbetssätt fortsatt. 
Merparten av alla möten har fortsatt att genomföras digitalt. Allt 
eftersom tiden gått har vi kunnat se fördelar med digitaliseringen. 
Att kunna mötas trots geografiska avstånd är nu lätt och vi har 
kunnat bjuda in till möten även från andra förbund utan tid som gått 
på transporter. Vi har genomfört i princip alla möten via Teams och 
förbundet har även infört digital signering av fakturor, ansökningar 
och andra dokument. Trots att vi är små ligger vi i framkant vad 
gäller att hantera såväl möten som signeringar digitalt.  

Självklart längtar vi till att kunna ses och ha utbyte med andra med 
riktiga möten också, så visst ser vi fram emot att situationen vad 
gäller pandemin förhoppningsvis ändras. 

Många kommer i jobb 
Finansieringen från oss på Samordningsförbundet till alla våra insatser gör skillnad.  Vi har 
en bredd av insatser, allt från förrehabiliterande insatser för de individer som står allra längst 
från arbetsmarknaden till insatser som syftar att individer ska komma direkt i arbete. Av alla 
som skrivits ut med syfte att nå arbete kom så stor andel som 44 procent i arbete. Bra jobbat 
till er alla runt om i länet, som genom er samverkan får individer att ta steg mot arbete! Ett 
arbete är nyckeln till frihet och förbundets insatser gör skillnad. 

Godkänd ESF-ansökan, SMAIL 
I slutet av sommaren gjorde vi en ansökan till ESF för att vara projektägare om 6,8 miljoner 
kronor för att utbilda utbildare i alla våra åtta kommuner i hur man jobbar med individers 
stegförflyttning mot arbete. I december fick vi vår ansökan beviljad. Det ska bli ett spännande 
arbete att följa. 

Vår roll som kunskapsförmedlare
Vi fortsätter vårt fina arbete som kunskapsförmedlare riktat till medlemmarna. Under 
året har vi arrangerat ett stort antal kompetenshöjande webbinarier kring angelägna 
frågeställningar, men vi jobbar också aktivt med att omvärldsbevaka, ta fram statistik, göra 
kunskapssammanställningar, allt med syfte att stödja våra medlemmars kompetens. 

Vi tar sikte framåt
Den finansiella samordningen syftar till att den enskilde skall kunna försörja sig genom eget 
förvärvsarbete.  Ett år går fort, men mycket hinner hända. Trots komplex problematik hos 
individerna når många individer arbete genom det stöd som den finansiella samordningen 
möjliggör och jag ser att vi som förbund har nått långt i dessa frågor. Tack alla ni som på olika 
sätt bidragit till att individer ska nå egen försörjning. 

Mohamad Hassan

Ordförande i Samordningsförbundet Uppsala län

Mohammad Hassan
Ordförande
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Översikt över verksamhetens utveckling, jämförelse 4 år* (TSEK)
2021 2020 2019 2018

Intäkter 23 090 22 000 22 262 22 026

Kostnader -21 685 -23 060 -24 828 -23 057

Årets resultat 1 405 -1 060 -2 566 -1 031

Soliditet 1) 58% 53% 54% 65%

Kassalikviditet 2) 239% 214% 217% 283%

Antal anställda 3) 5 5 4 5

Personalomsättning 4) 0% 22% 22% 60%

*  På grund av nya redovisningsregler så finns endast 4 år som är jämförbara, målet är 5 
jämförande år

1)  Soliditet definieras som eget kapital dividerat med totalt kapital, vilket beskriver 
förbundetslångsiktiga betalningsförmåga.

2)  Kassalikviditet definieras som omsättningstillgångar dividerat med kortfirstiga skulder, 
vilket beskriver förbundets kortsiktiga betalningsförmåga.

3) Antal anställda avser heltidstjänster avrundat till nämaste heltal.

4) Personalomsättning = (slutat+bytt tjänst)/ (antal anställda innevarande år+föreg år/2)
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SAMMANFATTNING AV PERIODEN
De sammantagna resultaten från året visar att Samordningsförbundet har uppfyllt 
sitt uppdrag med att stödja medlemmarnas arbete att förbättra för individer i 
behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering att närma sig eller nå egen 
försörjning. 

Det är dock troligt att resultaten hade varit högre om inte Coronapandemin hade 
pågått under perioden. Den omställning som gjorts där merparten av alla möten 
har genomförts digitalt har trots situationen fungerat mycket bra. 

Måluppfyllelse 
Inriktningen med fokus på att merparten av insatserna ska vara riktade mot individ 
fortsätter. 

452 deltagare har varit registrerade med personuppgifter i uppföljningssystemet 
SUS (Sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell 
samordning inom rehabiliteringsområdet) under perioden.

186 personer, 44 % har skrivits ut till arbete/studier efter avslutad insats

 (46 % kvinnor och 54 % män). 

Räknas gruppen arbetssökande in så är 50 % av utskrivna deltagare i arbete/
studier eller är arbetssökande. Ett resultat som visar på god progression mot 
arbete i våra finansierade insatser. 

• 42 % är kvinnor och 58 % är män
• 59 % är yngre än 30 år
• 32 % har haft offentlig försörjning i 3 år eller mer
• 41 % har högst grundskoleexamen som avslutad utbildning
• 11 % har någon form av eftergymnasial utbildning

Bland de förrehabiliterande insatserna som syftar till att individen ska ha en plan 
för vidare rehabilitering så har 100 % det.  Alla deltagare som varit aktuella för att 
göra en planering har fått en sådan. 

Arbetet med stöd till arbetsgivare har skett genom att föra ut perspektivet i 
parternas Lokusgrupper, och därigenom till förbundets finansierade insatser. 
Kunskapshöjande insatser riktade mot arbetsgivare har genomförts där också 
plattformen för arbetsgivarstöd har marknadsförts. 

Ekonomi   
För år 2021 redovisas ett överskott på 1 405 tkr, budgeten var beräknad till   
-1 611 tkr. Differensen härrör till outnyttjade insatsmedel, till stor del kopplat till 
pandemin. Flera insatser för över kvarvarande medel till 2022. 

2020 års underskott uppgick till -1 060 tkr.
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Syftet med Samordningsförbundets verksamhet är att genom finansiell samordning 
underlätta och förbättra möjligheterna för de individer som är i behov av samordnade 
rehabiliteringsinsatser så att de närmar sig eller når egen försörjning. 

Förbundet ska främja samverkan och underlätta en effektiv resursanvändning inom 
rehabiliteringsområdet mellan försäkringskassa, arbetsförmedling, region och länets 
kommuner. 

Samordningsförbundet verkar med stöd av Lag om finansiell samordning inom 
rehabiliteringsområdet (SFS 2003:1210). Även förbundsordningen reglerar förbundets arbete.

I förbundsordningen regleras följande; medlemmar, ändamål, styrelsens sammansättning, hur 
ledamöter utses, mandatperioder, vilka uppgifter styrelsens har, personal, revisorer, styrning 
och insyn. Förbundsordningen beslutas av ingående parters högsta beslutande organ, det vill 
säga kommunfullmäktige eller motsvarande hos övriga parter. 

Parterna har valt att jobba med lokala utvecklingsgrupper (lokusgrupper) i samtliga 
åtta kommuner. Dessa syftar till att skapa hållbarhet i ett samverkansperspektiv, se 
organisationsskiss över förbundet nedan.  

Om Samordningsförbundet 
Uppsala län 
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FÖRBUNDETS MEDLEMMAR
Medlemmar i Samordningsförbundet Uppsala län är kommunerna Enköping, Heby, Håbo, 
Knivsta, Tierp, Uppsala, Älvkarleby samt Östhammar, Region Uppsala, Arbetsförmedlingen och 
Försäkringskassan.  

Medlemssamråd är ett forum där medlemmarna kan komma med synpunkter och påverka 
verksamheten två gånger om året. Vid medlemssamråden informerar förbundet om vad 
som skett under året, inriktningen, samt tankar kring framtiden. Medlemmarna har också 
möjlighet att berätta om sina behov och vad de önskar att förbundet ska prioritera framåt. 
Medlemssamrådet sker med kommunstyrelsens och regionstyrelsens ordförande och med 
högre chefsnivå hos de statliga aktörerna, exempelvis områdeschef på Arbetsförmedlingen. 

Fyra olika samråd har genomförts under året. Två med kommunerna och regionen, ett digitalt 
genomfördes under våren och ett på plats under hösten i anslutning till Regionalt forum. Vidare 
har två samråd genomförts med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan, båda i form av 
hybridmöten. Utöver samråden uppmuntras alltid medlemmarna att komma med önskemål 
och synpunkter från både politiker och tjänstemän.

STYRELSEN 
Förbundets styrelse består av elva ordinarie ledamöter och elva ersättare som utses av 
medlemmarna. Styrelsen är ytterst ansvarig för verksamheten i förbundet. De sätter mål och 
inriktning för vad de vill att förbundet ska prioritera i sin finansiering av insatser, men har inte 
något verksamhetsansvar mot parterna. 

Det är varje medlem som väljer om de vill söka medel från förbundet. Alla insatser genomförs 
av parterna i ordinarie verksamhet, utifrån de behov de har identifierat på hemmaplan och 
i samverkan med övriga parter. Styrelsen består av lokalt utsedda politiker från kommun 
och region. Från Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan ingår tjänstepersoner som 
myndigheterna själva har utsett att ingå i styrelsen. Samtliga ledamöter är utsedda av sina 
moderorganisationer men ska ta ett helhetsperspektiv på frågorna och de företräder alltså inte 
sin egen organisation.   

Under perioden har fem styrelsemöten genomförts, samtliga digitalt. Arbetsutskottet har haft 
sex möten under perioden, samtliga digitalt. Kansliet har fortsatt erbjudit stöd till ledamöterna 
för att undanröja eventuella tekniska hinder i god tid innan mötena. 

Styrelsen har under år 2021 bestått av:  

 Ordinarie ledamöter Ersättare

Uppsala Mohamad Hassan (L), ordförande Robin Kronvall (M)

Region Uppsala Annika Forssell (MP) 1:e vice ordf. Vivianne Macdisi (S)

Försäkringskassan Stefan Mörk 2:e vice ordförande Karolina Eriksson

Arbetsförmedlingen Jimmy Algotsson Martina Apell

Enköping kommun Peter Book (M) (till och med maj)
Mats Flodin (M)

Solweig Eklund (S)

Heby kommun Annika Krispinsson (C) Margaretha Gadde Jennische (M)

Håbo kommun Roger von Walden (M) Inger Wallin (S)

Knivsta kommun Britt-Louise Gunnar (S) Synnöve Adell (KD)
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 Ordinarie ledamöter Ersättare

Tierp kommun Åsa Sikberg (M) Viktoria Söderling (S)

Älvkarleby kommun Inga-Lil Tegelberg (S) Gunn Johansson (C)

Östhammar kommun Lisa Norén (S) Pär-Olov Olsson (M)

REVISORER
Förbundets revisorer har till uppgift att granska styrelsen och att verksamheten bedrivits på 
ett ändamålsenligt och effektivt sätt, samt att det finns fungerande interna kontrollsystem. 
Samordningsförbundets medlemmar utser förtroendevalda revisorer. För verksamhetsåret 2021 
har två revisorer för kommunernas och Region Uppsalas räkning utsetts, Knut Rexed och Cecilia 
Forss och de biträdes av Ernst and Young. De statliga myndigheterna, Försäkringskassan och 
Arbetsförmedlingen har anlitat KPMG att granska förbundet.

KANSLI OCH UTVECKLINGSGRUPPER 
Samordningsförbundets kansli består av en förbundschef, en verksamhetsutvecklare, en 
processtödjare, en ekonom och en administratör. Kansliet, under ledning av förbundschefen 
bereder ärenden till styrelsen, verkställer beslut, säkerställer att ansökningar bereds enligt 
förbundets styrdokument samt utifrån lagstiftning. Vidare fungerar kansliet som stöd till 
förbundets utvecklingsinriktade arbete gentemot parterna och andra aktörer. Kansliet deltar 
som adjungerade i styrgrupper eller motsvarande men har ingen styrande roll i dessa. Det 
är parterna som själva leder sin samverkan och förbundet stödjer genom sin närvaro och 
via finansiering de insatser som parterna har sökt medel för. Kansliet säkerställer också 
att uppföljning från insatserna kommer in samt sammanställer den för återrapportering till 
styrelsen. 

Lokala utvecklingsgrupper finns i alla kommuner och består av representanter från de fyra 
parterna. Det är parterna som valt att driva sin samverkan genom dessa. Styrelsen har genom 
sina satta mål och inriktning uttryckt att de uppmuntrar parternas initiativ till samverkan. 
Kansliet deltar som adjungerade vid lokusgruppernas möten och stödjer deras samverkan 
både på strategisk och operativ nivå. Stödet syftar till att möjliggöra ansökningar till styrelsen 
samt att dessa uppfyller kraven som satts upp för ansökningar.  

I förbundet finns även en strategisk utvecklingsgrupp där strategiska utvecklingsfrågor 
diskuteras tillsammans med parterna. Syftet är att i denna grupp diskutera frågor som är 
aktuella för samtliga lokusgrupper, exempelvis kring gemensamma behov nu och framåt, 
kompetensutveckling, samt att utbyta erfarenheter. Gruppen ska fungera både som stöd för 
förbundschefen och fylla en funktion för att underlätta parternas samverkan. En viktig del är 
att lyssna in kring behov, idéer och synpunkter från parterna. Minst en part från respektive 
lokusgrupp deltar och samtliga parter är representerade.

Samordningsförbundet är sedan flera år medlem i Nationella Nätverket för 
Samordningsförbund (NNS) och förbundschefen deltar regelbundet i aktiviteter inom detta 
forum. Förbundschefen, men även verksamhetsutvecklare har kontinuerlig kontakt med 
förbundschefer, samordnare och verksamhetsutvecklare från andra samordningsförbund för 
att utbyta erfarenheter och diskutera aktuella frågor.

Sedan år 2021 ingår Uppsala tillsammans med Stockholm, Göteborg och Malmö i ett 
storstadsnätverk för att byta erfarenheter med de större förbunden i landet. Ett digitalt 
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uppstartsmöte har skett mellan förbundschefer där även ordförande i förbunden deltog. 
Utöver detta genomfördes en fysisk träff med förbundschefer och verksamhetsutvecklare, 
processtödjare från de olika förbunden i Malmö i december. Syftet var att nätverka samt att 
byta erfarenhet kring olika verksamhetsfrågor. 

STÖD TILL PARTERNA FÖR ATT UNDERLÄTTA SAMVERKAN
Kansliet bistår med motivation, kunskapshöjande seminarier och praktiskt stöd till parterna 
för att underlätta att ansökningar görs i enlighet med av styrelsens uppsatta mål och inriktning 
samt bidra till att samverkanskompetensen ökar. 

För att stödja insatsansvariga (projektledare) i deras uppdrag erbjuder kansliet nätverk och 
operativt stöd. Kansliet ansvarar också för att följa upp beviljade insatser och löpande redovisa 
detta till styrelsen. 

Kansliet arbetar kontinuerligt med att delta i olika nätverk för att stödja samverkan. 

FÖRDELNING AV MEDEL
Styrelsen har för året prioriterat insatser mot individ, därefter struktur och slutligen mot 
kompetenshöjande insatser. Utfallet ligger budgetmässigt väl i linje med denna inriktning där 
merparten av finansieringen har riktats mot individinsatser. 

VIKTIGA FÖRHÅLLANDEN FÖR RESULTAT OCH EKONOMISK STÄLLNING 
Under 2021 har arbetsmarknaden börjat återhämta sig från pandemin. Efterfrågan på 
arbetskraft har stärkts och arbetslösheten som helhet har minskat under året, men samtidigt 
har långtidsarbetslösheten ökat. 

Efterfrågan på arbetskraft har under 2021 återhämtat sig till samma nivåer som innan 
pandemin, och har till och med blivit lite större. Arbetslösheten har till följd av den 
återvändande efterfrågan på arbetskraft stadigt minskat från när arbetslösheten var som 
högst i augusti 2020. I landet som helhet är nu arbetslösheten nere på samma nivåer som 2019, 
dvs som före pandemin. Arbetslösheten har dock inte minskat i samma utsträckning i Uppsala 
län som i landet som helhet. 

I Uppsala län var antalet arbetslösa fler sista december 2021 jämfört med sista december 2019, 
(12 750 vs 10 770 personer). Högst arbetslöshet var i augusti 2020 (15 500 personer)

Även om arbetslösheten i relation till arbetskraften är lägre i Uppsala län (6,6%) jämfört med 
landet (7,2%) den sista december 2021, men åtta län av 21 har en lägre arbetslöshet än Uppsala 
län.  Detta kan jämföras med innan 2019 då Uppsala län var ett av de län som hade landets 
lägsta arbetslöshetstal. Uppsala län är det län som drabbats hårdast av pandemin i form av 
ökad andel arbetslösa. 

Utmanande för länet är att långtidsarbetslösheten har ökat så pass mycket, och att den inte 
minskat trots att efterfrågan på arbetskraft har ökat och arbetslösheten har minskat. Nästan 
hälften av alla arbetslösa i länet är långtidsarbetslösa den sista december 2021. En majoritet 
av de långtidsarbetslösa är födda i ett annat land, och många har högst en förgymnasial 
utbildning. De senaste månaderna har antalet långtidsarbetslösa varit relativt konstant. Men 
utvecklingen för långtidsarbetslösheten har liksom utvecklingen för arbetslösheten som helhet 
även den varit något bättre i landet som helhet, där har vi sett att långtidsarbetslösheten har 
börjat minska under andra halvåret 2021.  
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Polariseringen på arbetsmarknaden har ökat, dvs att det är större skillnad mellan de som har 
lätt att få arbete och de som står långt ifrån arbetsmarknaden. De som var långtidsarbetslösa 
under pandemin har också fått allt svårare på arbetsmarknaden nu när allt fler i länet har 
blivit långtidsarbetslösa. För många av dessa personer är utbildning viktigt. I slutet av 2021 har 
återigen hårdare restriktioner satts in på grund av pandemin. 

Målgrupperna som är aktuella att få ta del av insatser finansierade inom 
Samordningsförbundet är den grupp som står allra längst från arbetsmarknaden vilka därmed 
med ovanstående beskrivning av utvecklingen kan antas få ännu större utmaningar att komma 
i arbete. 

HÄNDELSER AV VÄSENTLIG BETYDELSE 
Den rådande pandemin, med ökad belastning på samtliga parter i förbundet har inneburit 
utmaningar i samverkan mellan de olika myndigheterna. Belastningen har påverkat det stöd 
som kunnat ges till individer som behöver samordnade insatser från flera myndigheter. 

För förbundets del har verksamheten bedrivits i digitala former, något som krävt kraft och 
flexibilitet för att kunna möta myndigheternas olika regelverk och behov. Rutiner har dock 
utvecklats för digitala mötena vilket har underlättat och säkerställt att samtliga möten kunnat 
genomföras som planerat. 

På grund av en kraftig ökning av arbetslösa som står långt från arbetsmarknaden och 
en förändring avseende myndigheternas prioriteringar är bedömningen att förbundets 
målgrupper på sikt kan komma att påverkas negativt. 
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MÅL OCH UTFALL ÅR 2021
Mål 1: Finansierade insatser bidrar till att individer förbättrar sina möjligheter att närma sig 
arbete eller studier, genom individ- eller strukturinsatser.

Resultatmål: 
1.  I de individinsatser som syftar till arbetsåtergång ska minst 35 procent ha kommit i

arbete eller studier (rikssnittet för år 2019 är 31 %)
2.  I de insatser som syftar till förrehabilitering ska minst 90 procent av individerna ha en

plan för vidare rehabilitering.
3. I strukturinsatserna så har 75 procent av målen nåtts.

Uppföljning: Följs upp kvartalsvis.  

Utfall: 1. I individinsatserna har 44 % av de utskrivna deltagarna gått till arbete/studier. 
2. 100 % av deltagarna har en plan för vidare rehabilitering
3. För de tre avslutade strukturinsatserna så har 90 % av målen nåtts.
Status: Målet är nått

Mål 2:  Samordningsförbundet ska vara en arena och kunskapsbärare för kompetenshöjande 
aktiviteter kring samverkan och samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering. 

Resultatmål: 1) Minst 12 aktiviteter ska genomföras under året.

Uppföljning: Mäts genom att räkna antalet genomförda aktiviteter.

Utfall: 17 kompetenshöjande aktiviteter i form av webbinarier, kurser, kunskapsdialog och en 
insatsvecka har hållits under året.
Status: Målet är nått 

Mål 3: Stödet till arbetsgivare ska vidareutvecklas för att möta Samordningsförbundets 
målgruppers behov.

Resultatmål: 1. Den digitala utbildningen har marknadsförts mot minst 100 arbetsgivare 
fördelade på länets åtta kommuner.
2. Ett nätverk med arbetsgivare ska startas upp under året

Uppföljning: Mäts genom att minst 100 arbetsgivare fördelade på länets åtta kommuner ska 
ha kontaktats för att få information om utbildningen samt erbjudas möjligheten att delta i ett 
nätverk.

Utfall: 1. Den digitala utbildningen har marknadsförts mot 120 arbetsgivare fördelat på 
länets åtta kommuner genom utskick via mejl samt genom förbundets parter. 
2. Ett nätverk med arbetsgivare har inte startats upp på grund av pandemin med Covid-19. I
stället har ett nätverk med arbetsgivarperspektiv startats upp med förbundets parter för att
identifiera och diskutera fortsatt stöd till arbetsgivare i Uppsala län.

Status: Målet är nått 

Styrning och uppföljning av 
verksamheten
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Nätverk för insatsansvariga
En gång i månaden anordnar Samordningsförbundet ett nätverk för insatsansvariga 
(projektledare) inom insatser beviljade av förbundet. Syftet med nätverket är att ge 
insatsansvariga stöd i sina uppdrag samt möjlighet att regelbundet träffa andra i samma 
roll. Under året har samtliga nätverksmöten hållits digitalt förutom ett. Totalt har det varit 11 
träffar. Mötena är uppskattade och i regel deltar de flesta insatsansvariga.

Kompetenshöjande aktiviteter och webbinarier 
Förbundet strävar efter att vara lyhörda kring de behov och önskemål gällande 
kompetensutveckling som finns hos parterna. Under året har förbundet bjudit in till 
sammanlagt 17 kompetenshöjande aktiviteter. Målgruppen för dessa är chefer/arbetsledare, 
insatsansvariga, medarbetare och politiker hos förbundets parter. Innehållet i dessa aktiviteter, 
som samtliga genomförts digitalt, är varierande men syftar till att bidra med kompetenshöjning 
kring samverkan och arbetslivsinriktad rehabilitering. 

Under året har ett antal webbinarier med fokus på parternas roller och uppdrag hållits, 
bland annat kring Försäkringskassans uppdrag kring sjukpenning och aktivitetsersättning 
och vad rehabiliteringskoordinatorns roll i hälso- och sjukvården innebär. Under november 
uppmärksammade förbundet den nationella satsningen ”en vecka fri från våld” och bjöd in 
bland annat NCK (Nationellt centrum för kvinnofrid) och Uppsala kvinnojour för att berätta om 
sitt arbete. 

Sammanlagt har 955 personer tagit del av de aktiviteter som genomförts under året.

Arbetsgivarstöd  
Den digitala plattformen för stöd till arbetsgivare har under året marknadsförts genom 
mejlutskick samt använts av förbundets parter för att informera och stötta arbetsgivare.

Det planerade nätverket för arbetsgivare har på grund av Covid-19 inte startats upp, och 
bedömningen utifrån kontakter med parterna är att ett nätverk är svårt att initiera då det finns 
flera liknande forum för arbetsgivare att delta i. 

Ett nätverk med företrädare för merparten av länets åtta kommuner har träffats vid fyra 
tillfällen under året för att identifiera och diskutera hur ett fortsatt stöd till arbetsgivare 
kan utformas. Nätverket har dels fungerat som ett diskussionsforum, dels som ett 
kunskapshöjande forum där flera inbjudna aktörer har presenterat sitt arbete. Exempel 
på teman har varit Helixrapporten ”Vägen till arbetsgivarna” samt SKR:s projekt ”Socialt 
företagande”. 

Med syfte att lyfta perspektivet med arbetsgivarstöd för att underlätta rekrytering av 
förbundets målgrupper har frågan lyfts in i samtliga Lokusgrupper i länet genom att 
processtödjare deltar i samtliga möten. Detta har resulterat i att en insats rekryterar en 

Övriga aktiviteter 
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arbetsgivarkoordinator som komplement till övrigt stöd samt att fler insatser införlivar 
arbetsgivarperspektivet i arbetet där de avser att använda den digitala plattformen som ett 
verktyg. 

Två webbinarier som vänder sig till arbetsgivare har erbjudits, där 37 arbetsgivare har deltagit. 

Förbundet har deltagit i ett nationellt nätverk för arbetsgivarperspektiv med deltagare från sju 
samordningsförbund, nätverket har under året haft fyra möten där gemensamma frågor har 
diskuterats och goda erfarenheter har delats.   

Forum för inkluderande arbetsmarknad 
Förbundet deltar en gång i månaden i nätverket Forum för inkluderande arbetsmarknad, FIA. 
Syftet är att samla länets resurser för att genomföra gemensamma ansökningar till ESF samt 
att utbyta erfarenheter kring tillväxt och arbetsmarknad i länet. Nätverket leds av Region 
Uppsala. Förbundet erbjuder möjlighet till finansiellt processtöd om parterna väljer att göra 
ansökningar, inga sådana förfrågningar har inkommit under året.

Förbundet följer noga de behov och diskussioner som lyfts via nätverket. 

Förbundets deltagande i satsning om ökad upptäckt av våld 
Samordningsförbundet Uppsala län deltar sedan våren 2021 i ett nationellt projekt, lett av 
Nationella Nätverket för Samordningsförbund, NNS, för att öka upptäckten av våldsutsatthet 
bland deltagarna i förbundets insatser och för att kunna lotsa till rätt stöd. Projektet är 
en del i ett regeringsuppdrag till flera myndigheter, bland annat Arbetsförmedlingen och 
Försäkringskassan, och innebär konkret att det inom förbundets insatser ställs frågor om våld 
till alla deltagare, och inte bara på indikation. Det innebär också att samtliga medarbetare inom 
insatsen som ställer frågor genomgår en bas och metodutbildning om våld i nära relationer. 

En kartläggning har genomförts över vilket stöd som finns att tillgå för den som uppger sig 
ha varit eller är utsatt för våld, det har också skapats foldrar med information att lämna ut till 
deltagare. 

Inom vårt förbund har tre av individinsatserna ställt frågor till individer om våld i enlighet med 
projektets intentioner. Uppföljning visar att av de 16 tillfrågade personerna mellan 21 och 64 år 
så svarar:

 37% ja på frågan om att de under sin uppväxt har sett eller hört en närstående bli utsatt för 
våld (vanligare bland kvinnor än män).

 83% av de som svarat ja på frågan ovan har även svarat ja på någon/några av frågorna om 
egen erfarenhet av att utsättas för psykisk, fysiskt och sexuellt våld av en närstående.  

 6 %, av de som svarat nej på frågan om att ha bevittnat våld, ja på någon/några av frågorna 
om egen erfarenhet av att utsättas för psykiskt, fysiskt och sexuellt våld av närstående 
(samtliga av dessa var kvinnor)

Det är alltså ett vanligt samband att under sin uppväxt ha bevittnat våld och att sedan själv 
ha egna upplevelser av våld. Inom förbundet ser vi arbetet med att öka upptäckt av våld som 
ett bidrag i jämställdhetsarbetet och att verka för att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. 
Erfarenheter av våld kan bidra till sämre psykisk och fysisk hälsa, och det kan också vara ett 
dolt hinder för individer att återgå eller komma ut i arbete.  
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Extern finansiering

Europeiska Socialfonden, ESF  
Kansliet har under året arbetat med att förbereda, formulera och skicka in en ansökan till ESF, 
gällande ett kompetensutvecklingsprojekt, programområde 1. Ansökan blev beviljad med totalt 
6,8 mkr, och kommer att starta upp i januari 2022 och avslutas i april 2023.

Syftet med ansökan är att genomföra kompetensutvecklingsinsatser inom länets åtta 
kommuner i ett verktyg och förhållningssätt som har döpts till SMAIL (Skattning Mot Arbete I 
Länet). 

Projektet är väl förberett genom att en utbildning i progressionsmätning genom metoden 
BIP (Beskaeftigelses indikator projektet) har genomförts av Vaeksthusets forskningscenter i 
Danmark. Fem kommuner (Enköping, Heby, Håbo, Knivsta och Tierp) deltog och har därefter 
startat arbetet med progressionsmätning som ett förarbete till utbildningsinsatsen. En 
projektledare har rekryterats. 

RegExPro
Förbundet har under året finansierat insatsen RegExPro. Syftet med insatsen är att ge ett 
operativt och strategiskt stöd till Uppsala läns kommuner med att ansöka om och få del av 
utlysta ESF-medel, och vid utrymme annan extern finansiering. Insatsens resultat under 
perioden är att 100% av inskickade ansökningar om extern finansiering i länet har beviljats, 
totalt 24,5 mkr. Dessa är:

• #Vägled – kompetens! – Ett ÖMS-gemensamt projekt med Region Uppsala som
projektägare. Deltagande parter från länet är Enköping, Heby, Knivsta, Tierp, Uppsala,
Östhammars kommuner samt Region Uppsala Folkhögskola. Beviljat ESF-stöd: 11 230 062
kr, totalbudget inklusive medfinansiering 16 885 812 kr.

• SMAIL – Ett länsövergripande kompetensutvecklingsprojekt med Samordningsförbundet
som projektägare. Beviljat ESF-stöd: 4 502 114 kr, totalbudget inklusive medfinansiering 6
710 569 kr.

 • TESS – Ett länsövergripande projekt med Heby, Håbo och Östhammars kommuner samt
Studieförbundet Vuxenskolan som parter. Tilläggsbeslut om 99 095 kr från Länsstyrelsens
§37-medel till redan beslutade 830 681 kr. Total budget med redan fördelade medel: 929 776 kr.

Insatsen har också skapat en arbetsgrupp i länet med syfte att diskutera gemensamma 
behov kopplade till utlysningar av extern finansiering och att inspirera till nya ansökningar. 
Utbildningsinsatser i metoden Tjänstedesign har också genomförts inom projektets ramar. 
Nätverket FIA (Forum för inkluderande arbetsmarknad) är styrgrupp för insatsen RegExPro 
vilket ger en stark förankring i länets kommuner.

Uppföljning av insatser
Insatserna följs upp kvartalsvis genom en framtagen mall riktad till styrgrupperna samt för 
individinsatserna genom månadsvisa utdrag ur SUS. För närmare information om uppföljning 
av insatser hänvisas till ”PM för uppföljning av insatser kvartal 1 och 2 år 2021” samt ”PM för 
uppföljning av insatser kvartal 3 och 4 år 2021”. Insatserna redovisas i tabell nedan och under 
avsnittet avslutade insatser. 
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Deltagare individinsatser
Under året har 452 deltagare inskrivna med personuppgifter fått stöd i någon av 
individinsatserna. Åtta deltagare har registrerats anonymt. 

409 deltagare med personuppgifter har avslutats från förbundets insatser. 205 deltagare är 
utskrivna till arbete/studier/arbetssökande vilket innebär 50 % av alla utskrivna. 186 personer 
(44 %) är utskrivna till arbete/studier efter avslutad insats (46 % kvinnor och 54 % män). 

Resultatet med 44 % utskrivna till arbete/studier och 50 % till arbete/studier/arbetssökande 
visar på god progression mot arbete i förbundets finansierade insatser. 

204 personer (50 %) har skrivits ut till bland annat fortsatt rehab, sjukdom, föräldraledighet, 
flytt, eller övriga orsaker. 

42 % är kvinnor och 58 % är män

59 % är yngre än 30 år

32 % har haft offentlig försörjning 3 år eller 
mer.

41 % har högst grundskoleexamen som 
avslutad utbildning

11 % har någon form av eftergymnasial 
utbildning
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Individinsatser Insatsägare och samver-
kansparter

Insatsperiod Insatsen 
ligger 
i fas 

gällande 
uppsatta 

mål

Styr-
grupps- 
möten 
enligt 
avtal

Inkomna 
avvikel-

ser

Vakanser 
SoF-

medel

1 Heby, Plattform för indi-
vidstöd i samverkan 

Heby kommun Arbetsförmed-
lingen Försäkringskassan 
Region Uppsala

2021-01-01
-

2024-12-31

Ja Ja Nej Ja

2 Östhammar, Bryggan Östhammars kommun Ar-
betsförmedlingen Försäk-
ringskassan Region Uppsala

2018-03-01
-

2023-08-31

Ja Ja Nej Nej

Strukturinsatser

3 Älvkarleby, Lokussam-
ordnare 

Älvkarleby kommun Arbets-
förmedlingen Försäkrings-
kassan Region Uppsala

2018-04-01
-

2023-03-31

Ja Ja Nej Nej

4 Uppsala, Lokussam-
ordnare

Uppsala kommun Arbetsför-
medlingen Försäkringskas-
san  Region Uppsala

2020-01-01
-

2022-12-31

Ja Ja Nej Nej

5 Region Uppsala, 
Reg. Ex.Pro

Region Uppsala Försäkrings-
kassan Arbetsförmedlingen 
Länets åtta kommuner  

2020-10-01
-

2023-09-30

Ja Ja Nej Nej

6 Uppsala, Digital platt-
form för stöd i studier 
och digitaliserad 
samhällsorientering

Uppsala kommun Arbets-
förmedlingen  Försäkrings-
kassan

2021-01-01
-

2022-12-31

Ja Ja Ja Nej
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Insatser som avslutats under året
Framsteget, Håbo INDIVIDINSATS

Insatsägare: Håbo kommun
Samverkanspart: Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och 
Region Uppsala

Insatsperiod: 2018-01-01 - 2021-12-31

Insatsen Framsteget, som består av Ungdomssatsningen och Samordningsteamet har haft som syfte att 
stötta individer att uppnå egen försörjning genom samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering och erbjuda 
förrehabilitering för individer med oklara behov. Inom insatsen har också en samverkansstrateg arbetat för 
att stödja lokusgruppen och bidra till att effektivisera samordningen och resursutnyttjandet. 

Den målgrupp som insatsen arbetat med är individer som bedöms stå långt ifrån arbetsmarknaden där nästa 
steg är oklart, många gånger med långvarig offentlig försörjning. I ungdomssatsningen har målgruppen varit 
unga vuxna med eller utan aktivitetsersättning och nyanlända unga vuxna som varken arbetar eller studerar. 

Insatsen har uppfyllt sina mål och erfarenheter och lärdomar från denna insats har tagits till vara både inom 
ordinarie verksamhet inom kommunen samt inför uppstart av Framsteget 2.0. 

Jobbcentrum-ung, Jobbcentrum- Rehabilitering, 
Enköping

INDIVIDINSATS

Insatsägare: Enköpings kommun Samverkanspart: Arbetsförmedlingen   

Insatsperiod: 2018-02-01 - 2021-12-31

Insatsens övergripande syfte har varit att individer som är i behov av samordnade insatser inom Jobbcen-
trums verksamhet eller inom Enköpings kommun ska kunna återgå eller inträda på arbetsmarknaden. Insat-
sen har bestått av Jobbcentrum-ung och Jobbcentrum-rehabilitering. 

Arbetet med avsedda målgrupper har kunnat prioriterats och arbetsmarknadsinsatser har tilldelats viss 
ökning av resurser och en tydligare inriktning från politiskt håll. Det har etablerats en större förståelse för 
Jobbcentrums målgrupper och deras behov samt för kommunens medborgare som står utanför studier eller 
arbetsmarknad i det längre perspektivet. 
Kontakten med Arbetsförmedlingen har underlättats genom att en Arbetsförmedlare funnits på plats i insat-
sen, vilket bidragit till att förbättra samverkan. 

Insatsen har vunnit värdefulla erfarenheter kring bemötande av deltagare och förfinat metoder för coachande 
samtal och för arbetsprocessen med en individ. Erfarenheter från denna insats har lyfts in den nya insatsen 
Jobbcentrum-din väg framåt. 

Insatsen har nått sina uppsatta mål och arbetet har resulterat i en positiv effekt för deltagarna, utifrån att ett 
antal deltagare har gått ut i arbete eller studier.

En väg in-flera vägar ut, Knivsta INDIVIDINSATS

Insatsägare: Knivsta kommun
Samverkansparter: Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen 
och Region Uppsala

Insatsperiod: 2018-01-01 - 2021-12-31

Insatsen har bestått av två delar: Den första delen syftade till att skapa en struktur för att bedriva samverkan 
(med parterna ovan) avseende integrations- och arbetsmarknadsfrågor så att fler individer kommer ut i ar-
bete eller studier. Det skulle skapas förutsättningar för en effektiv samverkan om individen i behov av arbets-
livsinriktad rehabilitering. Insatsens andra del, som startade januari 2019 skulle operativt stödja individer i 
behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering oavsett ersättningsform. 

forts nästa sida
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Genom insatsen har myndighetsöverskridande samverkan möjliggjorts för fler kommuninvånare än tidigare. 
Insatsen har inneburit ökade resurser för målgruppen och att fler invånare fått stöd till arbete och sysselsätt-
ning. Samverkan mellan kommunen och regionen, genom rehabiliteringskoordinatorerna, har tydligt förbätt-
rats vilket är av avsevärd vikt för många deltagare. 

Målen i insatsen första strukturella del, har delvis uppfyllts. Den överenskommelse som skrevs fram har efter 
Arbetsförmedlingens reformering inte kunnat efterlevas på det sätt som var avsett. I insatsen andra, operati-
va del, har samtliga mål uppfyllts.

Växtverket, Tierp INDIVIDINSATS

Insatsägare: Tierps Kommun
Samverkansparter:  Region Uppsala, Försäkringskassan och 
Arbetsförmedlingen   

Insatsperiod: 2019-09-01 - 2021-12-31

Insatsen har syftat till att utveckla en del inom kommunens arbetsmarknadsenhet för att möta behovet av en 
praktisk verksamhet som kan hjälpa deltagare till aktivering. Inom insatsen har ett växthus byggts upp, där 
det ska bedrivas odling från grunden där deltagarna får arbeta praktiskt. De får möjlighet att öka den sociala 
interaktionen vilket kan ge en naturlig integration. 

Kombinerat med växthuset så har ett jobbtorg utvecklats som ska vidga individernas kunskaper inom olika 
områden såsom ekonomi, attityder, hälsa, friskvård, kulturer samt de kunskaper som behövs för att bygga 
ihop ett växthus till att odla. 

Målen med insatsen har helt eller delvis uppfyllts. Både förfarandet med att bygga upp ett växthus samt 
etablera ett jobbtorg med insatser för deltagare har kraftigt begränsats med anledning av pandemin. Däremot 
har upplägget, som innebär samverkan mellan deltagande i Växtverket, övrig gruppverksamhet samt indivi-
duella coachande möten visat sig framgångsrikt för den enskildes progression och blir därför ett arbetssätt 
som personalen kommer att fortsätta med. 

Resultaten ligger till grund för fortsatt utveckling av verksamheten.

Implementering av Rutin för flerpartssamverkan, 
Uppsala

STRUKTURINSATS

Insatsägare: Uppsala kommun 
Samverkansparter: Försäkringskassan, Region Uppsala och 
Arbetsförmedlingen   

Insatsperiod: 2020-01-01 - 2021-12-31

Syftet har varit att testa och implementera en gemensam rutin för flerpartsmöte (Arbetsförmedlingen, För-
säkringskassan, Region Uppsala och Uppsala Kommun), så alla parter kan kalla till möten för individer som 
behöver samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering. 

Inom insatsen har det funnit en arbetsgrupp består av processledaren samt en representant från varje part. 
Arbetsgruppen har bland annat planerat aktiviteter, diskuterat parternas uppdrag, analyserat och gjort upp-
följningar, förankrat och justerat i rutinen, informerat om rutinen, haft utbildningsinsatser för parterna om 
flerpartsrutinen och diskuterat avvikelser. 

Målen för insatsen är uppnådda men antalet möten inom ramen för rutinen har varit begränsat med anled-
ning av pandemin. Många möten har avbokats och digitala möten har varit svåra att genomföra på grund av 
avsaknad av säkra gemensamma digitala system. Fortsatt uppföljning av implementering av rutin för fler-
partsmöten kommer ske genom den strategiska utvecklingsgruppen samt i länets lokusgrupper. 
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Nya vägar för samverkan STRUKTURINSATS

Insatsägare: Arbetsförmedlingen
Samverkansparter: Heby kommun, Knivsta kommun, Tierps 
kommun, Älvkarleby kommun och Östhammars kommun

Insatsperiod: 2020-10-01 - 2021-12-31

Insatsen har bestått av två delar, en förstudie samt en operativ resurs kopplad till Samordningsförbundets 
pågående insatser i fem av länets åtta kommuner. Insatsen inleddes med en kartläggning för att få ett under-
lag som skulle ligga till grund inför att Arbetsförmedlingen i Uppsala ser över sin samverkan med kommu-
nerna och även andra parter i länet. 

Utifrån förstudiens resultat men även med hänsyn till de förändringar som är på gång inom Arbetsförmed-
lingen i samband med reformeringen har insatsen jobbat fram en processkarta som visar vad de kan bidra 
med i kommunprojekten framöver. 

Insatsen har bidragit till att tydliggöra för samverkansparterna hur samarbetet inom ramen för Samordnings-
förbundet är tänkt att utformas framöver. Det nya arbetssättet behöver följas upp och utvärderas löpande. In-
satsen har inte uppfyllt målet om att skapa en ”gemensam verktygslåda” då kommunerna förväntar sig mera 
tydlighet kring vad de förväntas bidra med. Kommunerna vill också ha mera information om vad de fristående 
aktörer kan ge för stöd till de gemensamma individerna för att kunna erbjuda ett kompletterande stöd. 

Målen för den operativa resursen har uppfyllts och den operativa resursen från Arbetsförmedlingen har fått 
bra kontakt med alla 5 kommuner. Alla ingående kommuner har uttryckt att man ser en tydlig skillnad i och 
med att det funnits tillgång till den operativa resursen. 

Studie REKO ortopedmottagningen STRUKTURINSATS

Insatsägare: Region Uppsala Samverkansparter: Försäkringskassan

Insatsperiod: 2019-07-01 - 2021-09-30

Det huvudsakliga syftet har varit att genomföra/slutföra en vetenskaplig studie kring hur införandet av en 
rehabiliteringskoordinator på sjukhusets ortopedmottagning har effekt på sjukskrivning och återgång i/på-
början av arbete eller studier för patienter som är sjukskrivna. 

Tiden för inklusion förlängdes för att kunna få in fler deltagare. Patienter har inkluderats t o m 2021-03-31 
och med en interventionstid på upp till 6 månader är den tiden avslutad 2021-09-30. Därefter har 6 månaders 
uppföljning påbörjats för de sist inkluderade patienterna, med enkät per brev och ev. påminnelser. Först där-
efter kan data för hela studien bearbetas, analyseras och tillgängliggöras i en forskningsrapport. 

Med anledning av detta kan bedömning av måluppfyllelsen göras först när forskningsrapporten färdigställts. 

Samverkan, Implementering av flerpartsrutin STRUKTURINSATS

Insatsägare: Älvkarleby kommun
Samverkansparter: Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan 
och Region Uppsala

Insatsperiod: 2021-04-01 - 2021-12-31

Syftet med insatsen har varit att implementera rutin för flerpartsmöte mellan Arbetsförmedling, Region Upp-
sala, Försäkringskassan och Älvkarleby kommun. Detta för att alla parter ges möjlighet att kalla till möten för 
individer i behov av samordnade arbetslivsinriktade insatser. 

Genom implementering skapas hållbara strukturer som fungerar över tid och det är angeläget att det inom 
Älvkarleby används samma rutin som hos de andra parterna i länet, allt för att skapa tydligare strukturer 
utifrån funktion och undvika personbundna strukturer. 

forts nästa sida
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I och med insatsens genomförande har samverkansuppdraget fått en formell förankring och rutinen utgör 
nu en gemensam plattform för parterna i arbetet med individer i behov av samordnade arbetslivsinriktade 
insatser. Behovet av en gemensam strukturell flerpartssamverkan kring målgruppen kan bättre tillgodoses 
än före införandet av rutinen. 

Målen med insatsen är uppfyllda. Dock behöver arbetet med implementeringen av rutinen fortgå lokalt i den 
egna organisationen för att fördjupas och bli ett naturligt arbetssätt i arbetet. Fortfarande finns en viss utma-
ning i att lokalt hålla i rutinen för flerpartssamverkan och därför kommer uppdraget med en processledare 
att fortsätta inom Älvkarleby kommun. 

Ung Intro, Uppsala STRUKTURINSATS

Insatsägare: Uppsala kommun
Samverkansparter: Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan 
och Region Uppsala

Insatsperiod: 2018-05-21 - 2021-06-30

Syftet var att skapa en pilotverksamhet för ungdomar som uppbär aktivitetsersättning med behov av förreha-
biliterande insatser för att nå det förstärkta samarbetet mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. 
De unga skulle få hjälp att bryta inaktivitet, social isolering, få möjlighet att ta ansvar för sin planering och öka 
tilltron till den egna förmågan och motivationen till arbete. Medarbetarna i insatsen har arbetat enligt Case 
management-metodiken. De övergripande målen är uppnådda. Insatsen och det upparbetade arbetssättet 
kommer att implementeras inom Arbetsmarknadsförvaltningen, i samverkan med Vård- och omsorgsförvalt-
ningen inom Uppsala kommun. Samtliga insatsmål och hälften av effektmålen är uppnådda efter insatsens 
avslut. Insatsens resultat har spridits genom ett slutseminarium som hölls digitalt i maj 2021. 

Bryggan, Östhammar (1:a delen) INDIVIDINSATS

Insatsägare: Östhammars kommun
Samverkansparter: Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan 
och Region Uppsala 

Insatsperiod: 2018-03-01 - 2021-08-31

Insatsen Bryggan, var syfte är att bryta ungdomars sociala utanförskap genom att fånga upp dem som sitter 
hemma och varken går i skolan eller jobbar och arbeta för att motivera dem till att fortsätta studera eller del-
ta i aktiviteter mot arbetsmarknaden, har pågått sedan 2018. Från och med augusti 2021 har Bryggan utökat 
sin målgrupp till att också omfatta vuxna individer. Därav har en slutrapport skrivits på den första delen av 
insatsen. 

I och med att insatsen fortsätter med en utökad målgrupp visar det tydligt att arbetssättet med att utifrån 
varje individ ge stöd utifrån dennes förutsättningar och behov är framgångsrikt. Bryggan bygger på frivillighet 
och utgör ingen myndighetsutövning gentemot deltagaren. Bryggan bidrar till att samordna och samverka 
kring deltagaren, utifrån individuella behov och med deltagaren i centrum. Coacherna samordnar och lotsar 
vidare men inom Bryggan finns inga egna aktiviteter utan dessa ska finnas i ordinarie verksamheter. På så 
sätt ersätter inte bryggan någon verksamhet utan kompletterar. 

Målen för insatsen är helt eller delvis uppfyllda, bland annat beroende på att en del deltagare inte svarat på 
samtliga frågor för utvärdering.
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SAMMANFATTANDE ANALYS AV UTFALLET 
Femton insatser, varav sju riktade mot individ, har finansierats av Samordningsförbundet under 
året. Nio insatser har avslutats. Bryggan Östhammar har lämnat in en slutrapport för den 
första delen av insatsen men insatsen fortsätter med utvidgad målgrupp. 

De individinsatser som är finansierade av Samordningsförbundet innefattar målgrupper med 
omfattande behov av stöd. Individinsatserna har i första hand mål kopplat till förrehabiliterande 
insatser och där syftet är att deltagaren ska nå nästa steg för att närma sig arbete eller 
studier. Trots att detta är målet är det en stor andel av deltagarna som tar sig längre än så, 
och går ut i subventionerade eller icke subventionerade anställningar, studier eller blir aktivt 
arbetssökande hos Arbetsförmedlingen. 

Sett till rikssnittet av hur många av deltagarna inom Samordningsförbundens insatser 
som skrivs ut till arbete/studier (2019 var det 31 %) så når finansierade insatser hos 
Samordningsförbundet Uppsala län långt däröver, 44 % av deltagarna går till arbete/studier 
efter deltagande i insats. Vi bedömer att målgruppen för insatserna är relevanta. 

För år 2021 har styrelsen också valt att ha ett mål för att följa upp hur stor andel av deltagarna 
som har en plan för vidare rehabilitering där genomsnittet för individinsatserna hamnar på 

100 %, att alla deltagare som varit aktuella för att göra en planering har fått en sådan. Vi ser 
detta som ett gott resultat av det arbete som görs inom insatserna och att det ligger väl i linje 
med det mål för individinsatserna som satts upp av styrelsen för år 2021. 

Insatserna av strukturell karaktär syftar till att indirekt ge effekter som möjliggör för individer 
att nå arbete eller studier. Målet att 75% av strukturinsatserna ska nå sina uppsatta mål vid 
avslut har nåtts och hos de tre avslutade strukturinsatserna så ligger måluppfyllelsen på ca 
90%. 

Förbundet gör bedömningen att det strukturerade och systematiska sättet som kansliet jobbar 
på med kvartalsvis uppföljning av samtliga insatser starkt bidrar till den goda måluppfyllelsen. 
Genom att regelbundet och strukturerat följa upp insatserna på ett flertal faktorer erhålls 
kunskap om progressionen och som innebär att fokus kan sättas på rätt saker om det behövs 
för att nå målen. 

UPPFÖLJNING INTERNKONTROLLPLAN  
Förbundet arbetar med systematisk kvalitetsutveckling för att säkra att arbetet bedrivs 
ändamålsenligt och med hög kvalitet. En del av detta arbete är verksamhetens internkontroll 
som syftar till att säkra de processer som leder fram till finansiering av insatser för parterna. 
Förbundet har inget verksamhetsansvar gentemot parterna men arbetar aktivt för att säkra 
kvaliteten i processerna, bland annat genom tydliga ramar för finansiering och genom 
uppföljning av verksamhetens resultat, kvalitet och ekonomi. 

Syftet med internkontrollen är att säkerställa att förbundet ägnar sig åt:
• ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
• tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
• efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter och riktlinjer
De områden som har följts upp under år 2021 är ekonomi/budget, personal/medarbetare inom
kansliet, verksamhetsmål samt finansierade insatser.



ÅRSREDOVISNING 2021 - SAMORDNINGSFÖRBUNDET UPPSALA LÄN     23

Uppföljningen visar att verksamheten har genomförts ändamålsenligt och att tillförlitlig 
finansiell rapportering skett, samt att tillämpliga föreskrifter och riktlinjer efterlevts. 
Uppföljningens resultat ligger till grund för riskanalys och reviderad internkontrollplan för år 
2022.

EKONOMI/BUDGET
Granskning av att budget är i balans sker fem gånger per år och redovisas till styrelsen 
vid samtliga möten, resultatet visar en korrekt hantering. Genomgång av stickprov av 
ersättningsblanketter visar att utbetalning för arvode har skett korrekt.  

Personal/medarbetare inom kansli 
Genomgång av rutinbeskrivningar visar att dessa är uppdaterade. Kansliet har tagit fram  
rutinbeskrivningar för samtliga identifierade huvudprocesser. Vad gäller tillgång till extern 
kompetens för att säkerställa behov av kunskap inom specifika områden så har ett sådant 
dokument tagits fram tidigare. Vid behov av extern kompetens sker dialog mellan ordförande 
och förbundschef för att möta behoven. 

Verksamhetsmål
Genomgång av verksamhetsmålen visar att samtliga mål har uppnåtts. Utfallet för 
individinsatserna ligger på en hög nivå. För strukturinsatserna ligger även dessa i linje med 
uppsatta mål för respektive insats. 

Finansierade insatser
Kvalitetssäkring sker genom att finansierade insatser redovisar kvartalsrapporter med 
uppföljning av mål och resultat. I denna har styrgrupperna svarat på ett antal fastställda frågor 
som rör styrning, måluppfyllelse, budget och vakanser. Uppföljningen återrapporteras till 
styrelsen två gånger per år genom särskilt PM (PM för uppföljning av insatser). Uppföljningen 
visar på korrekt hantering utifrån internkontrollplanen.  

Budget och medelstilldelning  
Samordningsförbundets budget ska enligt lag fastställas i november året innan 
räkenskapsåret. Budget för år 2022 har fastställts av förbundsstyrelsen den 25 november år 
2021 med reservation för ESF bidrag som inte var beslutat vid detta tillfälle. 

Staten står för hälften av medlemsavgiften genom Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. 
Från Region Uppsala kommer 25 % medan länets åtta kommuner delar på resterande 25 %.

Medlemsintäkterna har varierat under åren, med en högsta nivå på 24 000 tkr vid uppstarten 
och som lägst 20 200 tkr. Den totala tilldelningen för 2021 uppgick till 23 090 tkr, en höjning  
med 1 090 tkr jämfört med föregående år. Tillsammans med det samlade överskottet från 
tidigare år på 5 124 tkr (bunden reservfond ej medräknad) fanns 28 214 tkr att fördela för 
2021. Resultatet 2021 visar ett överskott på 1 405 tkr, vilket kan jämföras med budgeterat 
underskott på 1 060 tkr. Förbundet fortsätter att arbeta aktivt för att minska det ackumulerade 
överskottet. 

Kapitalförvaltning 
Överskottet från verksamhetens uppstartsfas har placerats i Nordeas institutionella 
korträntefond. Värdet av fonden uppgår 2021-12-31 till 5 802 tkr. I värdet ingår orealiserad 
värdeminskning med 2 tkr.
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Under början av 2021 har andelar i korträntefonden sålts av med 2 miljoner kr för att täcka ett 
tillfälligt likviditetsbehov.

Ovanstående placering följer av styrelsen beslutade riktlinjer för god ekonomisk hushållning.

VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN 
Inga personalförändringar har skett under år 2021. Sjukfrånvaro rapporteras ej av 
integritetsskäl, då förbundet har mindre än 10 anställda.

FÖRVÄNTAD UTVECKLING 
På grund av rådande pandemi står vi inför stora utmaningar med ökad långtidsarbetslöshet 
och därmed fler individer utanför arbetsmarknaden. Fler långtidsarbetslösa kan komma att 
öka kraven på våra parter. En försämrad konjunktur kan påverka våra parters prioriteringar. 
Om parternas regelverk och uppdrag ändras kan fokus för förbundets verksamhet också 
behöva ändras och justeras utifrån vilka behov som uppstår. Därutöver kan även begränsade 
resurser inom förbundet medföra en sårbarhet, då förbundet förväntas stödja bred och 
komplex samverkan med många olika parters behov.
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Ekonomisk redogörelse

Kommentar till årsredovisning 2021 
År 2021 redovisar Samordningsförbundet Uppsala län ett överskott på 1 405 tkr, att jämföra 
med 2020 års underskott på -1 060 tkr. 

Budgeten för 2021 var satt till -1 611 tkr. Avvikelsen beror i första hand på att det rekvirerats 
mindre pengar än budgeterat, detta beror till stor del på pandemin. Flera insatser överför ej 
utnyttjade medel till 2022.

Inga investeringar har gjorts under året.

EKONOMISK ÖVERSIKT

Ekonomisk översikt (belopp i TSEK)
Utfall  
2021

Utfall
2020

Intäkter

Medlemsavgifter 23 090 22 000

Kostnader

Samverkaninsatser -16 270 -18 778

Förtroendevalda -339 -313

Förvaltning -5 076 -3 969

Resultat 1 405 -1 060

Balanskravsavstämning
Första åren, 2008–2010, när Samordningsförbundet i Uppsala län startade upp sin verksamhet, 
genererades ett överskott på grund av att verksamheten inte kom i gång enligt plan. Utifrån 
detta finns det beslut på att dessa överskott skall minskas kommande år och inget krav på 
återbetalning till medlemmarna föreligger.

Vinsten för år 2008–2010 uppgick till 24 696 tkr, överskottet har sedan succesivt arbetats ner 
under åren 2011–2020, se uppställning nedan. För 2021 har vi återigen ett överskott, 1 405 tkr, 
vilket härrör till ej nyttjade insatsmedel. Det har funnits svårigheter för insatserna att bedriva 
verksamheten fullt ut under pandemin och flera insatser har skjutit över kvarvarande medel till 
2022.

Om överförda medel och ansökningar som beviljats för år 2022 nyttjas fullt ut, kommer 
överskottet att komma ner under de nivåer som Nationella rådet rekommenderat i sin skrivelse 
från 2013-10-02 angående storlek på sparade medel/eget kapital.
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Förtroendevalda och förvaltning
Kostnader för förtroendemannastyrningen uppgick till 339 tkr under år 2021, vilket ligger i 
paritet med 2020 (313 tkr), budgeten var satt till 800 tkr.

Differens mot budget beror på att digitala möten införts på grund av Covid-19, vilket medfört 
halvdagsarvoden i stället för heldagsarvoden, inga resekostnader och inga lokalkostnader.

Förvaltningen har för år 2021 förbrukat 5 076 tkr, vilket överskrider budgeten som var satt till 
4 300 tkr. 2021 uppgick förbrukningen till 3 969 tkr. Det som påverkat förvaltningens differens 
mot budget 2021 är en kompletteringspremie för förmånsbestämd pension enligt KAP-KL med 
därtill hörande löneskatt, totalt 850 tkr.

Kostnad förtroendevalda och förvaltning, TSEK
Utfall         
2021

Utfall         
2020

Budget      
2021

Förtroendevalda 339 313 800

Utfall mot budget 42% 31%

Förvaltning 5 076 3 969 4 300

Utfall mot budget 118% 91%

Förbrukningskvoterna i efterföljande tabell visar samverkansinsatsernas förbrukade medel 
i jämförelse med en linjär förbrukning över tid. Målvärdet är 100 procent. Avvikande värden 
innebär att insatsen har förbrukat mer eller mindre än vad som är rimligt och syftar till att ge 
signal om extra uppmärksamhet. Tabellen visar att insatsernas faktiska förbrukning i de flesta 
fall är något lägre än förväntat. Årets förbrukningskvot uppgick till 83% mot budget.  

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Årets resultat 9,639 10,261 4,797 -5,138 -3,017 0,291 -3,566 -0,051 -0,775 -2,884 0,194 -2,567 -1,060 1,405

Reservfond -1

Årets resultat 8,639 10,261 4,797 -5,138 -3,017 0,291 -3,566 -0,051 -0,775 -2,884 0,194 -2,567 -1,060 1,405
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SAMVERKANSINSATSER
Insatsnamn Huvud-projektägare Utfall TSEK 

2021
Utfall TSEK 

2020
Förbruknings-

kvot mot budget 
2021

Nya vägar för samverkan Arbetsförmedlingen 579 242 75%

Jobbcentrum Enk kommun & AF 1 836 1 607 91%

IPS Enköping - 205

Individstöd i samverkan Heby - 1 323

Plattform för individstöd Heby 1 619 - 76%

Framsteget Håbo kommun & AF 2 423 2 675 98%

En väg in - flera vägar ut Knivsta 1 317 1 524 90%

REKO Region Uppsala 308 592 100%

RegExPro Region Uppsala 915 55 65%

Samordnare och partsamordnare Tierp - 168

Språkstödledare Tierp - 721

Växtverket Tierp 1 817 2 140 94%

Ung Intro Uppsala 829 2 268 100%

Extratjänster Uppsala - 96

Samverkan Gottsunda Uppsala - 333

Progressionsteam SFI Uppsala - 676

Kartläggning av sjukskrina utan SIG Uppsala 200

Implementering rutin flerpartsmöten U-sala kommun & 785 890 75%

Lokussamordnare Uppsala 340 322 94%

Digital plattform för stöd Uppsala 638 - 48%

Lokussamordnare Älvkarleby 29 105 82%

Lokussamordnare Älvkarleby 109 - 91%

Ungdomscoach Älvkarleby - 302

Samverkan impl av rutin flerpart Älvkarleby 326 - 92%

Bryggan inkl förlängning Östhammar 1 617 1 550 99%

Summa samverkansinsatser 15 487 17 994

Ekonom projektstöd 360 365

Verksamhetsutvecklare 353 354

Kompetenshöjande insatser 70 65

Summa övriga samverkansinsatser 783 784

SUMMA SAMVERKANSINSATSER TOTALT 16 270 18 778

Inriktning insatser 2021 utfall-budget Utfall TSEK 
2021

Budget TSEK 
2021

Förbrukningskvot 
mot budget, %

Samverkansinsatser 15 487 18 591 83%

Övriga samverkansinsatser 783 1010 78%

SUMMA 16 270 19 601
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RESULTATRÄKNING

Årsbokslut 2021-12-31

Samordningsförbundet Uppsala län, 222000-2576

21-01-01
21-12-31

20-01-01
20-12-31

Budget
2021

Verksamhetens intäkter

Sidointäkter Not 1 3

Rörelseintäkter Not 2 23 090 000 22 000 000 23 090 000

Summa verksamhetens intäkter 23 090 003 22 000 000 23 090 000

Verksamhetens kostnader

Kostnader för samverkansinsatser Not 3 -15 487 142 -17 993 650 -18 591 000

Kostnader för övriga samverkansinsatser Not 4 0 0 0

Övriga driftskostnader Not 5 -571 517 -721 159 -624 000

Kostnader för lokaler -277 000 -243 291 -320 000

Kostnader för personal Not 6 -5 337 455 -4 142 134 -5 156 000

Avskrivningar

Avskrivningar inventarier -10 567 -18 037 -10 000

Verksamhetens nettokostnader -21 683 681 -23 118 271 -24 701 000

Verksamhetens resultat 1 406 322 -1 118 271 -1 611 000

Övriga finansiella intäkter Not 7 7 316 163 425

Räntekostnader skattekonto Not 7 -275 -53

Övriga finansiella kostnader Not 7 -8 497 -104 806

Resultat efter finansiella poster 1 404 866 -1 059 705 -1 611 000

ÅRETS RESULTAT 1 404 866 -1 059 705 -1 611 000
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BALANSRÄKNING

Årsbokslut 2021-12-31

Samordningsförbundet Uppsala län, 222000-2576

2021-12-31 2020-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar Not 8 0 10 567

Summa anläggningstillgångar 0 10 567

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar Not 9 56 494 72 223

Interimsfordringar 15 120 39 938

Summa fordringar 71 614 112 161

Kortfristiga placeringar Not 10 5 802 152 7 803 887

Kassa och bank Not 11 7 082 424 3 544 684

Summa kassa och bank 12 884 576 11 348 571

Summa omsättningstillgångar 12 956 190 11 460 732

SUMMA TILLGÅNGAR 12 956 190 11 471 299

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

EGET KAPITAL

Bunden reservfond 1 000 000 1 000 000

Överskott från tidigare år 6 183 677 8 749 672

Redovisat resultat fg år -1 059 705 -2 565 995

Årets resultat 1 404 865 -1 059 705

Summa eget kapital 7 528 837 6 123 972

KORTFRISTIGA SKULDER

Leverantörsskulder 4 542 842 4 680 953

Övriga kortfristiga skulder Not 12 431 347 291 569

Interimsskulder Not 13 453 164 374 805

Summa kortfristiga skulder 5 427 353 5 347 327

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH  SKULDER 12 956 190 11 471 299
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KASSAFLÖDESANALYS

Årsbokslut 2021-12-31

Samordningsförbundet Uppsala län, 222000-2576

2021-01-01 
2021-12-31

2020-01-01 
2020-12-31

Den löpande verksamheten

Årets resultat 1 404 865 -1 059 705

Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet

Avskrivningar 10 567 18 037

Värdeförändring fondplaceringar 58 619

Kassaflöde från verksamheten 
före förändring av rörelsekapital

1 415 432 -983 049

Ökning/minskning av kortfristiga fordringar 40 547 62 467

Ökning/minskning av kortfristiga skulder 80 026 -761 231

Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 536 005 -1 681 813

Investeringsverksamhet - -

Kassaflöde från investeringsverksamheten - -

Finansieringsverksamhet - -

Kassaflöde från finansieringsverksamheten - -

Årets kassaflöde 1 536 005 -1 681 813

Likvida medel från årets början 11 348 571 13 030 385

Likvida medel vid årets slut (fond samt kassa) 12 884 576 11 348 572

Varav värdeförändring pga ny redovisningsprincip

Förändring i likvida medel 1 536 005 -1 681 813
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REDOVISNINGSPRINCIPER
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år och följer lagen om 
komunal bokföring och redovisning,  LKBR ( 2018:597).

•  Periodiseringar av intäkter och kostnader har skett för att ge en rättvisande bild av resultat
och finansiell ställning.

• Avskrivningar av matriella anläggningstillgångar sker enligt plan över 5 år.

•  Finansiella tillgångar som innehas för att generera avkastning eller värdestegring värderas
till verkligt värde i enlighet med LKBR 7 kap. 6 §.

• Samtliga leasingavtal har klassificerats som operationell leasing.
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NOTER

Noter till resultaträkning per 2021-12-31
21-01-01
21-12-31

20-01-01
20-12-31

Not 1 Sidointäkter
Öresutjämning 3 0

Not 2 Rörelseintäkter

Enköpings kommun 686 853 647 131

Heby kommun 208 959 201 797

Håbo kommun 326 677 314 182

Knivsta kommun 283 660 270 618

Tierps kommun 317 500 303 370

Uppsala kommun 3 476 878 3 308 466

Älvkarleby kommun 141 577 135 646

Östhammars kommun 330 396 318 790

Region Uppsala 5 772 500 5 500 000

Försäkringskassan/Arbetsförmedlingen 11 545 000 11 000 000

Summa medlemsavgifter/rörelseintäkter 23 090 000 22 000 000

Not 3 Kostnader för samverkansinsatser
Framsteget, Håbo -2 422 881 -2 674 996

Bryggan, Östhammar -1 617 534 -1 550 000

Ung Intro, Uppsala -829 000 -2 268 464

Extratjänster, Uppsala - -95 663

Samordnare och partssamordnare, Tierp - -167 562

En väg in och flera vägar ut, Knivsta -1 316 726 -1 523 530

Jobbcentrum ung rehab, Enköping -1 836 478 -1 607 440

IPS, Enköping - -205 012

Lokussamordnare, Älvkarleby -28 836 -105 151

Lokussamordnare, Älvkarleby -108 661 -

Ungdomscoach, Älvkarleby - -301 539

Individstöd i samverkan, Heby - -1 323 619

Språkstödsledare, Tierp - -721 000

Samverkan, Gottsunda - -332 563

Progressionsstöd SFI, Uppsala - -676 600

Växtverket, Tierp -1 817 367 -2 139 873

Reko, Region Uppsala -308 250 -591 500

Impl rutin flerpartsmöten, Uppsala -784 628 -890 041

Kartläggning av sjukskrivna utan SGI -200 043

Lokussamordnare, Uppsala -339 925 -322 440

RegExPro, Region Uppsala -915 090 -54 722

Nya vägar för samverkan, Heby -578 820 -241 891

Digital plattform för stöd -638 246 -

Plattform för individstöd/samv, Heby -1 618 712 -

Samverkan impl av rutin för flerpartssamv, Äby -325 988 -

Summa kostnader samverkansinsatser -15 487 142 -17 993 649
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21-01-01
21-12-31

20-01-01
20-12-31

Not 4 Kostnader för övriga samverkansinsatser
info- kunskapshöjande insatser övriga 0 -84 641

Summa övriga utvecklingsinsatser 0 0

Not 5 Övriga driftskostnader
Förbrukningsinventarier -20 673 -29 625

IT-tjänster, programvaror och datorhyra -188 220 -200 043

Konsultarvoden -10 000 -146 568

Medlemsavgifter, NNS och Pacta -57 900 -55 620

Kostnader revision -126 000 -93 900

Övriga kostnader -168 724 -195 403

Summa övriga driftskostnader -571 517 -721 159

Not 6 Kostnader för personal
Arovden till ledamöter -274 377 -249 356

Lön tjänstermän -2 790 399 -2 631 974

Pensions- övriga gruppförsäkringar -1 100 188 -302 624

Kompetensutveckling -189 529 -56 327

Förändring av semesterlöneskuld -143 366 -74 070

Arbetsgivaravgifter -827 951 -802 243

Övr personalkost, förmåner, representation -11 645 -25 540

Summa kostnader för personal -5 337 455 -4 142 134

Not 7 Finanseilla kostnader och intäkter
Realiserade vinster Nordea kortränta 6 762 163 425

Orealiserade förluster  Nordea kortränta -8 497 -104 806

Valutakursvinst 554

Räntekostnader skattekonto -275 -53

Summa övr finansiella kostnader och intäkter -1 456 58 566

Not 8 Materiella anläggningstillgångar
Inventarier 353 832 353 832

Ack avskrivningar inventarier -353 832 -343 265

Summa materiella anläggningstillgångar 0 10 567

Not 9 Övriga kortfristiga fordringar
Momsfordran 56 494 72 223

Skattekonto 0

Summa övriga kortfristiga fordringar 56 494 72 223

Not 10 Kortfristiga placeringar
Nordea Institutionell kortränta 5 802 152 7 803 887

Summa kortfristiga placeringar 5 802 152 7 803 887

Not 11 Kassa och bank
Plusgirokonto 7 082 424 3 544 684

Summa kassa och bank 7 082 424 3 544 684

Not 12 Övriga kortfristiga skulder
Personalens källskatt 82 966 85 922

Avräkning särskild löneskatt på pensioner 268 365 121 768

Upplupna arbetsgivaravgifter 80 016 83 879

Summa övriga kortfristiga skulder 431 347 291 569

Not 13 Interimsskulder
Upplupna semesterlöner 274 056 250 194

Beräknad uppl soc avg semesterskuld 86 108 78 611

Övr upplupna kostnader/förutbet intäkter 93 000 46 000

Summa interimsskulder 453 164 374 805
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DRIFTSREDOVISNING
Driftsredovisning (belopp i TSEK) Budget 

2021
Utfall
2021

Diff mot budget 
2021

Intäkter

Medlemsavgifter 23 090 23 090 0

Administrativa kostnader

Styrelse -800 -306 494

Kansli och kringkostnader -4 300 -5 109 -809

Kostnader samverkansinsatser

Individanpassade

Jobbcentrum, Enköping -2 020 -1836 184

Framsteget, Håbo -2 460 -2423 37

En väg in - flera vägar ut, Knivsta -1 864 -1317 547

Ung Intro, Uppsala -829 -829 0

Bryggan (inkl förlängning), Östhammar -1 627 -1617 10

Växtverket, Tierp -1 939 -1817 122

Plattform för individstöd, Heby -2 121 -1 619 502

Strukturanpassade

Lokussamordnare, Uppsala -360 -340 20

Digital plattform för stöd, Uppsala -1 317 -638 679

Implementering rutin flerpartsmöten, Uppsala -1 050 -785 265

Lokussamordnare, Älvkarleby -35 -29 6

Lokussamordnare, Älvkarleby -119 -109 10

Samverkan impl av rutin för flerpartssamv, Ä-by -355 -326 29

Nya vägar för samverkan, AF -770 -579 191

RegExPro, Region Uppsala -1 417 -915 502

REKO, Region Uppsala -308 -308 0

Övriga samverkansinsatser

Ekonom projektstöd -400 -360 40

Verksamhetsutvecklare -460 -353 107

Kompetenshöjande insatser -150 -70 80

TOTALT 2021-12-31 -1 611 1 405 3 016
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Dokumentnamn 

Förslag till beslut    Datum Diarienummer 

2022-05-23 KS/2022:338
  

  
   
  

    

Revisionsberättelse och ansvarsfrihet för år 2021 för stiftelsen 
Tierps sockens magasinfond med C.G. Gilljams donationsfond  
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa resultat- och balansräkning för fonderna, samt 
 
att bevilja styrelsens ledamöter och ersättare ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret 2021. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Revisorerna för stiftelsen Tierps sockens magasinfond med C.G. Gilljams 
donationsfond har överlämnat revisions- och årsberättelse för år 2021. 
 
Revisorerna har granskat räkenskaperna och tagit del av protokoll från 
stiftelsens sammanträden och funnit räkenskaperna i god ordning och att 
verksamheten följt stiftelsens syften och de regler som styrelsen satt upp.   
Revisorerna tillstyrker därför att resultat- och balansräkningen fastställs 
och att styrelsens ledamöter beviljasansvarsfrihet för räkenskapsåret. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Beslutsunderlag 

 Förslag till beslut 
 Revisionsberättelse för år 2021 för stiftelsen Tierps sockens 

magasinfond med C.G. Gilljams donationsfond 
 Årsberättelse för år 2021 för stiftelsen Tierps sockens magasinfond 

med C.G. Gilljams donationsfond 
 
Beslutet skickas till 

 Kassör för magasinfonden 
 Ledamöter och ersättare i stiftelsen Tierps sockens magasinfond 

med C.G. Gilljams donationsfond 
 
 



  

 

  

 

 

  

´  Kommunfullmäktige  
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 

Revisionsberättelse för år 2021 för stiftelsen Tierps sockens magasinfond 

med C.G. Gilljams donationsfond, org nr 817300–7983 
 

 

Undertecknade, av kommunfullmäktige utsedda att granska stiftelsen Tierps sockens 

magasinfond med C.G. Gilljams donationsfonds räkenskaper och förvaltning, överlämnar 

härmed denna berättelse. 

 

 

Vi har granskat räkenskaperna och tagit del av protokoll från stiftelsens sammanträden. 

 

Då vi funnit räkenskaperna i god ordning och att verksamheten följt stiftelsens syften och  

de regler som styrelsen satt upp, tillstyrker vi 

 

att resultat och balansräkning fastställs, samt 

 

att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

 

 

 

Tierp den 30 mars 2022 

 

 

 

 

Göran Carlsson  Peter Staland 
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Dokumentnamn 

Förslag till beslut    Datum Diarienummer 

2022-05-23 KS/2022:114
  

  
   
  

    

Val av vice ordförande i IT-nämnden 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att välja Göran Nilsson (M), ledamot i IT-nämnden från Knivsta kommun, 
till vice ordförande i IT-nämnden under återstoden av mandatperioden.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Tidigare ledamot och vice ordförande i IT-nämnden från Knivsta kommun, 
Klas Bergström (M), har avsagt sig sitt uppdrag.  
 
Då Tierps kommun är värdkommun för IT-nämnden ska 
kommunfullmäktige välja ny vice ordförande i nämnden.   
 
Beslutsunderlag 

 Förslag till beslut 
 
Beslutet skickas till 

 IT-nämnden 
 Knivsta kommun 
 Älvkarleby kommun 
 Östhammars kommun 
 Heby kommun 
 Berörd förtroendevald 
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Dokumentnamn 

Förslag till beslut    Datum Diarienummer 

2022-05-23 KS/2022:114
  

  
   
  

    

Val av vice ordförande i lönenämnden 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att välja Göran Nilsson (M), ledamot i lönenämnden från Knivsta kommun, 
till vice ordförande i lönenämnden under återstoden av mandatperioden.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Tidigare ledamot och vice ordförande i lönenämnden från Knivsta 
kommun, Klas Bergström (M), har avsagt sig sitt uppdrag.  
 
Då Tierps kommun är värdkommun för lönenämnden ska 
kommunfullmäktige välja ny vice ordförande i nämnden.   
 
Beslutsunderlag 

 Förslag till beslut 
 
Beslutet skickas till 

 Lönenämnden 
 Knivsta kommun 
 Älvkarleby kommun 
 Berörd förtroendevald 
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2022-05-31 KS/2022:73
  

  
   
  
    

 

Redovisning av inkomna beslut och skrivelser  
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna informationen. 
 
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.  
 
Protokoll från kommunfullmäktiges beredningar finns att läsa på 
kommunens hemsida.  
 
Det är upp till varje enskild ledamot att hålla sig uppdaterad om vilka 
handlingar och protokoll som finns att tillgå. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Inkomna handlingar och upprättade protokoll sedan utskicket av 

handlingar inför kommunfullmäktiges senast sammanträde. 
 
 
 
I tjänsten  
 
Maria Wirström 
Administratör 
Ledningsstöd 
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