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KALLELSE
Till ledamöter och ersättare
Kommunstyrelsen kallas till sammanträde
Tid:
Plats:

2020-03-24 kl. 13:00
A-salen

FÖREDRAGNINGSLISTA

1

Upprop

2

Val av justerare - Lars-Göran Birkehorn
Karlsen (M)

3

Godkännande av föredragningslistan

2020/42

4

13:00 Kommundirektör informerar

2020/43

5

Information inför kommuninvests
stämma

2020/184

Kommunstyrelsens ärenden

6

Samråd - Förslag till nytt Regionalt
2019/945
trafikförsörjningsprogram för Uppsala län
2020–2030

7

Remiss - Skärpta regler om utländska
månggiften (SOU 2020:2), dnr
Ju2020/00162/L2

2020/188

8

Kvalitetsberättelse Individ och
Familjeomsorgen 2019

2020/281

9

Förlängning av markanvisningsavtal
Söderfors Smedja

2018/271

10

Samverkan

2020/299

11

Uppföljning av Internkontrollplan 2019

2018/924

12

Riktlinje för fördjupad samverkan med
det civila samhället

2019/899
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13

Överenskommelse om samverkansregler
för den offentligt finansierade hälso- och
sjukvården, läkemedelsindustrin,
medicintekniska industrin och
laboratorietekniska industrin

2020/89

14

Uppdrag medborgardialogprocess för
skolorganisation i Skärplinge och Hållnäs

2020/241

15

Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans
medicinska insats i Tierps kommun 2019

2020/229

16

Patientsäkerhetsberättelsen 2019

2020/186

17

Revidering av kommunstyrelsens
delegationsordning 2020

2020/49

18

Återrapportering av organiserade
företagsbesök

2020/50

19

Redovisning av delegationsbeslut - Mars
2020

2020/102

20

Redovisning av protokoll

2020/44

21

Redovisning av inkomna beslut och
skrivelser

2020/122

22

Godkännande av entledigande och val av
ny ersättare i utskottet samhällsbyggnad

2020/25

23

Godkännande av entledigande och val av
ny förtroendevald i kommunala rådet för
funktionshinderfrågor

2020/25

Ärenden till kommunfullmäktige

24

Redovisning av ej verkställda beslut
kvartal 4 2019 – Utskottet barn och
ungdom

2019/509

25

Redovisning av ej verkställda beslut
kvartal 4 2019 – Utskottet arbete och
omsorg

2019/508

26

Antagande av detaljplan DP 364 Örbyhus centrum
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27

Policy för naturvård i Tierps kommun

2020/163

28

Revidering av Avfallsplan

2018/282

29

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

2020/271

30

Årsredovisning och verksamheternas
verksamhetsberättelser 2019

2020/183

31

Revidering av reglemente/arbetsordning

Sara Sjödal
Ordförande

Anna Trankell
Kommunsekreterare

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

Tjänsteutlåtande
Datum

Diarienummer

2020-02-28

KS 2020/42

Godkännande av föredragningslistan
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna föredragningslistan.
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Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande
Datum

Diarienummer

2020-03-12

KS 2020/43

Kommundirektör informerar
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Kommundirektör Randi Graungaard informerar.
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Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande
Datum

Diarienummer

2020-02-13

KS 2020/184

Information om Kommuninvest stämma
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Information inför Kommuninvests kommande stämma den 15 april 2020 i
bifogad PowerPoint.
Beslutsunderlag



PP information om Kommuninvest 2020
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Info Kommuninvest 2020

2020-02-19

Kommuninvest

Veikko Niemi - Ekonomichef
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2020-02-19

Kommuninvest Ekonomisk förening
• Medlemmar/ägare – Kommuner och regioner
• Föreningsstämma – Varje medlem en röst
• Styrelsen – väljs av föreningsstämman
Kommuninvest i Sverige AB
• Årsstämma
• Styrelse
• Verkställande direktör
Veikko Niemi - Ekonomichef
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Verksamhetside
• Medlemsorganisation
• Alla kommuner och regioner kan bli medlemmar
• Inget eget vinstsyfte - ändamålet är att bereda
medlemmarna ekonomisk nytta
• Konkurrenskraftiga priser och utmärkt service
• Motiverade och kompetenta medarbetare
• Stabil, effektiv och kunnig

Veikko Niemi - Ekonomichef
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Sveriges kommungäld och en central del av
finansiella systemeten

• Kommuninvest är den största kreditgivaren till Sveriges
kommuner och regioner och en av Sveriges tio största
finansiella aktörer. Marknadsandel 54 %, (medlem 72%).
• Upplåning på internationella och inhemska
kapitalmarknader. Utlåning i Sverige.
• Under tillsyn av Finansinspektionen.
• Kommuninvest är medlem i RIX och penningpolitisk
motpart till Riksbanken.
• AAA/Aaa, stabila utsikter, (högsta rankingen).
Veikko Niemi - Ekonomichef
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Utlåning
•
•
•
•

Gröna lån hos ~150 kommuner och regioner; ~350 projekt
Från 350 mdkr 2018 till 408 mdkr 2019, (bud 379 mdkr)
Kravet är bruttosoliditetsgrad på 1,50% var 191231 1,58%
Utlåningsmarginalen har sjunkit från 28,0 till 13
baspunkter från 2017 till 2019
• Kommuner och regioners investeringsvolymer har ökat
från 90 miljarder kr 2008 till drygt 180 miljarder kr 2018.
• Investeringar kr/inv har på motsvarande period ökat från 6
000 – 10 000 kr

Veikko Niemi - Ekonomichef
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Kapitalutredning

• Koncernen behöver ytterligare kapital för att bibehålla
nuvarande affärsmodell givet den prognosticerade
utlåningen
• Kapitalbasen ska överstiga internt eller regulativt krav. FI
kräver 1,0%, (det regulativa).
• Kravet blir då 4,8 miljarder kronor och Kommuninvest
hade 7,4 miljarder kronor.
• Internt krav FI krav + 900 mnkr
• Kapitalmålet ska uttryckas i kronor per invånare.

Veikko Niemi - Ekonomichef
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Förslaget för att öka kapitalbasen
Insatsnivå
kr/invånare

2019

2020

2021

2022

2023

900

900

1 000 1 100 1200

2024
1 300*

* Justering nytt förslag 2020-02-27

• Första inbetalningen sker första halvåret 2021.
• Beslut ska fattas vart fjärde år, förslagsvis andra året under en
mandatperiod.
• Styrelsen kan fatta beslut om lägre inbetalningar om behovet är lägre
under perioden.
• Förlagslånet betalas tillbaka, (fyller idag ingen funktion)
• Förlagslånet kan användas för att betala in insatskapitalet.
Veikko Niemi - Ekonomichef
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Övriga förslag
•
•
•
•

Alla nya medlemmar ska betala in hela insatskapitalet, (900 kr/inv)
Rabatten för större kommuner bibehålls
Alla medlemmar ska vid utgången av 2024 vara på beslutad nivå.
Föreningsstyrelsen ges möjlighet att bevilja undantag i särskilda fall.

Veikko Niemi - Ekonomichef
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Framtiden

Kortsiktigt
– Effektiviseringar
– Förändrade uppdrag
– Sänkta finansiella mål och ändrade verksamhetsmål

Långsiktigt
– Sammanläggning av kommuner
– Asymmetrisk ansvarsfördelning
– Kommuner i samverkan

Digitalisering
Integration och ökat arbetskraftsdeltagande
Veikko Niemi - Ekonomichef
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Sammanfattning

• Stadgarna ändras på följande punkter:
– Definition av kapitalmål för Koncernen
– Nivåer på kapital för nya medlemskap anges
– Nivåer på kapital för nuvarande medlemmar anges.
I Plan för kapitaluppbyggnad (beslutas av Föreningsstämman)
anges för varje år vilka belopp som ska betalas in.
– Återbäringstrappan tas bort

Veikko Niemi - Ekonomichef
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Förklaringar

• RIX = Riksbankens system för överföring av kontoförda pengar med
en daglig omsättning på i genomsnitt 572 miljarder kronor, (305 1151 miljarder kr) och det har 34 deltagare
• Bruttosoliditetsgrad = Primärkapital, (realiserbart kapital)/Totalt
exponeringsbelopp, (Tillgångar – avdrag + åtaganen)
• Utlåningsmarginalen = Skillnaden mellan inlåningsräntan och
utlåningsräntan, (för att täcka driftkostnaderna).
• Kapitalbasen = Totala tillgångar
• Asymmetrisk ansvarsfördelning = Alla kommuner har inte samma
ansvarsområden

Veikko Niemi - Ekonomichef
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Sammanfattning

Ägardirektiv
–
–
–
–
–

Kravet på bruttosoliditet för Bolaget anges till 1,0 procent.
Särskilt uppdrag ej formulerat för 2020.
Besluten från föreningsstämman om kapital ska genomföras.
En formulering om Agenda 2030 kommer skrivas in.
Utöver nuvarande uppgifter som Bolaget sköter åt Föreningen
ska Bolaget även ha kontroll och ansvar för efterlevnaden av
GDPR i Föreningen

Veikko Niemi - Ekonomichef
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Sammanfattning

• Plan för kapitaluppbyggnad
– Nivåer för inbetalning/år anges för kommuner och regioner
– Definitioner på kapitaliseringsperiod

• Övriga beslut
– Förlagslånet återbetalas och medlemmarna ges möjlighet att
omedelbart betala in motsvarande kapital som insatskapital
– För Tierps kommun så täcker förlagslånet inbetalningen 2021
och större delen 2022, förutom 0,7 mnkr.
• För 2023 ska ca 2,0 mnkr betalas in
• För 2024 ska ca 1,0 mnkr betalas in

– Lekmannarevisorerna får ändrat uppdrag
– Ränta och återbäring är ca 9 baspunkter.
Veikko Niemi - Ekonomichef
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Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande
Datum

Diarienummer

2020-03-17

KS 2019/945

Samråd - Förslag till nytt Regionalt trafikförsörjningsprogram
för Uppsala län 2020–2030
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att anta yttrandet som sitt eget.
Sammanfattning av ärendet

Region Uppsala håller under våren på att uppdatera sitt
trafikförsörjningsprogram för kollektivtrafiken i Uppsala län. De har ett
kontinuerligt arbete med sitt trafikförsörjningsprogram, där fokus ligger på
att ta fram framtidsskådning för hur inriktningen på kollektivtrafiken ska se
ut kommande 10 åren och kommer fortsatt revideras varje mandatperiod.
Trafikförsörjningsprogrammet är det huvudsakliga styrdokumentet när det
gäller utvecklingen av kollektivtrafik i länet och fungerar som vägledande
planeringsunderlag för kommuner och andra berörda aktörer i regionen
Beslutsmotivering

Transportförsörjningsprogrammet är främst ett internt styrdokument för
Region Uppsala, men också ett underlag vid det kontinuerliga samarbetet
mellan region och kommun gällande kollektivtrafik inom Tierps kommun.
Tierps kommun har goda dialoger och samarbeten med Regions Uppsala,
och så även med deras kollektivtrafikförvaltning Trafik och Samhälle. Det
samarbetet ligger till grund i det dagliga arbetet, och är det som inverkar
mest på kommunens kollektivtrafik idag och i framtiden.
Barnrättskonsekvenser

Barn och unga kommer indirekt påverkas av detta beslut, då
kollektivtrafiken är det främsta transportmedlet för barn och ungdomar
som behöver resa längre sträckor. Dock är det ingen direkt inverkan mot
barn och unga av kommunens beslut, utan inverkan sker och ska tas
hänsyn i regionens beslut. Skolskjuts, som är det största trafiknätet syftat
till barn och unga, ligger utanför detta trafikförsörjningsprogram.
Beslutsunderlag




Handläggarens tjänsteutlåtande
Handläggarens yttrande
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Regionalt trafikförsörjningsprogram för Uppsala län 2020-2030
samrådshandling
Bilagor till regionalt trafikförsörjningsprogram för Uppsala län
2020-2030 remissversion

Beslutet skickas till




Region Uppsala – Trafik och samhälle
Handläggaren

I tjänsten
Namn: Julia Cederstrand
Titel: Samhällsplanerare infrastruktur och hållbarhet
Enhet: Samhällsbyggnad
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Dokumentnamn

Remissvar/Yttrande
Datum

Diarienummer

2020-03-17

KS 2019/945

Yttrande – Regionalt trafikförsörjningsprogram
Bakgrund
Region Uppsala håller under våren på att uppdatera sitt
trafikförsörjningsprogram för kollektivtrafiken i Uppsala län. De har ett
kontinuerligt arbete med sitt trafikförsörjningsprogram, där fokus ligger på
att ta fram framtidsskådning för hur inriktningen på kollektivtrafiken ska se
ut kommande 10 åren och kommer fortsatt revideras varje mandatperiod.
Trafikförsörjningsprogrammet är det huvudsakliga styrdokumentet när det
gäller utvecklingen av kollektivtrafik i länet och fungerar som vägledande
planeringsunderlag för kommuner och andra berörda aktörer i regionen
Yttrande
Tierps kommun ser i sin helhet positivt på att dokumentet utgår från
Agenda 2030 och att fokus i kollektivtrafikplaneringen är att skapa
förutsättningar för hållbara resvanor.
Tierps kommun ser i och med detta program ett stort behov av att se över
kollektivtrafikförbindelserna genom tre av länets norra kommuner, utmed
väg 76, då regionen uttalar målet om att öka andelen hållbara resor för
arbetspendling. Utmed väg 76 så har exempelvis Karlholm och Skärplinge
Forsmark som stor nuvarande och framtida arbetsgivare i Östhammars
kommun, och Stora Enso i Skutskär, Älvkarlebys kommun. Dagens
kollektivtrafik möter inte behovet för att vara ett attraktivt alternativ för
arbetspendling till dessa arbetsplatser.
Under behovsbeskrivningen under kapitel 3 benämns ostkustbanan som en
av de bärande axlar i systemet, men det pekas sedan inte ut något behov för
banan. Regionen arbetar redan i dagsläget med att förbättra
förutsättningarna i och med införandet av nya tåg, men sedan Trafikverkets
perrongförlängningar som också sker utmed stråket. Tierps kommun
saknar en djupare analys under behovsrubriken för att tydliggöra hur
satsningar inom ramen för Nationell plan, så som fyrspår i Uppsala,
påverkar den regionala trafiken i Uppsala län.
Inom skolskjutstrafiken har Tierps kommun inget att invända, då nuläget
följer den målbild som regionen lyfter för gymnasieelever.
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Tierps kommun ställer sig frågande till tabell över befolkningsutvecklingen
under rubrik 1.4. Den hänvisar till regionens befolkningsprognos, men det
dokumentet förklarar inte hur man kommit fram till dessa siffror. Tierps
kommun ser att befolkningsutvecklingen är beräknad lägre än kommunens
byggnadstakt indikerar. Kommunen har tre detaljplaner, Västra Libbarbo
under framtagande samt Trädgårdsstaden och Triangelparken som är
antagen, som medger bebyggelse för mellan 150 - 500 hushåll vardera.
Samt exploatering inom kvarteret Lejonet som pågår under 2020 för
lägenhetshus samt planeras ytterligare två lägenhetshus byggas inom
planområdet.

Namn: Julia Cederstrand
Titel: Samhällsplanerare trafik och infrastruktur
Enhet: Samhällsbyggnad
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Trafik- och
samhällsutvecklingsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum:
2019-11-21

§ 80/19

Dnr TSN2019-0088

Förslag till nytt Regionalt trafikförsörjningsprogram för
Uppsala län 2020–2030
Beslut
Trafik- och samhällsutvecklingsnämndens beslut
Remissversion avseende Regionalt trafikförsörjningsprogram för Uppsala län
2020–2030 godkänns enligt ärendets reviderade bilaga och sänds för samråd
enligt ärendets reviderade sändlista.
Ärendebeskrivning
Som regional kollektivtrafikmyndighet ansvarar Region Uppsala för att upprätta
ett regionalt trafikförsörjningsprogram enligt lagen om kollektivtrafik. Hittills
har två trafikförsörjningsprogram fastställts.
Trafik och samhälle har under 2019 genomfört ett internt arbete med att
uppdatera programmet i form av en mindre revidering men enstaka nya tillägg
som presenterades för information till trafik- och samhällsutvecklingsnämnden i
oktober 2019 inför beslut i november 2019.
Vid framtagande av nästa trafikförsörjningsprogram bör processen följa gällande
rekommendationer och vägledning från SKL och genomsyras av samverkan och
extern förankring i större utsträckning än vid revideringen av gällande
trafikförsörjningsprogram.
Tidplan
Nov 2019
Dec- 29 feb 2020
Mars 2020
Maj 2020
Juni 2020
Sep 2020

Beslut om remisshandling
Samråd
Behandling av samråd
Beslut om antagande TSN
Beslut om antagande, RS
Beslut om antagande, RF

Beredning
Revideringen har genomförts i en intern process inom Region Uppsala.
Information om processen och delar av resultatet presenterades för Trafik- och
samhällsutvecklingsnämnden i oktober 2019 och ärendet är därefter berett i
trafik- och samhällsutvecklingsnämndens arbetsutskott.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
24
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Trafik- och
samhällsutvecklingsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum:
2019-11-21

My Larsson, kollektivtrafikstrateg, ger en muntlig föredragning av ärendet.
Yrkanden
Ordförande Johan Örjes (C) yrkar bifall till föreliggande förslag med
revideringar att på sid 18 under rubriken Strategier lägga till ett stycke om
”Verka för en jämnare fördelning över trafikdygnet”, på sid 25 stryka sista
meningen i andra stycket avseende att nå nivå cykelutmärkt vid arbetsplatser,
komplettera remisslistan samt komplettera listan med viktiga begrepp med
förklaring avseende mobilitet.
Ordförande finner att trafik- och samhällsutvecklingsnämnden beslutar enligt
ordförandens reviderade förslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Samrådshandling

Regionalt trafikförsörjningsprogram för
Uppsala län, 2020-2030

Region Uppsala
Trafik och samhälle, november 2019
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1. Inledning och sammanhang
Region Uppsala har som regional kollektivtrafikmyndighet huvudansvar för länets
kollektivtrafikförsörjning. Kollektivtrafik är ett betydelsefullt verktyg för att uppnå olika samhällsmål
som exempelvis ska bidra till utveckling i hela länet, till minskad klimatpåverkan och till att underlätta
människors vardag.
Infrastrukturen och lokaliseringen av arbetsplatser, bostäder och service styr på lång sikt människors
resbehov och färdmedelsval. Samordning och samarbete mellan och inom de olika fysiska
planeringsprocesserna krävs därför för att fler ska kunna och vilja resa med kollektivtrafiken. Genom
långsiktig och strategisk planering underlättas en sådan samordning. Kollektivtrafiklagstiftningen
ställer därför krav på att de regionala kollektivtrafikmyndigheterna regelbundet i ett
trafikförsörjningsprogram ska redovisa behovet av regional kollektivtrafik i länet, samt mål för
kollektivtrafikförsörjningen. Trafikförsörjningsprogrammet ska dessutom omfatta1:






alla former av regional kollektivtrafik i länet, både trafik som bedöms kunna utföras på
kommersiell grund och trafik som myndigheten avser att ombesörja på grundval av allmän
trafikplikt
åtgärder för att skydda miljön
tidsbestämda mål och åtgärder för anpassning av kollektivtrafik med hänsyn till behov hos
personer med funktionsnedsättning
bytespunkter och linjer som ska vara fullt tillgängliga för alla resenärer.

Detta trafikförsörjningsprogram är en revidering av Trafikförsörjningsprogram 2016 för Uppsala län.
Programmet blickar ca 10 år framåt i tiden, till år 2030, och kommer att revideras vid varje
mandatperiod. Trafikförsörjningsprogrammet är det huvudsakliga styrdokumentet när det gäller
utvecklingen av kollektivtrafik i länet och fungerar som vägledande planeringsunderlag för
kommuner och andra berörda aktörer i regionen.

1.1 Tillgänglighet och hållbar utveckling – kollektivtrafikens sammanhang
Kollektivtrafiklagstiftningen sätter fokus på de nyttor som kollektivtrafiken tillför samhället.
Kollektivtrafiken är inte en separat angelägenhet utan ett verktyg för samhällsutveckling i regionen.
De strategiska besluten kring kollektivtrafik måste därför sättas i samband med beslut som rör
kollektivtrafikens utvecklingsbetingelser, såsom bebyggelseutveckling och transportinfrastruktur.
Genom att betrakta kollektivtrafik som ett medel, bland flera, att bidra till tillgänglighet och hållbar
utveckling skapas en relevant koppling till dessa områden. Tillgänglighetsperspektivet knyter också
an starkt till de strategiska inriktningarna i regional utvecklingsstrategi för Uppsala län.
Hållbar utveckling har traditionellt betraktats ur ett tredelat perspektiv, där ekonomisk, social och
miljömässig hållbarhet utgjort tre parallella och inbördes beroende områden.
Nedan följer en förklaring av de tre perspektiven ur ett kollektivtrafikperspektiv:
Ekonomiskt hållbar utveckling: Skapa tillgänglighet till arbete och utbildning genom pendling,
underlätta för företag att etablera sig och rekrytera rätt arbetskraft samt trygga möjligheterna att
leva och verka i länets olika delar.
1

För RKM som har tagit över ansvaret för färdtjänst ska också redovisa omfattningen av denna trafik.
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Socialt hållbar utveckling: Göra samhället, i form av arbete, utbildning, service, kultur och fritid,
tillgängligt för så många som möjligt. Bidra till människors välbefinnande genom bättre hälsa och
göra det möjligt att i en växande region se ett minskande antal trafikolyckor.
Miljömässigt hållbar utveckling: Göra det möjligt att bibehålla människors tillgänglighet och
samtidigt begränsa klimatpåverkan. Skapa robusthet i transportsystemet och skapa förutsättningar
för goda livsmiljöer genom att begränsa den yta som krävs för transporterna.
Den hållbara utvecklingen ska fungera som en ledstjärna i arbetet och vara en pågående process
snarare än en målsättning eller vision. Det krävs i det perspektivet avvägningar mellan olika sätt att
skapa tillgänglighet och mellan olika sätt att planera för transporter. Kollektivtrafik är ett medel att
skapa tillgänglighet, men att uppnå samma tillgänglighet utan att behöva göra en (motoriserad) resa
överhuvudtaget är ofta ett mer hållbart alternativ.
Kollektivtrafiken ska ses som en del i hela resan, där förutsättningarna att ta sig till och från
kollektivtrafik på ett så hållbart sätt som möjligt är en självklar del i planeringen.

Globala mål
Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling syftar till att utrota fattigdom och hunger,
förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och
flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. Globala målen är
integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den
ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.
Kollektivtrafiken har påverkan som ett verktyg till att uppnå olika delmål i Agenda 2030 och beskrivs
bäst i mål 11: Hållbara städer och samhällen med delmål 11.2
Senast 2030 säkerställa tillgång för alla till fullgoda, säkra och ekonomiskt överkomliga, tillgängliga
och hållbara transportsystem för alla. Förbättra vägtrafiksäkerheter, särskilt genom att bygga ut
kollektivtrafiken, med särskild uppmärksamhet på behoven hos människor i utsatta situationer,
kvinnor, barn, personer med funktionsnedsättning samt äldre personer.
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2. Dagens kollektivtrafik
I Uppsala län finns avtalad regional kollektivtrafik, kommersiell regional kollektivtrafik och särskild
kollektivtrafik (skoltrafik, färdtjänst och sjukresor). Länets taximarknad utgör ett viktigt komplement
till den linjelagda kollektivtrafiken.

2.1 Utbud
Den avtalade regionala Kollektivtrafiken i Uppsala län drivs under varumärkena UL och SL och består
av regionalbussar, Upptåget, stadsbusstrafik i Uppsala, tätortstrafik i Bålsta, Enköping och Knivsta
samt SL-pendeln till Uppsala och Bålsta. Region Uppsala/UL bedriver även skolbusstrafik på uppdrag
av fem kommuner i länet, men i samtliga åtta kommuner finns linjer som i huvudsak uppfyller
skolelevers resbehov. Färdtjänst och riksfärdtjänst är i nuläget kommunala ansvarsområden men
dialog har förts med eventuellt framtida överlåtande av färdtjänst från kommun till den regionala
kollektivtrafikmyndigheten.
Kollektivtrafiken är yttäckande, men utbudet på linjerna varierar stort och resandet är starkt
koncentrerat till de stråk och områden i länet där flest bor och verkar. I regionbusstrafiken sker 25%
av resandet på drygt 80 av 200 linjer (inkl. skolbusslinjer).
Regiontågstrafiken på Mälarbanan och Ostkustbanan bedrivs i huvudsak av SJ på kommersiella
grunder, men med avtal om Movingo-giltighet för pendlare.
Därutöver finns helt kommersiell trafik, främst i form av busstrafik med som till största delen
trafikeras av Flixbus och färjebussarna, men även andra operatörer trafikerar genom länet.

2.2 Resande
Drygt 50 miljoner resor gjordes med kollektivtrafiken i Uppsala län under år 2018. Utöver resandet
inom UL:s trafik (inklusive SL-pendeln mellan Uppsala och Arlanda) som redogörs i Tabell 1 sker ca 2
miljoner resor årligen med SJ2 och en knapp halv miljon resor med SL-pendeln från Bålsta.
År
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Stadsbussar
17,0
16,3
16,5
17,5
19,0
20,0
20,4
20,9
21,6
21,8
23,4
24,3
26,2

Regionbussar
12,1
12,2
12,4
12,1
12,1
11,6
11,8
11,3
11,3
11,1
11,5
11,2
12,2

Tåg
1,4
3,5
4,1
4,2
4,5
5,1
5,9
8,1
8,6
9,7
10,2
11,0
11,9

Totalt
30,5
32,0
33,0
33,8
35,6
36,7
38,0
40,3
41,5
42,6
45,1
46,5
50,3

Tabell 1: Resandeutvecklingen 2006-2018, miljoner resor. Källa: Dilax

2

Region Uppsala har inte tillgång till löpande resandestatistik från kommersiella aktörer. Uppgifter från manuella räkningar
som genomförts på uppdrag av Mälardalsrådet/En bättre sits under 2013 visar på att det sker omkring 9000 resor per dag
med SJs tåg inom TiM-systemet på stationer i Uppsala län, vilket på årsbasis motsvarar två miljoner resor.
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Resandethar ökat med två tredjedelarsedanår 2006.Den största ökningenhar skett inom
tågtrafiken,där ett successivtökat utbud har bidragit till att fler väljer att resakollektivt. Det har
även skett en resandeökninginom stadstrafikeni Uppsalastad. Resandeti regionbusstrafikenhar
under periodenvarkenökat eller minskati någonstörre omfattning. I relation till befolkningsutvecklingenunder sammaperiod har resandetmed kollektivtrafik ökat mer. Eftersomdet antagligen
inte bara är de nytillkomnalänsinvånarnasom reser mer kollektivt är det troligtvis så att hela
befolkningenreser mer generellt,bådemed kollektivtrafik och med bil. Under 2018uppgick
kollektivtrafikensmarknadsandelav det motoriseranderesandeti länet till 31 procent. Med en
utgångspunktpå 17%2006ser möjligheternaatt klara fördubblingsmålet,enligt trend, bra ut.

Figur 2: Befolkningsutvecklingen
och utvecklingenav resandetmed den avtaladekollektivtrafikeni relation till varandra,
år 2006-2018för Uppsalalän. Indexför år 2006=1.Källa:SCBoch Dilax,egenframställning.

2.3 Nöjdhet
Varannanlänsinvånarereserkollektivt minst en gångi månaden,medanbara en sjättedel uppgeratt
de aldrig reser kollektivt. Gemensamtför kollektivtrafikeni hela landet är att det finns ett glapp
mellan den sammanfattandenöjdheten och nöjdheten med den senasteresanoch så är fallet även
för UL-trafiken. Detsammagäller för skillnadeni nöjdhet mellan allmänhetoch kund, där allmänhet
uppleveren lägre nöjdhet och där det finns potential att arbeta med strategierför att förbättra den
allmännabilden av kollektivtrafikenoch därmedfå fler att välja att resakollektivt.
2018
Sammanfattande- allmänhet
MISSNÖJDA16%
NEUTRALA 31%
NÖJDA
53%

Sammanfattande- kund
12%
27%
61%

Senasteresan- kund
8%
12%
80%

Tabell 2: Sammanfattandenöjdhet med UL-trafiken bland resenäreroch allmänhet samt nöjdhet med senasteresanbland
resenärer.Källa:Kollektivtrafikbarometern2018.

Undersökningarbland resenäreroch allmänhetvisaratt områdensom behöverförbättras för att
medborgarnaskabli mer nöjda med länetskollektivtrafik omfattar
• informationenom det utbud som är relevant för resenären
• informationenvid planeradeoch oplaneradestörningar
• möjligheternaatt resamed hjälpmedel,barnvagneller bagage
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• lyhördheten mot resenärerna
• upplevelsen av trygghet ombord.

2.4 Utveckling av kollektivtrafiksystemet
I detta avsnitt beskrivs några utvecklingsområden som Region Uppsala har för avsikt att arbeta med
för att utveckla kollektivtrafiken i länet.

Barn i kollektivtrafiken: Handlingsplan för integrering av barnperspektivet i planering och
genomförande av kollektivtrafiken i Uppsala län
Handlingsplanen bygger på en kartläggning och analys av förvaltningens pågående arbete rörande
barnperspektiv och inkludering av barn i planeringen av kollektivtrafiken. Handlingsplanen fokuserar
på tre huvudområden: utbildning, stärka barns förutsättningar, implementering och strategisk
styrning. Utifrån de tre fokusområdena har ett antal aktiviteter identifierats som Region Uppsala ska
arbeta med. Det handlar om att analysera och redogöra för hur barnperspektivet ska integreras
arbetet med utveckling av kollektivtrafiksystemet. Andra aktiviteter handlar om att genomföra
dialoger med barn, ungdomar och föräldrar, ta fram utbildningsmaterial för tågvärdar och förare och
implementering av barnperspektivet i Trafik och samhälles strategiska dokument och
verksamhetsutövning.

Bättre kundmöten
För att bättre möta kundernas behov pågår flera arbeten. Det handlar om att utveckla det digitala
kundmötet, men också om att skapa ett attraktivare och enklare biljettsystem. Genom att förenkla
och förtydliga biljettutbudet kan även sällanresenären eller besökaren känna sig trygg i att välja
kollektivtrafiken och göra rätt för sig.

Trafik i Enköping, Bålsta och Knivsta
Dagens tätortstrafik i Enköpings stad är otydligt och är inte anpassad efter den tillväxt som skett och
väntar i Enköping. Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden förväntas fatta beslut om ett nytt
stadsbusslinjenät under 2020, med tänkt trafikstart 2022.
Bålsta och Knivsta/Alsike är två orter som också genomgår stora utvecklingsprojekt. Region Uppsala
ser att det finns behov av att tillsammans med berörda kommuner se över den lokala trafiken på
dessa orter inför ett nytt trafikavtal.
För Knivsta tillkommer de utbyggnadsplaner som finns kopplade till det avtal som Knivsta kommun
tecknat med staten och Region Uppsala om byggande av ytterligare två spår Uppsala till länsgränsen
mot Stockholm.

Stadstrafik Uppsala
Stadsbusslinjenätet i Uppsala har nyligen lagts om och resandet har ökat kraftigt. Det finns dock
anledning att löpande se över hur nätet följer stadens utveckling. Inte minst finns anledning att se
över trafikeringen till Akademiska sjukhuset.
Region Uppsala har tillsammans med Uppsala kommun och staten ingått avtal om byggandet av
ytterligare två spår mellan länsgränsen mot Stockholm och Uppsala. I avtalet ingår också byggandet
av en station i Bergsbrunna.
I avtalet ingår att det ska byggas spårväg mellan Bergsbrunna och Gottsunda. Region Uppsala har
åtagit sig att anskaffa fordon, bygga depå och trafikera spårvägssystemet.
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Ett omfattande arbete pågår tillsammans med Uppsala kommun inom ramen för Program Uppsala
för att genomföra avtalet.
I arbetet med Uppsalapaketet behöver påverkan på övriga delar av stadstrafiken i Uppsala och
regiontrafiken uppmärksammas för att skapa ett effektivt system som knyter ihop ihop Uppsala stad,
länet i övrigt, men också storregionala målpunkter utanför länet.
Detta innebär också att det behöver planeras för en utveckling av Uppsala resecentrum, ett arbete
som behöver ske i samverkan mellan Uppsala kommun, Trafikverket, Jernhusen och Region Uppsala.

Regionbusstrafik
Utvecklingen av regionbusstrafiken fortsätter i enlighet med trafikförsörjningsprogram och
regionbusstrategin.
Regionbusstrategin bygger på tre linjetyper: stråklinjer, expresslinjer och landsbygdslinjer.

Tågtrafik
Med grund i samverkansavtal mellan Region Stockholm, Region Uppsala, Region Sörmland, Region
Östergötland, Region Örebro och Region Västmanland kommer stora delar av den storregionala
tågtrafiken i Mälardalen att upphandlas från 2022 under varumärket Mälartåg.
För trafiken på Mälarbanan och delar av trafiken på Ostkustbanan avses giltighet för Movingobiljetter
avtalas.
I upphandlingen kommer också den nuvarande Upptågettrafiken att ingå.
Inför att de nya ER1 tågen tas i drift pågår arbetet med att utveckla ett hållbart resande på
Ostkustbanan mellan Uppsala och Gävle. Förutom att säkerställa att förutsättningarna finns på plats
för de nya fordonen, så omfattar satsningen också arbete för att göra hela resans enklare och
bekvämare.
Samverkan med Region Stockholm med pendeltågstrafiken fortsätter och beroende på hur resandet
utvecklas kan det komma att vara aktuellt med förtätningar av trafiken, förutsatt att de praktiska och
ekonomiska förutsättningarna finns.
__________
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3. Länets behov
3.1 Ett län med varierande förutsättningar
Uppsala län har en stark storregional kärna i Uppsala stad med drygt 45 procent av länets totalt ca
375 000 invånare. Ungefär 20 procent av befolkningen bor i någon av de andra sju
kommunhuvudorterna och en lika stor andel fördelar sig över resten av länets tätorter. I en
storregional jämförelse syns generellt en högre koncentration av befolkningen till kommunhuvudorterna.
Länet är ett av Sveriges snabbast växande län och totalt sett växer både befolkningen i tätort och
befolkningen på landsbygden. Men förutsättningarna och utvecklingen ser olika ut över länsdelarna,
med en tydlig skiljelinje mellan de norra och södra delarna. Den södra länsdelen (Uppsala, Knivsta,
Enköping och Håbo) har haft, och kommer med största sannolikhet fortsätta ha, en stark
befolkningstillväxt. Den norra länsdelen (Heby, Östhammar, Tierp och Älvkarleby) har under den
senaste tioårsperioden ökat befolkningen, men i en lägre takt än i de södra delarna.
En utmaning framöver blir att hantera behov från en kraftigt ökande men också åldrande befolkning.
En markant högre andel äldre kommer framförallt synas i de norra kommunerna, med lägre antal
inflyttande.

3.2 Arbetspendlingen är avgörande för sysselsättning och tillväxt
Uppsala län är en del i en sammanhängande region där pendling över kommun och länsgränser är
naturlig och nödvändig. Den möjliggör för människor att hitta passande arbete och det möjliggör för
arbetsgivare att rekrytera arbetskraft med rätt kvalifikationer.
Sammanlagt pendlar ca 42 000 personer ut från länet och cirka 19 000 över kommungräns inom
Uppsala län. Länet har också cirka 20 000 inpendlare från grannlänen. Pendlingsströmmarna in och ut
från länet växer för varje år, relativt sett är det i närtid pendlingen in till länet som ökar mest. Lokalt
förankrade arbetsmarknader finns i Uppsala, Enköping, Östhammar/Gimo och i Tierp. Stora
målpunkter för pendlare i Uppsala är bland annat Akademiska sjukhuset, Fyrislund och Boländerna,
SLU och Uppsala universitet. Forsmarks kraftverk och Sandvik Coromant i Gimo samt
Ledningsregementet S1 i Enköping är exempel på stora arbetsplatser utanför Uppsala. Utanför länet
är de viktigaste målpunkterna Arlanda, Kista samt centrala Stockholm, Västerås och Gävle.

3.3 Några omvärldstrender som påverkar kollektivtrafikens utveckling
Urbanisering och det stadsnära omlandet
Bättre privatekonomiska förutsättningar att resa och effektiviseringar av transportsystemet har
under en längre period medfört en utvidgning av de funktionella regionerna, det som allmänt kallas
för regionförstoring. De stora funktionella regionerna erbjuder en diversifierad arbetsmarknad som
drar till sig ytterligare människor och företag. Det leder till att framför-allt arbetstillfällen, men också
boende, koncentreras allt mer geografiskt – urbaniseringen fortsätter. I städernas och de centrala
stråkens redan ansträngda trafiksystem gäller det att hitta skalbara transportlösningar.
Men de större funktionella regionerna medför också att omlandet kring städerna utvidgas som
attraktiva bostadsmarknader. Mindre orter och landsbygder i strategiska och tillgängliga lägen blir
attraktiva för människor som inte vill bo i den täta stadsstrukturen. Kollektivtrafiken kommer att få
en allt viktigare roll för denna utveckling som väl förvaltad kan bidra till att stärka samband och skapa
balans mellan läns- och regiondelar.
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Resenärernas förändrade krav
En märkbar utveckling är att tid blir en allt mer begränsad resurs och att tid i många fall ersätter
pengar som den bristande resursen i vardagen. Tidsoptimerat resande i termer av hastighet,
pålitlighet och utnyttjande av restiden får en avgörande betydelse. Som en följd sätts fokus på att
skapa resandemiljöer som underlättar t ex arbete eller studier och kraven på att uppleva kontroll
över sin resa kommer att bli större.
Det verkar också som att tillgång ersätter ägande i fråga om tidigare statussymboler som exempelvis
bil. Lokala undersökningar i bland annat Uppsala bekräftar också att åldern när människor väljer att
ta körkort håller på att stiga. System som t ex bilpooler och hyrcykelsystem i kombination med en väl
fungerande kollektivtrafik ger goda förutsättningar att ytterligare minska behovet av att äga bil.
Människor i Sverige blir allt mer miljömedvetna. I allt större utsträckning ställer de krav på
organisationer och företag att varor och tjänster ska vara miljövänliga. Därav är kollektivtrafiken en
viktig del för dessa människor när de reser och väljer färdmedel. Att gång, cykel och kollektivtrafik är
mindre påverkande för miljön är tydliga argument för fler och fler av de som väljer bort bilen.

Trafikutveckling som möjliggör nya koncept och tjänster
Den snabba teknikutvecklingen medför nya intressanta tjänster inom området hållbara transporter.
Autonoma fordon och småbussar som i realtid förändrar sina rutter beroende på vart resenärerna
ska och var de för stunden befinner sig är ett intressant exempel som har testats på flera håll i
världen.
Även för den traditionella kollektivtrafikens informations- och betalsystem fortsätter utvecklingen
mot det digitala och det är viktigt att nya koncept stöttas av plattformar som inte avskräcker och som
är tillgängliga för alla.
Den mobila tekniken har även minskat behovet av framförhållning, vilket höjer förväntan på att inte
behöva planera resan på förhand. Trafikinformation ska finnas precis när den behövs och för just den
sträcka och tid som för tillfället är intressant. Trafikslagsövergripande information kommer att
efterfrågas allt mer. Region Uppsala ser fördelar med, och arbetar för att trafikdata ska finnas i
öppna gränssnitt så långt det är möjligt, där det samtidigt är viktigt att ha kontroll över den
information som distribueras.

3.4 Behov
Uppsala län består av 8 kommuner, har en stor landsbygdsbefolkning och landets fjärde största stad.
Arbetspendling över administrativa gränser är vardag för en stor del av länets sysselsatta invånare
och av de som har sitt arbete inom länets gränser pendlar ca 10% in från något av grannlänen.
Behovet av kollektivtrafik är stort och ser olika ut i olika delar av länet.
Ostkustbanan, Mälarbanan och 55:an-stråket utgör bärande axlar för vardagsresandet i länet, genom
de absolut nödvändiga kopplingarna till Stockholm, Arlanda, Gävle-Sandviken och Västerås. Det finns
ett identifierat behov av ny järnväg i Arosstråket, Aroslänken mellan Enköping och Uppsala.
Kapacitetsstark och stabil kollektivtrafik i dessa stråk är avgörande för ett ökat kollektivt resande och
för länets utveckling. Utökad kapacitet i stråket Uppsala – Arlanda – Stockholm är att betrakta som
den högst prioriterade frågan för kollektivtrafiken i förhållande till att kunna uppnå den regionala
visionen och målen. De ökande pendlingsströmmarna länen emellan ställer krav på parallella system
som tillgodoser snabba resor i de största resrelationerna och en god tillgänglighet också till mindre
centrala delar av Stockholm.
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Länets struktur med tätorter på pärlband längs de större kommunikationsstråken in till Uppsala och
till de större orterna i angränsande län kommer fortsatt att kräva koncentration av resurser till dessa
stråk. Kapacitetsförstärkande och hastighetshöjande åtgärder längs Dalabanan kan nämnas som en
prioriterad fråga för att stärka kopplingen mot Västmanland och Dalarna. För att knyta ihop länet och
stötta regionala samband finns ett behov att framöver se över förutsättningarna att även utveckla de
kollektiva resmöjligheterna i relationer som binder samman länsdelar med varandra, utan att behöva
resa via Uppsala.
I takt med att Uppsala stad växer behövs inom staden system med hög kapacitet. Kapaciteten och
framkomligheten för kollektivtrafiken i Uppsala stad är avgörande inte bara för stadens invånare,
utan också för regionen.
De tre större tätorterna Enköping, Knivsta och Bålsta står inför stora utvecklingsprojekt med många
nya bostäder. Förutom goda kopplingar till den storregionala arbetsmarknaden kommer det att
uppstå behov av mer effektiv kollektivtrafik inom orterna.
Landsbygdsbefolkningen växer också och landsbygdslinjerna behöver i ökad utsträckning ansluta till
stråklinjer vid lämpliga bytespunkter. Förutsägbarhet, enkelhet och att utbudet motsvarar de lokala
förutsättningarna runt om i länet blir avgörande för att allt fler både ska kunna och vilja resa med
kollektivtrafiken.

3.5 Storregionala behov
Det länsöverskridande resandet har ökat kraftigt. Utvecklingen har gjort att resenärerna och
samhället i stort blivit allt mer beroende av en väl fungerande storregional tågtrafik. På motsvarande
sätt har det faktum att allt fler människor rör sig över länsgränserna gjort att kommuner, städer och
län successivt blivit mer beroende av varandra. Det har därför blivit tydligt att planering av regional
kollektivtrafik och infrastruktur till stor del behöver ske gemensamt. En samverkan under namnet En
Bättre Sits finns därför etablerad. Stockholm, Södermanland, Uppsala, Gävleborg, Västmanland,
Örebro och Östergötlands län, samt Gotland har formulerat en gemensam målbild. Den storregionala
tågtrafiken är en viktig pusselbit för att förverkliga de regionala målen för transportsystemet genom
sin regionsammanbindande funktion. I förhållande till de gemensamma målen är kollektivtrafikens
roll att





bidra till tillgänglighet i en pågående regionförstoring
möjliggöra en ökad omställning i arbets- och vardagsresande från bilism till hållbart resande
främja samhälls- och stadsutveckling i goda lägen för kollektivtrafik
bidra till att göra kollektivtrafiksystemet i sin helhet tillgängligt, konkurrenskraftigt och
attraktivt.3

För att den regionala tågtrafiken ska kunna fylla sin roll finns krav på hur trafiken praktiskt utformas
och fungerar:



3

Den storregionala tågtrafiken behöver ingå som en väl integrerad del i den större sammanhållna regionala kollektivtrafiken
En gemensam bas efter en så kallad taktfast tidtabell eftersträvas med timmestrafik,
kompletterad med insatståg i rusningstid. Särskild hänsyn behöver tas det regionala behovet
av god tillgänglighet till Stockholm och Arlanda

En bättre sits 2015-09-17
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Kvaliteten behöver vara god och utbudet långsiktigt, förutsägbart och med kapacitet att ta
emot fler resenärer över tid
De långa restiderna ställer krav på relativt sett högre komfortnivå inklusive möjlighet att
arbeta på resan
Den storregionala tågtrafiken ska, i likhet med övrig regional kollektivtrafik, vara fullt
tillgänglig för alla resenärer.

3.6 Grundläggande utbudsnivåer
För att kollektivtrafiken ska kunna utgöra en av normerna i samhällsplaneringen är det viktigt med en
tydlighet kring vilken nivå på kollektivtrafik som kan förväntas beroende på var du bor och/eller
verkar. De exakta utbudsnivåerna fastställs av Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden i andra
strategiska dokument, medan trafikförsörjningsprogrammet anger vilka ambitionsnivåer som finns.
Nivåerna i trafikförsörjningsprogrammet ska betraktas som miniminivåer.
Storregional kärna (Uppsala)
Snabba förbindelser med minst timmestrafik med halvtimmestrafik i rusningstid till övriga relevanta
storregionala kärnor (Gävle, Stockholm och Västerås)
Förbindelser med minst timmestrafik med halvtimmestrafik i rusningstid till länets större tätorter och
kommuncentra
Tät kollektivtrafik inom staden som medger resor över hela trafikdygnet mellan olika stadsdelar och
för anslutning till regionaltrafik.
Större tätorter (7000 invånare)
Snabba förbindelser med minst timmestrafik med halvtimmestrafik i rusningstid till relevanta
storregionala kärnor
Förbindelser med minst timmestrafik med halvtimmestrafik i rusningstid till relevanta större tätorter
och kommuncentra
Kollektivtrafik inom tätorten som medger resor över större delen av trafikdygnet mellan olika
stadsdelar och för anslutning till regionaltrafik.
Övriga kommuncentra
Förbindelser med minst timmestrafik med halvtimmestrafik i rusningstid till relevanta storregionala
kärnor
Förbindelser med minst timmestrafik med halvtimmestrafik i rusningstid till relevanta större tätorter
och kommuncentra.
Medelstora tätorter (1000 invånare)
Förbindelser till kommunhuvudort och relevanta regional och storregionala orter som möjliggör resor
till arbete och studier
Förbindelser som möjliggör resa till och från aktiviteter på kvällen i kommunhuvudorten
Förbindelser ska finnas under helger och skollov.
Övriga tätorter (200 invånare)
Alla tätorter ska ha förbindelser som möjliggör resa till gymnasieskola. Åtminstone någon förbindelse
bör också finnas under helger och skollov. I vissa stråk och reserelationer kan anropsstyrd trafik
utgöra ett alternativ eller komplement, bland annat som matartrafik ut till befintlig busslinje.
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Landsbygd i kollektivtrafikstråk
Förbindelser motsvarande grundutbudet i stråket, det vill säga bland annat normalt minst
timmestrafik med halvtimmestrafik i rusningstid för landsbygd i stråk mellan storregional kärna och
större tätorter och övriga kommuncentra och möjlighet till resor till studier och arbete för landsbygd
i stråk mellan medelstora tätorter och kommuncentra.
Övrig landsbygd
Kollektivtrafik erbjuds där det kan ske i samverkan med annan kollektivtrafik, till exempel
skolskjutsar. I vissa stråk kan anropsstyrd trafik utgöra ett alternativ eller komplement.
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4. Mål och strategier för kollektivtrafikförsörjningen
4.1 Strategiska förhållningssätt
En sammanfattande behovsbild och några grundläggande strategiska förhållningssätt för
kollektivtrafikens utveckling och funktion har identifierats i förhållande till målen. Denna
grundläggande bild ska ses som vägledande i alla beslut som rör kollektivtrafiken medan strategierna
senare i dokumentet tar upp särskilt utpekade åtgärdsområden.

Hela resan-perspektivet ska genomsyra kollektivtrafikplaneringen
Hela resan-perspektivet är en viktig utgångspunkt – att människor ska kunna ta sig hela resan från
dörr till dörr. Här spelar många faktorer in såsom biljettsystem och information, hållplatser och
fordonens utformning, service och utbud i anslutning till kollektivtrafiken m.m. En annan del i hela
resan handlar om goda möjligheter till kombinationsresor med kollektivtrafik, där exempelvis cykeln
har en nyckelroll. Region Uppsala ska verka för utbyggd cykelinfrastruktur för stärkt koppling mellan
cykel och kollektivtrafik. För att minska bilismens andel måste det finnas alternativa och attraktiva
färdsätt att välja vid såväl kortare som längre resor. För längre resor kan en kombination mellan cykel
och kollektivtrafik vara ett attraktivt alternativ. Satsningar på cykelvägar och väl utformade
pendlarparkeringar vid kollektivtrafikens knutpunkter är en viktig faktor för att öka det hållbara
resandet.

Konkurrenskraftig kollektivtrafik
Kollektivtrafiken i Uppsala län ska sträva mot att vara ett konkurrenskraftigt alternativ till bilen. De
funktionella krav som resenärerna har behöver uppfyllas för att skapa både möjlighet och vilja att
resa med kollektivtrafiken. Det kräver starkare kopplingar mellan kollektivtrafikplaneringen och den
fysiska planeringen. Särskilt viktigt är att lyfta kollektivtrafiken i bebyggelseplaneringens tidiga
skeden.

Kollektivtrafiken ska bidra till miljömålen
Kollektivtrafiken ska hela tiden sträva till att bidra till att uppfylla miljömålen, inte bara när det gäller
utsläpp av växthusgaser, utan också till exempel vad gäller partiklar och buller.

Tillgängligt för alla och i hela länet
Kollektivtrafiken ska vara ett bra alternativ för personer med funktionsnedsättning och stor hänsyn
ska tas till systemets användbarhet och enkelhet för alla resenärer. Ett sammanhållet och samordnat
kollektivtrafiksystem eftersträvas, där byten kan ske smidigt och där det är lika lätt att resa över
länsgränser som inom länet.

Långsiktighet och stabilitet
Stor hänsyn ska tas till långsiktighet och stabilitet, särskilt i den storregionala trafiken och i de
huvudsakliga resandestråken. Den regionala utvecklingsstrategins inriktning på flerkärnig region ska
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beaktas i planeringen som ett medel att stärka funktionella arbets- och studiemarknadesregioner
samt för att göra det möjligt att bo och verka i hela Uppsala län.

Kollektivtrafiken ska vara kostnadseffektiv
Kollektivtrafiken utförs och planeras för ökad kostnadseffektivitet med ett bibehållet
samhällsnyttoperspektiv. Det innebär att målen i trafikförsörjningsprogrammet ska uppnås till en så
låg kostnad som möjligt, vilket kräver ett utbud som är väl balanserat mot efterfrågan. Både
kostnader och intäkter ska beaktas inför trafikförändringar.

Kollektivtrafikens framkomlighet måste förbättras
God framkomlighet för kollektivtrafiken är en avgörande faktor för att skapa minskad restid och
stärka konkurrenskraften gentemot bilen samt minska kollektivtrafikens kostnader och påverkan på
miljön. En hög framkomlighet och effektiv trafik med gena körvägar, signalprioritering och egna
körfält m.m. ger förutsättningar för en god trafikekonomi. Här krävs att såväl staten som länets
kommuner prioriterar infrastrukturåtgärder som gynnar kollektivtrafikens framkomlighet.
Ekonomiskt perspektiv
En av de större utmaningarna för genomförandet av detta program är hur kollektivtrafiken ska
finansieras. Kommersiella inslag i den regionala kollektivtrafiken som inte kräver subventioner utöver
biljettintäkter är positivt, men kommer troligen fortsätta vara en relativt marginell andel av
kollektivtrafiken i länet.
För att uppnå målen i programmet krävs därför en relativt omfattande skattesubventionering. Detta
innebär att kollektivtrafiken i praktiken ställs mot andra skattefinansierade verksamheter vad gäller
resurstilldelning och därmed möjlighet att utvecklas mot målen i detta program. I samband med
denna värdering är det av stor vikt att hänsyn tas till kollektivtrafikens samhällsnytta. Svensk
Kollektivtrafik publicerade 2017 en rapport där det framgår att kollektivtrafik bidrar till samhällsnytta
på en rad olika områden4, inklusive minskade hälso- och sjukvårdskostnader. Framför allt bidrar
kollektivtrafik dock till en ökad tillgänglighet, med bättre matchning på arbetsmarknaden och högre
produktivitet i näringslivet som följd. Det finns även studier som visar på en högre robusthet vid
lågkonjunkturer med en väl utbyggd kollektivtrafik. Till detta kommer kollektivtrafiken som ett medel
för att den regionala utvecklingen ska kunna ske hållbart.
Det finns även en betalningsvilja för regional kollektivtrafik. Många är beredda att betala för en tjänst
som håller god och utlovad kvalitet. Priset på kollektivtrafikresor är inte heller bara ett sätt att
generera intäkter, utan även ett sätt att ransonera användandet så att det exempelvis inte sker
onödigt korta resor.
För att uppnå en ekonomisk effektiv kollektivtrafik krävs en balans mellan hur resenärerna nyttjar
trafiken, kostnaden för den samt biljettpriset. Flera av de strategier som trafikförsörjningsprogrammet tar upp bygger på identifierade brister och möjligheter för att kunna hålla en sådan
balans. Den största effektiviseringsvinsten finns i att öka kapaciteten och antalet resenärer per

4

Kollektivtrafikens samhällsnytta, Svensk Kollektivtrafik 2017
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fordon och förare. På lång sikt är det därför den fysiska planeringen och lokaliseringen av ny
bebyggelse som framförallt påverkar kollektivtrafikens ekonomi.

4.2 Mål och strategier
Målen bygger på tre nyttoperspektiv – samhälle, medborgare5 och resenär - och är formulerade som
önskvärda egenskaper för kollektivtrafiksystemet: effektivt, jämlikt och attraktivt. Målen är också
bidragande till att samma egenskaper främjas i samhället generellt.
De tre parallella nyttoperspektiven motsvarar lagstiftningens breddade uppdrag för kollektivtrafiken.
Där de tidigare trafikhuvudmännens fokus låg på resenären ligger fokus för kollektivtrafikmyndigheterna snarare på samhällsbehoven. Att bidra till nytta för resenärerna är
nödvändigt som ett medel att nå samhällsnyttorna. Medborgarperspektivet är viktigt för att
framhäva de nyttor som kollektivtrafiken tillför individen inte bara i egenskap av resenär. De tre
perspektiven och de formulerade målen bär också på tydliga kopplingar till de tre hållbarhetsperspektiv som beskrivits i det inledande kapitlet.
Den nytta som kollektivtrafiken tillför samhället har att göra med möjligheter till ökad sysselsättning
genom pendling, men rymmer också t ex minskad miljöbelastning, färre trafikolyckor, minskad
trängsel och frigjord yta för stadsutveckling och bättre folkhälsa genom renare luft och ökad fysisk
rörlighet. För medborgarna bidrar kollektivtrafiken till ökad tillgänglighet till arbete, skola och service
samt till kultur- och fritidsaktiviteter. Det gäller oavsett vilka andra sätt till förflyttning som är
möjliga. Kollektivtrafiken bidrar också till att göra transportsystemet framkomligt för de som av olika
skäl måste använda bilen. Nyttan för resenären består i att kunna ta sig till sin målpunkt och
samtidigt kunna utnyttja de produktfördelar som kollektivtrafiken ger.

Figur 3: Trafikförsörjningsprogrammets nyttoperspektiv och mål.

Strategierna visar vägen för Region Uppsalas arbete mot målen och de kommer att ligga till grund för
Trafik och samhälles verksamhetsplanering de kommande åren. Strategierna bygger på påvisade
brister inom dagens kollektivtrafiksystem och identifierad utvecklingspotential för att kunna nå målen
och förmå allt fler att välja kollektivtrafiken framför bilen. Det innebär att det finns viktiga delar som
inte berörs i någon av strategierna, där det idag fungerar tillfredställande och/eller inte bedöms finnas
någon särskild utvecklingspotential i förhållande till målen.
Det är en fördel med strategier som stödjer flera mål på samma gång och så är fallet med de flesta av
de föreslagna strategierna. För tydlighets skull har strategierna ändå sorterats in under det mål som
bedöms påverkas mest och direkt av den aktuella strategin.

5

Med medborgare avses person som bor och/eller verkar i Uppsala län
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4.3 Ett effektivt kollektivtrafiksystem
Mål
Målet om ett effektivt kollektivtrafiksystem handlar om att använda de gemensamma resurserna på
ett ansvarsfullt sätt och så att största möjliga miljöeffekt uppnås. Kollektiva transporter bygger på
stordriftsfördelar som uppstår genom att människor reser tillsammans istället för en och en. Ökad
beläggning i fordonen innebär att resurserna som Region Uppsala lägger i trafiken kommer till nytta
för fler personer, att energiåtgången minskar per resa och att de negativa miljökonsekvenser som
trafiken för med sig fördelas på fler resenärer.
Utvecklingen mot målet följs genom ett antal indikatorer, exempelvis


Resandet med kollektivtrafiken i förhållande till befolkningen



Kollektivtrafikens energiförbrukning i jämförelse till utfört persontransportarbete



Region Uppsalas kostnad per resa i kollektivtrafiken



Utsläpp av partiklar och kväveoxider (NOx) från kollektivtrafiken



Andel fossilfritt bränsle i busstrafiken



Utbudet av kommersiell kollektivtrafik.

Strategier
Minska den faktiska restiden i de huvudsakliga resandestråken
Minskad restid gör att operatörerna kan utföra mer trafik för samma ersättning eller att Region
Uppsala betalar mindre för samma mängd trafik. Dessutom ger en minskad restid resenärerna mer
tid till annat än till att transportera sig. Områden Region Uppsala ska arbeta med är att


snabba upp på- och avstigning



verka för korta bytestider



verka för gena körvägar och god framkomlighet i gaturummet för kollektivtrafiken


utveckla trafikkoncept så att snabbare restider i de mest efterfrågade relationerna
möjliggörs parallellt med en tillfredsställande trafik för landsbygden och de mindre orterna

skapa förutsättningar för etablering av kommersiella direktlinjer till större
arbetsplatsområden och målpunkter, genom konstruktiv dialog med trafikföretagen.
Verka för en kollektivtrafiknormativ samhällsplanering
Kollektivtrafikens möjlighet att trafikera på ett effektivt sätt är i mycket hög utsträckning beroende
av hur den fysiska bebyggelsestrukturen ser ut. Genom samverkan med kommuner, Trafikverket och
andra berörda aktörer ska Region Uppsala


verka för bebyggelseutveckling vid kollektivtrafiknära lägen och stråk



verka för gena körvägar och god framkomlighet i gaturummet för kollektivtrafiken


verka för att en proportionerligt rimlig andel av medlen i länsplanen för regional
transportinfrastruktur avsätts för kollektivtrafikfrämjande åtgärder

verka för att tidigt i planeringen av nya exploateringsområden utarbeta riktlinjer för
kollektivtrafik

verka för att behovet av infrastrukturlösningar för kollektivtrafik såsom till exempel
reglerplatser och depåer tas med tidigt i planeringen
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verka för att initiera särskilda samarbeten med kommunerna vid större satsningar på
utökad trafik.
Utveckla tågtrafiken
Tågtrafiken i Uppsala län har, genom sin höga kapacitet och korta restider, haft en positiv
resandeutveckling och bidragit till att förstora arbets- och studiemarknader för många medborgare.
Både inom länet och storregionalt har spårkapacitet frigjorts när dubbelspår genom Gamla Uppsala
och vid Skutskär stod klart och Citybanan genom centrala Stockholm öppnade för pendeltågstrafik år
2017. Runt årsskiftet 2019/2020 anländer nya fordon med högre kapacitet och komfort som bättre
kan möta ökade resandevolymer. Framöver ska Region Uppsala arbeta med att

utveckla den storregionala tågtrafiken i Mälardalen, utifrån de målsättningar som finns
genom samarbetena i En bättre sits och via Mälardalstrafik

utveckla tågtrafikens attraktivitet genom att förbättra bytespunkter och verka för
förbättrade möjligheter till kombinationsresor med tåg
Verka för en jämnare fördelning över trafikdygnet
Den största andelen av det vardagliga resandet utgörs av resor till och från hem och arbete eller
skola. Detta ger upphov till en resandepuckel som är dimensionerande då det gäller kollektivtrafikens
fordonsflotta och bemanning, samtidigt som puckeln också innebär minskad komfort för de resande
genom ökad trängsel och längre restider. Att åstadkomma ett jämnare resande under
vardagsdygnets timmar är en viktig åtgärd för att nå ett effektivt och attraktivt kollektivtrafiksystem.
Region Uppsala ska arbeta med
 Dialog med kommuner om skoltider
 Dialog med större arbetsplatser om arbetstider
 Incitament som främjar resande utanför högtrafiktid

4.4 Ett jämlikt kollektivtrafiksystem
Mål
Målet om ett jämlikt kollektivtrafiksystem handlar om att skapa regional och lokal tillgänglighet och
att bygga ett system som är relevant för det vardagliga resbehovet hos allt fler. Prissättningen av
kollektivtrafikresorna har betydelse för ett jämlikt kollektivtrafiksystem. Genom att möjliggöra för
fler att aktivt delta i samhället bidrar de kollektiva resmöjligheterna till att jämna ut skillnader mellan
socioekonomiska grupper, liksom till att stärka integrationen i samhället.
Utvecklingen mot målet följs genom ett antal indikatorer, exempelvis


Tillgänglighetsanpassade hållplatser och bytespunkter


Tillgänglighet med kollektivtrafik för länets invånare till kommuncentrum,
storregionala kärnor, arbetsmarknad och högskolor/universitet


Upplevd relevans för kollektivtrafiken bland allmänhet och resenärer



Upplevd trygghet i kollektivtrafiken bland allmänhet och resenärer.

Strategier
Utveckla resmöjligheterna på landsbygden och i de mindre orterna
Länet har en yttäckande kollektivtrafik som på landsbygden i stora delar är anpassad efter
grundskoleelevernas resande. Samordning mellan skoltrafik och regional kollektivtrafik kan vara
motiverat av ekonomiska skäl, men uppdraget för kollektivtrafikmyndigheten och uppdraget för
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kommunerna kopplat till skoltrafik sammanfaller inte fullt ut. Målsättningen är att skapa fler
resmöjligheter på landsbygden och i de mindre orterna, samtidigt som de negativa effekterna av att
köra fordon med låg beläggning begränsas. Region Uppsala ska därför

fokusera på behovet av skol- och serviceresor samt i de fall där det är möjligt också
resor för arbetspendling

utveckla strategiska bytespunkter med angörande gång- och cykelvägar och
parkeringsmöjligheter

effektivisera den linjelagda kollektivtrafiken genom bättre matning till strategiska
bytespunkter

utveckla flexibla former av kollektivtrafik som kan anpassas utifrån efterfrågan.
Tillgänglighetsanpassa hållplatser och bytespunkter
En stor utmaning i arbetet med tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning ligger i
anpassningen av hållplatser, bytespunkter och stationer. Åtskilliga hållplatser och bytes-punkter är i
behov av tillgänglighetsanpassning. Region Uppsala ska



ta initiativ till att systematisera och öka takten på arbetet, som måste drivas tillsammans
med kommunerna, Trafikverket och i vissa fall privata väghållare
verka för att de potter som finns avsatta för kollektivtrafikåtgärder i länsplanen och som
kan användas bland annat för tillgänglighetsåtgärder utnyttjas fullt ut.

Skapa bättre förutsättningar för resande utanför pendlingstopparna
Kollektivtrafiken i länet ger idag goda förutsättningar för arbetspendling och framförallt för
arbetspendling under de traditionella kontorstiderna. Men idag arbetar allt fler i yrken som inte följer
dessa tider och en växande arbetsmarknad finns för yrken där arbetet inte är bundet till en fysisk
plats. Andelen medborgare som passerat pensionsåldern växer, med påföljande krav på att kunna
resa mer service- och fritidsbetonat. Likaså finns ett stort behov bland ungdomar att kunna ta sig till
olika fritidsaktiviteter. Region Uppsala ska därför




anpassa trafiken i de huvudsakliga resandestråken för att svara upp mot resbehovet under
en större del av dygnet – mitt på dagen, sena kvällar, helger och nattetid
inkludera fler viktiga målpunkter för service- och fritidsresor i linjenätet
utveckla flexibla lösningar, till exempel anropsstyrd trafik.

Verka för ökat medborgarinflytande i kollektivtrafiken
Undersökningar bland allmänhet och resenärer samt genomförda medborgardialoger visar på att
kollektivtrafiken som bedrivs under varumärket UL och dess organisation idag inte upplevs som
lyhörd. Medborgarna har flera olika kanaler för att lämna synpunkter på länets kollektivtrafik, men
det finns ändå behov av ökad delaktighet i planeringen av kollektivtrafik. Under de senaste fyra åren
har Region Uppsala utvecklat arbetet med medborgardialoger kopplar till olika
trafikutvecklingsprojekt som pågått. En lärdom är att resenärer och invånare är intresserade och vill
dela med sig av tankar, idéer och synpunkter. I det fortsatta arbetet ska Region Uppsala:





skapa bättre processer för att hantera synpunkter som kommer in via UL:s kundtjänst,
kommuner och trafikföretag
tydliggöra internt och mot medborgarna hur synpunkter, förslag och klagomål tas om hand
öka kunskapen och förståelsen kring hur åtgärder i kollektivtrafiksystemet påverkar olika
grupper av medborgare
genomföra särskilda medborgarsamråd i frågor som är av betydande karaktär för enskilda
och grupper av medborgare
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tillsammans med länets kommuner kommunicera ansvarsfördelningen mellan kommuner
och Region när det gäller kollektivtrafiken.

4.5 Ett attraktivt kollektivtrafiksystem
Mål
Målet om ett attraktivt kollektivtrafiksystem handlar om viljan att resa kollektivt. Resenärerna ska
känna att kollektivtrafiken är att föredra eftersom den skapar mervärden i jämförelse till att resa
med bil och att systemet levererar det som utlovats.
Utvecklingen mot målet följs genom ett antal indikatorer, exempelvis


Kollektivtrafikens marknadsandel av det motoriserade resandet



Resfrekvens med kollektivtrafik (hur ofta använder resenärerna kollektivtrafiken)



Nöjdhet med kollektivtrafiken bland allmänhet och resenärer



Faktiskt och upplevd pålitlighet för kollektivtrafiken




Upplevd kunskap om kollektivtrafiksystemet bland allmänhet och resenärer
Ökad andel kombinationsresor mellan kollektivtrafik och cykel

Strategier
Minska den upplevda restiden
Kollektivtrafiken har en stor produktfördel i jämförelse med personbilen då det går att utnyttja
restiden till annat än att köra. Möjligheten att arbeta ombord är värdefull för många pendlare.
Region Uppsala ska




underlätta möjligheterna till arbete och studier ombord på längre sträckor genom t ex större
arbetsyta och tekniska hjälpmedel som eluttag och trådlöst nätverk ombord
se över antalet hållplatsuppehåll
höja komforten ombord, exempelvis genom att ta fram mål för hur länge resenärer normalt
ska kunna behöva stå i den upphandlade kollektivtrafiken

Gör det enkelt att göra rätt för sig i kollektivtrafiken
Osäkerhet kring hur, var och hur mycket som ska betalas för resan bidrar till att kollektivtrafiken
upplevs som otillgänglig och krånglig. En förändring med tydligare zonindelning och enklare
prisstruktur har lett i rätt riktning. För att ytterligare sänka tröskeln in i systemet och för att bejaka
resenärernas vilja att göra rätt för sig ska Region Uppsala





finna enkla biljettlösningar för det länsgränsöverskridande resandet
undvika särlösningar för enskilda resrelationer
arbeta med att utveckla betalkanalerna och informationen kring dem i syfte att underlätta
för resenärer som reser sällan eller kommer till länet som besökare
arbeta för att förenkla biljettlösningar mellan samhällsbeställd och kommersiell trafik.

Höj medborgarnas kunskap om de kollektiva resmöjligheterna
Analyser visar att både frekventa resenärer och sällanresenärer i teorin tycker att det finns ett bra
kollektivtrafikutbud i länet, särskilt i de huvudsakliga resandestråken. Samtidigt är det många av
sällanresenärerna som upplever att det inte finns någon relevant kollektivtrafik för deras resbehov.
Region Uppsala ska därför höja medborgarnas kunskap om all kollektivtrafik i länet oavsett utförare
genom
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individanpassad marknadsföring genom att exempelvis informera om utbud inom ett
visst geografiskt område

marknadsföring i utbildningssyfte

innehållsmässigt och funktionellt utvecklade informationskanaler för bättre
information före, under och efter resan

att utveckla formerna för mobilitetsåtgärder och samverka med offentliga och privata
aktörer i detta.

Förhöj integrationen med andra färdmedel
En resa består generellt av flera delresor, därför måste möjligheterna att kombinera andra färdmedel
med kollektivtrafik bli bättre. Den skönjbara utveckling som innebär att persontransporter alltmer
betraktas som en tjänst, där resenärens skiftande behov styr valet av färdmedel för stunden, behöver
bejakas. Utvecklingen av digitala informationstjänster som omfattar trafikdata från flera källor är en
nyckel för att resenärerna ska kunna skapa sig en helhetsbild av resmöjligheterna. Region Uppsala
ska






tydliggöra möjligheterna att ta med cykel ombord på kollektivtrafiken
verka för pendlarparkeringar för cykel och /eller bil vid strategiska hållplatser
verka för gena och säkra gång- och cykelvägar till hållplatser
söka samarbeten med organisationer och företag, t ex bilpooler och cykelservice, vars
produkter och erbjudanden kan kombineras med kollektivtrafiken
verka för att så mycket som möjligt av trafikdata finns i öppna gränssnitt.
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5. Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning
Alla ska ha möjlighet att använda kollektivtrafiken i Uppsala län. I arbetet med tillgänglighetsanpassning av kollektivtrafiken ska hela resan-perspektivet vara vägledande, vilket kräver
samverkan mellan Region Uppsala, kommuner och statliga företrädare samt andra utförare av
kollektivtrafik. Följande ska vara möjligt för alla resenärer i kollektivtrafiken i Uppsala län:







Planera resan
Köpa och använda biljett
Ta sig till station eller hållplats
Vistas i, orientera sig på och ta till sig information på station eller hållplats
Kliva på fordonet, finna och använda en sittplats samt kliva av fordonet
Ta sig från station eller hållplats

Tillgänglighetsanpassningarna riktar sig främst till personer med nedsatt rörelseförmåga,
synnedsättning eller hörselnedsättning, men även förutsättningar för till exempel personer med
allergi eller andra funktionsnedsättningar bör uppmärksammas vad gäller regler och anvisningar i
fordon och vid hållplatser eller digitala kanaler. Vid beslut om allmän trafikplikt ska bästa möjliga
tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning eftersträvas och tillgänglighetsaspekterna ska
tillmätas stor vikt vid bedömningen. I och med det öppna marknadstillträdet behöver också
tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning i den kommersiella trafiken bevakas.
Region Uppsala eftersträvar att fullt tillgänglighetsanpassa samtliga hållplatser i Uppsala län med
utgångspunkt hållplatser längs prioriterade stråk och områden. Utöver samverkan med andra aktörer
har Region Uppsala antagit riktlinjer för att stötta verksamheten i arbetet mot ökad tillgänglighet.
Dessa omfattas av Hållplatshandboken – riktlinjer för utformning av hållplatser i Uppsala län,
Riktlinjer för tillgänglighet i kollektivtrafiken i Uppsala län för personer med funktionsnedsättning
samt Definition av fullt tillgänglig hållplats/bytespunkt.

Prioriterade stråk och områden för tillgänglighetsanpassning
Tillgänglighetsanpassningen prioriteras till stråk och områden där resandet är störst – till stads- och
tätortstrafik och tåg- och regionbusstrafik i de huvudsakliga resandestråken. Prioriteringen
sammanfaller med Trafikverkets nationellt prioriterade nät för kollektivtrafik tillika Länsplan för
regional infrastruktur i Uppsala län. Även servicelinjer och anropsstyrd trafik med mera ska erbjuda
full tillgänglighet. Hundratals hållplatser behöver åtgärdas i de prioriterade stråken och områdena.
Därför har också en prioritering gjorts utifrån funktion och antal resenärer från hållplatserna. En
förteckning över linjer och de hållplatser som i första hand ska vara fullt tillgängliga för alla resenärer
finns i bilaga 2. Det är främst i samverkan med länets kommuner och Trafikverket som Region
Uppsala verkar för genomförande av tillgänglighetsåtgärder. Det finns dock områden och aktiviteter
där regionen har större rådighet och planerar att genomföra, exempelvis anpassning av fordon,
trafikinformation och kommunikationsvägar samt införande av yttre utrop ombord på fordon.

Nuläge 2019 och måltal
I tågtrafiken uppfyller alla fordon kraven på tillgänglighet. 2019 var andelen tillgänglighetsanpassade
fordon i busstrafiken 94,3%. 2020 bedöms resterande äldre fordon ha fasats ut. Ungefär 10 procent
av cirka 2500 hållplatser i Uppsala län uppfyller delvis kraven på tillgänglighet. Det återstår således
omfattande arbete och investeringar innan full tillgänglighet kan anses råda på hållplatser och
bytespunkter i Uppsala län. I länsplanen avsätts varje år medel för bland annat
tillgänglighetsanpassning av hållplatser och bytespunkter. En realistisk ambition är att 5 procent av
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hållplatser och bytespunkter i de prioriterade stråken är tillgänglighetsanpassade år 2025 och att 20
procent uppfyller kraven år 2030.

Andel fullt tillgängliga
fordon (buss/tåg6) %

Nuläge

2025

2030

94,8

100

100

5

20

Andel
0
tillgänglighetsanpassade
hållplatser/bytespunkter7
%

Tabell 3 Nuläge 2019 och måltal för tillgänglighetsanpassning av fordon och hållplatser / bytespunkter.

6
7

Avser ramp/lift, rullstolsplats, audiellt utrop. Nuläge ur fordonsdatabasen Frida 2019.
Definition av fullt tillgänglig hållplats, KT2018-0123, Region Uppsala
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6. Kollektivtrafikens miljöpåverkan och åtgärder för att skydda miljön
Miljöpåverkan från transporter är en av Region Uppsalas mest betydande miljöpåverkande aktivitet.
Samtidigt som kollektivtrafiken påverkar miljö och hälsa så är utsläppen per resenär betydligt mindre
med kollektivtrafiken i jämförelse med om resenärerna hade färdats med bil. En övergång till
fossiloberoende fordon och fossilfria bränslen minskar påverkan på klimatet. Eftersom
kollektivtrafiken också är yteffektiv i förhållande till biltrafik, är en övergång från bil till kollektivtrafik
positivt för stadsmiljön och minskar utsläppen från transporter i länet. Utöver målen som är direkt
kopplade till transporter bidrar kollektivtrafiken även indirekt till andra mål i miljöprogrammet,
exempelvis målområdena energi, hållbar och effektiv resursanvändning och hälsa.
Ett flertal projekt har genomförts för att stimulera fler att cykla eller åka kollektivt till arbetet.
Utvärderingar visar att exempelvis ökad cykling ger minskad sjukfrånvaro för de deltagande, vilket
leder till minskade kostnader.
2018 genomfördes 82,4 % av UL:s kollektivtrafik med fossilfritt drivmedel. Från år 2021 ska all UL:s
kollektivtrafik vara fossilfri. Tågtrafiken drivs med grön el och räknas som helt fossilfri. Vad gäller
utsläpp av partiklar och kväveoxider (NOx) har dessa minskat kraftigt sedan 2012. Även utsläpp av
CO2 har minskat och mål och åtgärder för minskade koldioxidutsläpp finns i Region Uppsalas
miljöprogram 2019-2022.
I busstrafiken används idag biogas och HVO i stadstrafiken i Uppsala. Ett antal elhybridbussar har
tagits i trafik och utvecklingen går mot en allt mer elektrifierad stadsbusstrafik. I regionbusstrafiken
används både fordonsgas och diesel med olika nivåer av inblandad biodiesel. HVO introducerades år
2006 som ersättning till den traditionella dieseln och kommer tillsammans med biogas att i större
utsträckning ersätta naturgasen som idag driver ca 30% regionbusstrafikens fordon.
Strategier för framtida val av drivmedel inom kollektivtrafiken finns i Regional plan för infrastruktur
för förnybara drivmedel och elfordon i Uppsala län, som Regionstyrelsen beslutade om i februari
2019.

Figur 4: I Region Uppsalas Miljöprogram 2019-2022 finns mål gällande transporter och kollektivtrafik.
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Målet om utsläpp av partiklar och kväveoxider beror i stort sett uteslutande på motorteknik och det
är svårt att göra några större förbättringar utan att fordonen byts ut, vilket regleras i trafikavtalen,
Men fler aspekter kan spela in, exempelvis vid konvertering av äldre fordon för att kunna köra på
HVO liksom sopning av gatan och däckens prestanda. Målet om energieffektivisering nås dels genom
infasning av elfordon och elhybrider i fordonsflottan, men även genom åtgärder som påverkar hur
fordonen används. Beläggningsgrad och antal stopp samt trafikflöden och framkomlighet har stor
påverkan på energieffektiviteten.
En satsning görs för att klara miljözonskraven i Uppsala till 2021 vilket innebär att Euro 5 fordon
konverteras för att klara Euro 6 kraven.
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7. Genomförande av trafikförsörjningsprogrammet
Tidsperspektiv
Trafikförsörjningsprogrammet ska hållas aktuellt och Region Uppsala har för avsikt att revidera
programmet en gång per mandatperiod. Trafikförsörjningsprogrammets mål sträcker sig fram till år
2030, men själva genomförandet och strategierna bygger på identifierade brister och möjligheter där
arbetet behöver starta omgående. I vissa fall kommer strategierna fortfarande vara aktuella inför
nästa revidering, i andra fall kommer utvärdering av programmet visa att strategin inte längre
behöver pekas ut som särskilt åtgärdsområde.
Trafikförsörjningsprogrammet följs upp årligen genom indikatorer kopplade till respektive mål,
tillsammans med en beskrivning och utvärdering av hur arbetet skett utifrån strategierna.

Plan för genomförande av Trafikförsörjningsprogrammet
För att konkretisera arbetet med att genomföra trafikförsörjningsprogrammet tas en
genomförandeplan fram som beskriver hur programmets mål och strategier hanteras i
verksamheten. Planen ska innehålla en beskrivning av den trafik och de åtgärder som planeras de
närmaste tre åren, med en utblick mot de närmaste fem åren.
Genomförandeplanen fastställs och följs upp årligen av Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden.

Samverkan som nyckelfaktor för uppfyllelse av programmet
Arbetet med att uppnå målen i Trafikförsörjningsprogrammet sträcker sig utanför vad Region
Uppsala som regional kollektivtrafikmyndighet har direkt rådighet över. Samverkan blir därför en
nyckelfaktor som utgör den viktigaste förutsättningen för måluppfyllelse. Samverkan är exempelvis
en förutsättning för att nå resultat i de fall där nyttor eller kostnader tillfaller någon annan än den
som genomför en åtgärd.
Med grund i det avtal som tecknades mellan dåvarande Landstinget och länets kommuner inför
bildandet av kollektivtrafikmyndigheten sker årliga samråd på politisk nivå mellan parterna.
I det vardagliga arbetet sker samverkan på flera nivåer och i många olika sammanhang. Det är viktigt
att trafikförsörjningsprogrammet i den mån det är relevant för sammanhanget, fungerar vägledande
för kollektivtrafikens företrädare i dessa forum. Samverkan i de fysiska planeringsprocesserna bör
utgå ifrån tillgänglighet och sätta den rumsliga närheten i fokus för en hållbar utveckling.

Övergripande beskrivning av aktörers ansvar
För att nå målen i Trafikförsörjningsprogrammet behövs en utvecklad samverkan mellan offentliga
aktörer inom en rad olika områden. Det är de regionala kollektivtrafikmyndigheterna (Region
Uppsala i Uppsala län) som ansvarar för planering, utveckling och försörjning av kollektivtrafik i länet.
Länets kommuner ansvarar för den fysiska planeringen och för infrastrukturen där de är väghållare.
Kommunerna ansvarar för plattformar och mark vid hållplatserna medan Region Uppsala ansvarar
för utrustning ovan mark såsom väderskydd, skyltar och bänkar. Det finns särskilda avtal med
kommunerna som reglerar detta mer detaljerat. Kommunerna har även ansvar för gång- och
cykelväg till och från hållplatser där de är väghållare. När det gäller finansiering så bör detta avsättas i
respektive aktörs investeringsbudgetar samt även i medel i Länsplanen för regional
transportinfrastruktur för kollektivtrafikåtgärder, det vill säga möjlighet att få statlig medfinansiering.
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Kommunerna ansvarar för bebyggelseplaneringen. Trafik och samhälle bidrar med kunskap och
underlag i kommunernas processer när det gäller samhällsbyggnadsfrågor, översiktsplanering,
planprogram och detaljplanering samt bostadsförsörjning. Trafik och samhälles ambition är att delta
så tidigt som möjligt i kommunernas processer för att kunna förverkliga målen och ambitionerna i
Trafikförsörjningsprogrammet.
Trafikverket ansvarar för de statliga järnvägarna och vägarna. Trafikverket har motsvarande ansvar
som kommunerna, det vill säga gällande infrastruktur kopplat på och i anslutning till hållplatser.
Trafikverket har också ansvar för järnvägen och stationerna samt ansvarar för genomförandet av
Länsplan för regional transportinfrastruktur och den nationella planen.
Länsstyrelsen ger råd och stöd samt granskar planer som kommunerna och Trafikverket har tagit
fram utifrån statliga mål och intressen.

Avsiktsförklaringar som en del av genomförandet
Trafikförsörjningsprogrammet är ett styrdokument på en övergripande och visionär nivå, vilket kan
göra det svårt för kommunerna att ta målen och strategierna till sig och förstå hur de kan påverka
deras arbete och vardagen för kommuninvånarna. Det är viktigt att Region Uppsala och respektive
kommun för en dialog och hur programmet ska tolkas på lokal nivå. Det är särskilt viktigt när det
gäller samordning i planering av kollektivtrafikförsörjning och bebyggelseutveckling.
För att säkra förutsättningarna för ett hållbart resande ser Region Uppsala att det i vissa fall kan vara
aktuellt att ta in avsiktsförklaringar som en del i genomförandet för att säkra förutsättningarna för en
god kollektivtrafikförsörjning i ett tidigt skede. Avsiktsförklaringar ger möjlighet att konkretisera
målen i Trafikförsörjningsprogrammet och identifiera de viktigaste frågorna att arbeta med lokalt. En
avsiktsförklaring utgör även en tydlig utgångspunkt att bygga de årliga samråden på.

Hållbar mobilitet
Hållbar mobilitet handlar om hur människor ska kunna resa utan att äventyra att klimatmålen nås.
Det handlar om valet av färdmedel, men också om hur vi bygger ett samhälle som ger förutsättningar
för ett minskat behov av transporter. Inom hållbar mobilitet ryms utveckling av nya tjänster som
möjliggör för resenärer att enkelt resa hållbart från dörr till dörr och minska behovet av att äga en
egen bil.
Idag saknas ett samlat och strukturerat arbetssätt kring hållbar mobilitet inom Trafik och samhälle
och potentialen för ett brett samarbete mellan olika aktörer som arbetar mot samma mål är stor.
Region Uppsalas roll inom området behöver tydliggöras och former för samspel mellan
kollektivtrafik- och infrastrukturåtgärder är utgångspunkter som behöver utvecklas i stark koppling
till hela resan-perspektivet.
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8. Förutsättningar och ramverk
8.1 Andra styrande dokument och mål
Trafikförsörjningsprogrammet, Regional utvecklingsstrategi och Länsplan för transportinfrastruktur
utgör tillsammans de viktigaste styrdokumenten på regional nivå i länet. Det är angeläget att dessa
tre stöttar varandra och leder mot samma målbild för att det regionala perspektivet ska kunna få
genomslag i de kommunala styrdokumenten. I och med regionbildandet 2017 ansvarar Region
Uppsala för att ta fram alla tre dokumenten. Kommunernas översiktsplaner är viktiga inspel i det
praktiska arbetet med att utveckla och bedriva kollektivtrafiken och ger en bild av var det behöver
finnas en beredskap för kollektivtrafikförsörjningen.

Regional utvecklingsstrategi för Uppsala län
Den regionala utvecklingsstrategin (RUS)8 är en långsiktig strategi som handlar om
hur organisationen Region Uppsala vill möta framtidens utmaningar och utveckla
det geografiska området Uppsala län tillsammans med andra aktörer.
Utvecklingsstrategins vision visar på ett långsiktigt önskvärt tillstånd. Den
bygger på länets styrkor och pekar framåt. Den svarar upp mot omvärldens
förändringar och föreslår lösningar på den funktionella regionens långsiktiga
utmaningar. Den inkluderar alla och visar att vi är en del i det globala
samhället, ansvariga både för både vår egen och för den globala utvecklingen.

”Ett gott liv i en
nyskapande
kunskapsregion
med internationell
lyskraft”

Den långsiktiga visionen konkretiseras i tre strategiska utvecklingsområden som knyter an till ovan
utpekade utmaningar.
EN VÄXANDE REGION fokuserar på utveckling av det geografiska området Uppsala län och
förhållandet till omkringliggande län.
EN NYSKAPANDE REGION tar fasta på betydelsen av ett livskraftigt näringsliv samt förmågan till
förnyelse och värdeskapande i företag och organisationer i global konkurrens.
EN REGION FÖR ALLA lyfter fram länets invånare och det goda livet.
Den regionala utvecklingsstrategin lyfter kollektivtrafiken som en drivkraft för den regionala
utvecklingen i länet och beskriver behovet av att stärka sambanden mellan bebyggelseutveckling och
kollektivtrafik samt gång och cykel för en mer resurseffektiv, mer jämställd och jämlik mobilitet.

Länsplan för regional transportinfrastruktur i Uppsala län
Länsplanen görs på uppdrag av staten och är en del av den långsiktiga ekonomiska planeringen för
transportinfrastruktur, tillsammans med Trafikverkets nationella plan. Region Uppsala har uppdraget
för Uppsala län och i sitt direktiv har regeringen givit Uppsala län en planeringsram på 1535 miljoner
kronor för perioden 2018–2029.
Länsplan 2018-20299 innehåller åtta mål fördelade under kategorierna:

8
9

Regional utvecklingsstrategi för Uppsala län (2017), Region Uppsala
Länsplan för regional transportinfrastruktur i Uppsala län 2018-2029, Region Uppsala
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Ett hållbart transportsystem
Ett tillgängligt och inkluderande transportsystem
Ett ökat bostadsbyggande

Regional Cykelstrategi
Region Uppsala har antagit en Regional cykelstrategi som bygger på tre mål. År 2030 ska:




andelen kombinationsresor med cykel-kollektivtrafik ha fördubblats jämfört med 2016, från
19 procent till 38 procent
cykeltrafikens färdmedelsandel ha ökat med 10 procentenheter jämfört med 2016, från 13
procent till 23 procent
antalet omkomna och allvarligt skadade cyklister ha halverats jämfört med 2017, från 8 till 4.

Nationella mål
Övergripande mål
Det övergripande målet för transportpolitiken är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och
långsiktig hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet. Detta mål är
uppdelat i funktionsmål och hänsynsmål.
Funktionsmål Tillgänglighet
Skapa tillgänglighet för resor och transporter. Transportsystemets utformning, funktion och
användning ska medverka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och
användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela landet. Samtidigt ska transportsystemet vara
jämställt, det vill säga likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns transportbehov.
Hänsynsmål säkerhet, miljö och hälsa
Transportsystemets utformning, funktion och användning ska anpassas till målsättningen att ingen
ska dödas eller skadas allvarligt. Det ska också bidra till att miljökvalitets-målen uppnås och att ökad
hälsa uppnås.

8.2 Allmän trafikplikt
Som Regional kollektivtrafikmyndighet har Region Uppsala ett uppdrag att, med utgångspunkt från
det regionala trafikförsörjningsprogrammet, fatta beslut om allmän trafikplikt för att säkerställa trafik
som anses nödvändig och som inte bedöms komma till stånd i önskvärd omfattning utan att trafiken
upphandlas och bedrivs i regionens regi. Allmän trafikplikt är därigenom ett strategiskt verktyg för att
utveckla kollektivtrafiken.
Trafikförsörjningsprogrammets mål och den behovsbild som målas upp utgör grunden och styr vilken
trafik som myndigheten senare säkerställer genom avtal, via beslut om allmän trafikplikt. Kollektivtrafiklagstiftningen innebär också att trafikföretag fritt får etablera kommersiell kollektivtrafik
inom alla geografiska marknadssegment. Därför ska myndigheten bedöma i vilken omfattning
kommersiell trafik kan uppstå i länet och i vilken omfattning denna kan bidra till att uppnå målen, för
att i förlängningen eventuellt avstå att belägga delar av systemet med trafikplikt.
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Figur 6. De regionala kollektivtrafikmyndigheternas beslutsprocess sker i en sammanhängande kedja från trafikförsörjningsprogram, till avtal om trafik.

8.3 Öppet marknadstillträde
Kollektivtrafiklagstiftningen innebär att trafikföretag fritt får etablera kommersiell kollektivtrafik
inom alla geografiska marknadssegment. Region Uppsala ser att både offentligt initierad som
kommersiellt bedriven kollektivtrafik har viktiga egenskaper att tillföra det samlade
kollektivtrafikutbudet. Målen i trafikförsörjningsprogrammet styr vilken trafik som Region Uppsala
kommer att säkerställa genom avtal, via beslut om allmän trafikplikt.

8.4 Process för beslut om allmän trafikplikt
I enlighet med kollektivtrafiklagen ska kollektivtrafikmyndigheterna, med utgångspunkt i de regionala
trafikförsörjningsprogrammen, fatta beslut om allmän trafikplikt för sådan regional kollektivtrafik
som samhället avser att ta ansvar för och teckna avtal om. Allmän trafikplikt kan beslutas för olika
delar av trafiken, förutom för ett stråk eller område kan beslut även tas för del av dygn eller av vecka.

Figur 7: Process för allmän trafikplikt och upphandling av trafik

Som underlag för beslut om allmän trafikplikt genomförs så kallad SIU – samråd inför upphandling.
Under detta samråd sker en fördjupad dialog mellan myndigheten och trafikföretagen om den
aktuella marknaden. Samrådet kan ge skäl för myndigheten att vidare utreda om det är möjligt att
undanta något område eller stråk från den allmänna trafikplikten, eller till och med ta ett aktivt
beslut om att avstå trafikplikt för just den trafiken. Region Uppsala gör i så fall en bedömning kring
hur uppfyllandet av trafikförsörjningsprogrammets mål påverkas. Särskild hänsyn i bedömningen tas
till




resandeutveckling och kundnöjdhet
miljöpåverkan
tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.

Bedömningen ska väga in de sammantagna effekterna av avtalad och kommersiell trafik. Region
Uppsala kommer i dessa fall dessutom låta genomföra en särskild riskanalys. Riskanalysen
undersöker de grundläggande principerna för kommersiell trafik – att trafiken inte förut-sätter
subventioner och att det finns betalningsvilja hos resenären att betala hela kostnaden för tjänsten,
samt att trafikföretaget har vilja och beredskap att investera i trafiken och utsätta sig för full
konkurrens.
31
56

Långsiktighet och stabilitet är en grundläggande faktor för att behålla resenärernas förtroende för
kollektivtrafiken och för att kunna bidra till regionens mål. Kommersiella aktörer får träda in på, eller
ut från marknaden, med tre veckors varsel10. I de fall Region Uppsala väljer att avstå allmän trafikplikt
för ett område eller stråk måste det därför upprättas en plan för hur trafikförsörjningen ska
säkerställas om den kommersiella trafiken upphör med kort varsel.

Samråd
Utöver de ordinarie samråden inför upphandling är det Region Uppsalas ambition att mer
kontinuerligt fördjupa samverkan med trafikföretagen när det gäller den kommersiella trafiks
möjligheter. Samverkan utgår från en öppenhet för diskussioner med trafikföretagen om den
kommersiella trafikens möjligheter och vilka samverkansforum som är önskvärda för att på sikt se
fler inslag av kommersiell kollektivtrafik i länet. Regionen förväntar sig att trafikföretagen har
beredskap och vilja att föra diskussionen på ett öppet och transparent sätt. Ambitionen är också att
tillhandahålla underlagsdata och statistik för trafikföretagens diskussion om metoder för framtagning
av underlag och om finansiering för att ta fram underlaget. I bilaga 1 har Region Uppsala
sammanställt visst underlag för att underlätta kommersiella aktörers marknadsanalys.

8.5 Tillträde till hållplatser, terminaler och informationssystem
En av intentionerna i kollektivtrafiklagstiftningen var att underlätta etableringen av kommersiell
kollektivtrafik för att på längre sikt minska andelen av skattefinansierad trafik i länen. Utvecklingen i
landet har sedan 2012 varit blygsam och nästan all den kommersiella trafiken i Uppsala län sker
interregionalt på både väg och järnväg. Lagstiftningen innebär även att tillträde till offentligt ägd
infrastruktur som terminaler, bytespunkter och hållplatser ska ske på konkurrensneutrala och icke
diskriminerande villkor.
I och med att den kommersiella trafiken inte ökat i någon större omfattning har Region Uppsala idag
inte arbetat fram ett regelverk för tillträde till offentligt ägd infrastruktur, något som framför allt kan
aktualiseras vid ökat antal förfrågningar då behovet av tydliga regelverk växer.
Det är då önskvärt att Region Uppsala arbetar vidare med att ta fram riktlinjer för en transparent och
rättvis process för tillgång till kollektivtrafikens infrastruktur. Riktlinjerna bör omfatta tillträde till
befintliga hållplatser, terminaler och annan offentligt ägd infrastruktur som till exempel
informations- och betalsystem. Riktlinjerna ska då utgå från konkurrensneutralitet,
självkostnadsprincipen och från att det sker formella överenskommelser med trafikföretagen om
tillträde till kollektivtrafikens infrastruktur. Om kapacitetsbrist eller andra begränsningar hindrar
kommersiella aktörer från att använda viss infrastruktur ska Region Uppsala redovisa hur dessa
brister ska hanteras på sikt. Målen i trafikförsörjningsprogrammet är vägledande i de fall en kortsiktig
prioritering behöver göras.

10

I enighet med Transportstyrelsens föreskrifter TSFS 2012:2
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9. Viktiga begrepp
Kollektivtrafik: Enligt EU:s kollektivtrafikförordning definieras kollektivtrafik som ”persontransporttjänster av allmänt och ekonomiskt intresse som erbjuds allmänheten fortlöpande och utan
diskriminering”.11
Regional kollektivtrafik: Den kollektivtrafik som omfattas av lagen (2010:1065) benämns som regional
kollektivtrafik. Det innebär kollektivtrafik
1. inom ett län eller,
2. över länsgräns och som huvudsakligen möter ett behov för vardagsresande.
Avtalad kollektivtrafik: Används i trafikförsörjningsprogrammet som samlande begrepp för den
regionala kollektivtrafik som är avtalad och drivs med hjälp av subventioner från samhället.
Kommersiell kollektivtrafik: Kollektivtrafik som drivs av en aktör på helt kommersiella villkor och
som inte har något avtal med en regional kollektivtrafikmyndighet eller en aktör åt vilken en regional
kollektivtrafikmyndighet har överlåtit befogenhet att ingå avtal om trafik.
Särskild kollektivtrafik: Skoltrafik, färdtjänst, riksfärdtjänst och sjukresor. Dessa uppdrag åtföljs av
laglig rätt och bestämmelser som är mer långtgående än för den kollektivtrafik som endast regleras
genom lag 2010:1065 om kollektivtrafik. I Uppsala län har landstinget ansvar för sjukresor. Skoltrafik
är enligt lag ett kommunalt ansvarsområde men sex av åtta kommuner har gett landstinget i uppdrag
att integrera skolbusstrafiken med den ordinarie avtalade kollektivtrafiken. Färdtjänst och
riksfärdtjänst är idag kommunala ansvarsområden, men det finns lagligt utrymme att överlåta
ansvaret.
Allmän trafikplikt: Med allmän trafikplikt menas det som i Europaparlamentets och rådets
förordning om kollektivtrafik på väg och järnväg definieras som
”krav som en behörig myndighet definierar eller fastställer för att sörja för kollektivtrafik av allmänt
intresse som ett kollektivtrafikföretag inte skulle ha något eget kommersiellt intresse av att bedriva
utan att få ersättning, eller åtminstone inte i samma omfattning eller på samma villkor”.12
Beslut om allmän trafikplikt ska kunna härledas ur trafikförsörjningsprogrammet och kan överklagas.
Regional kollektivtrafikmyndighet, RKM: Länsvisa myndigheter som upprättar det regionala
trafikförsörjningsprogrammet och ansvarar för länets kollektivtrafikförsörjning. I enlighet med
kollektivtrafiklagen (2010:1065) också den myndighet som är behörig att fatta beslut om allmän
trafikplikt.
Trafikförsörjningsprogram: I enlighet med kollektivtrafiklagen ska varje RKM regelbundet i ett
regionalt trafikförsörjningsprogram ange behovet av kollektivtrafik, samt mål för
kollektivtrafikförsörjningen i länet. Alla beslut om allmän trafikplikt ska gå att härleda ur
programmet.
UL: Det varumärke som den avtalade trafiken i Uppsala län drivs under.
Trafik och samhälle: Förvaltning inom Region Uppsala län som har utföraransvaret för de uppgifter
som åligger RKM.
SL: Det varumärke som den avtalade kollektivtrafiken i Stockholms län bedrivs under.
Trafikföretag: Ett företag som bedriver kollektivtrafik på kommersiella premisser eller som på
uppdrag av en regional kollektivtrafikmyndighet utför samhällssubventionerad kollektivtrafik.

11
12

EG nr 1370/2007 artikel 2
EG nr 1307/2007 artikel 2
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Mobilitet: Mobilitet innebär rörlighet och tillgängliggörande av olika typer av tjänster och resurser.
Begreppet används brett och kan innefatta flera olika områden såsom tjänster, vanor och beteenden
samt utbud, digitala verktyg och tillgänglighet.
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Bilagor – Regionalt trafikförsörjningsprogram för Uppsala län 2020
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1. Underlagför marknadsanalys
1.1 Utbud och resandei den avtaladetrafiken
Överhälften av resornai länetsavtaladekollektivtrafik skermed stadsbussarna
i Uppsala.Resandet
och utbudet av kollektivtrafik i övrigalänet är koncentrerattill de stråk som följer de större vägarna
och järnvägen,där ocksåmerpartenav länetsinvånarebor. Ett 20-tal linjer står för 75 procent
av resornai regionbusstrafikenoch i Uppsalaär det 4 stadsbusslinjersom står för mer
än 50 procent av resenärerna.Räknarman bort resenärermed skolkort är det ungefärlika många
som årligenreser med regionbussarnasom med Upptåget.
FIGURXX– UTBUDSKARTA
Under perioden2015-2018synsframförallt en positiv resandeutvecklingi stråket Västerås–
Enköping– Uppsala(seFigur1). Det kan delvisförklarasmed satsningarutbudsmässigtoch
beteendepåverkandeåtgärdersom genomförtsinom ramen för ett samverkansprojektmed
Enköpingskommun.Ävenstråket Arlanda– Knivsta- Uppsalauppvisarett ökat resande.För övriga
stora stråk är det små,men positivaförändringar.

Figur1: Resandeutvecklingen
med regionbussper stråk, 2015-2018. KällaDilax.

Resandetmed den avtaladetågtrafikenhar under sammaperiod haft en stark resandeutvecklingsom
till stor del följt de satsningarpå ökat utbud turtäthetsmässigtoch linjemässigtsom gjorts etappvis
under perioden.Resandetpå de olika tågsträckornafördelasenligt Figur2
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Figur2: Resandetper dag med avtalad tågtrafik 2018.KällaDilaxoch Trafikförvaltningen

Figur3: Resandetper dag med avtalad tågtrafik 2015-2018. KällaDilaxoch Trafikförvaltningen
Tabell1: De 30 UL-busslinjernamed flest resandeper dag 2018.
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1.2 Beläggningsgrader
Analys av beläggningsgraden har genomförts genom att studera maxbeläggningen per tur.
Maxbeläggningen är det största antal personer ombord på fordonet under en tur, i förhållande till
fordonets sittplatskapacitet. Analysen är gjord på Upptåget sträckan Gävle – Uppsala, samt på en
aggregerad geografisk nivå för hela regionbusstrafiken men även på aggregerad nivå i
stadsbusstrafiken i Uppsala.
Över dygnsperioden är beläggningsgraden i stadstrafiken som störst i morgonrusningen, men har
även två toppar på eftermiddagen, se Figur 4.
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Figur4: Maxbeläggningsgraden
för stadstrafikeni Uppsala2018 vardagar.

Överdygnsperiodernaär beläggningsgraden
i regionbusstrafiken(Figur5) jämnarefördelad.Det är
endastett fåtal turer som kör fullsatta och den totalt sett lågabeläggningsgraden
förklarastill stor
del av att resandeti regionbusstrafikenär relativt enkelriktat,med en tydlig pendlingsriktningin mot
Uppsalapå morgonenoch ut från stadenpå eftermiddagen.

Figur5: Beläggningsgradi Regionbusstrafiken
2018
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Upptågetmellan Gävleoch Uppsalahar en generellthög beläggning.Under morgon och eftermiddag
på vardagarmåsteståplatsutnyttjas under en del av turerna och i samtligadygnsperioderfinns
avgångarsom är fullsatta eller upplevs fullsatta, med undantagför morgontid helger.

Figur6: Medel- och maxbeläggningsgrader
för UpptågetGävle-Uppsalai morgonrusningen

Figur7: Medel- och maxbeläggningsgrader
för UpptågetUppsala-Gävlei eftermiddagsrusningen
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1.3 Konkurrensindex mellan kollektivtrafik och bil
Genom en modell, som bygger på schablonvärden som Trafikverket tagit fram för att kunna
kvantifiera resenärernas värdering av resans olika moment har konkurrensindex mellan
kollektivtrafik och bil beräknats i ett antal stråk i länet. Är index över ett (1) innebär det att
genomsnittsresenären uppfattar kollektivtrafiken som mindre attraktiv än bilen. Analysen omfattar
två kategorier av kollektivtrafikresenärer, de som reser frekvent och de som reser sällan.
Kollektivtrafikens konkurrenssituation gentemot bilen är, enligt de frekventa
kollektivtrafikresenärerna, mycket god. Många anser att kollektivtrafikens fördelar väger tyngre än
biltrafikens fördelar. Den goda konkurrenssituationen för kollektivtrafiken beror också på att det
finns ett stort utbud av kollektivtrafik i länet. Det innebär att det finns många resmöjligheter som i
sin tur ger relativt korta vänte- och bytestider för resenärerna, vilket gör det mer fördelaktigt att resa
kollektivt.
Kollektivtrafikens konkurrenssituation gentemot bilen är, för de som mer sällan reser med
kollektivtrafik, överlag god. Särskilt i resrelationer i större stråk. I resrelationer mellan andra områden
har kollektivtrafiken en dålig konkurrenssituation gentemot bilen. Anledningen till att
konkurrenssituationen är sämre bland sällanresenärer än frekvente resenärer är att
sällanresenärerna har andra tidsvärderingar som gör kollektivtrafiken mindre attraktiv jämfört med
bilen. I de större stråken är dock konkurrenssituationen god, detta beror på att det finns ett stort
utbud av kollektivtrafik där. Det innebär att restiden med kollektivtrafiken kan bli relativt kort när
vänte- och bytestider är korta.
Figuren nedan visar värden för Upptåget på sträckan Tierp-Uppsala, men slutsatsen är generell för de
flesta stråken i länet. Kollektivtrafikens konkurrenskraft är större på längre sträckor. Ju närmare
Uppsala resan börjar, ju svårare blir det för kollektivtrafiken att konkurrera mot bilen. Detta beror på
att väntetiden och tiden det tar att ta sig till hållplatsen/stationen utgör en större andel av den totala
restiden, jämfört med för längre resor.
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1.4 Befolknings- och bebyggelseutvecklingen i länet
Länsanalys befolkningsprognos för perioden 2019-2050 visar på en fortsatt hög befolkningstillväxt i
kommunerna Uppsala, Knivsta, Enköping och Håbo. Det är sannolikt att befolkningsutvecklingen i
kommer att se annorlunda ut än prognosen antyder. I dessa kommuner finns stora
utbyggnadsplaner, exempelvis Södra staden och Bergsbrunna i Uppsala, centrala Bålsta och
förtätning i Enköping och Knivsta. I länets norra kommuner Heby, Tierp, Östhammar och Älvkarleby
tyder prognosen på en blygsam utveckling, men även i dessa kommuner pågår eller planeras
bebyggelseutveckling i mindre skala. Tillgänglighet till goda kollektivtrafikförbindelser kan vara
avgörande för utvecklingen framöver.

Tabell x, Befolkningsutvecklingen i länets kommuner 2017-2040
https://www.regionuppsala.se/Global/Regional%20utveckling/Utredningar%20och%20analyser/Befo
lkningsprognos%20för%20Uppsala%20län%202019-2050.pdf

1.5 Dagens kommersiella kollektivtrafik och taximarknad
SJ är den största kommersiella operatören i länet med ett betydande utbud av tågtrafik för det
vardagliga resandet. Med det finns även andra tågoperatörer som erbjuder ett mindre antal
avgångar i veckan. Den kommersiella tågtrafiken finns i stråken Gävle-Tierp-Uppsala-Stockholm,
(Dalarna)-Sala-Uppsala och Västerås-Enköping-Bålsta-Stockholm. Kommersiell busstrafik finns i
mindre omfattning och främst i stråken Gävle-Uppsala-Stockholm och Västerås-Enköping-Arlanda.
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Region Uppsala bedömer att det finns en relativt stabil taximarknad i länet som tillgodoser behoven.
Antalet taxibilar per 1000 invånare har legat relativt stabilt under de senaste åren på 1,56 till 1,57.
Knivsta och Älvkarleby kommuner sticker ut och har en låg siffra jämfört med övriga kommuner i
länet, men både Knivsta och Älvkarleby ligger nära andra kommuner med höga siffror.

1.6 Kommersiell potential i länets kollektivtrafik
Det är svårt att bedöma den kommersiella potentialen i den befintliga UL-trafiken. Det beror delvis
på att det är mycket svårt att fördela intäkterna per linje då många resor innefattar ett eller flera
byten mellan linjer. Det går inte heller att förenklat säga att turer med hög beläggning är
kommersiellt gångbara, eftersom resenärerna kräver en viss flexibilitet och förväntar sig att kunna
välja från fler avgångar under dagen, även om de i de flesta fallen reser med en specifik avgång.
Utifrån fördelningen i användandet av enkelbiljetter, multibiljetter och månadskort går det inte
heller att se någon tendens till ett relativt sett större användande av enkelbiljetter på någon linje.
Detta skulle i så fall kunna indikera en högre betalningsvilja för just den linjen.
En kvalificerad bedömning utifrån befintligt underlag och erfarenhet pekar på kommersiella
möjligheter för produkter som bidrar till upplevelse av minskad restid, till exempel högre komfort.
Direktlinjer till stora målpunkter är en annan möjlig nisch, liksom produkter som kombinerar flera
tjänster såsom kollektivtrafik, bilpool och cykeluthyrning. Region Uppsala har för avseende att
tillsammans med intresserade trafikföretag fördjupa marknadsanalysen i samband med att
myndigheten står inför upphandling och beslut om allmän trafikplikt.

1.7 Sammanfattning av Region Uppsalas avtal för regional kollektivtrafik 2020
Uppdateras till antagandehandling
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2. Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning
Hållplatser längs med följande prioriterade stråk ska vara fullt tillgängliga till en grad av minst 80 % enligt
kriterierna.1

1

Definition av fullt tillgänglig hållplats, KT2018-0123, Region Uppsala

69

Hållplatser och bytespunkter i Uppsala län som i första hand ska vara fullt tillgängliga för alla
resenärer.
Uppsala kommun
Akademiska sjukhuset*
Centralstationen
Ekonomikum
Gränby bussnod
Svartbäckens vårdcentral
Vaksala torg
Gottsunda torg
Stenhagen
Skolgatan
Klostergatan
Uppsala Science Park**
Stålgatan södra
Flogsta centrum
Fyrishov
Storvreta station
Vattholma skola

Gåvsta skola
Ramsta kyrka
Björklinge centrum
Björklinge södra
Enköpings kommun
Lasarettet
Gustav Adolfs plan
Enköping station
Litslena kyrka
Skolsta
Enköpings Företagspark
Örsundsbro centrum
Håbo kommun
Bålsta station
Kalmarsand
Futurum
Frösundavik

Vattholma station***
Skyttorp station***
Gunsta
Almunge skola
Knutby skola
Järlåsa station
Vänge kyrka
Dalkarlsbo
Lindbacken

Tierps kommun
Tierp station***
Tierps vårdcentrum
Örbyhus station***
Tobo station
Skärplinge bussterminal
Högbergsskolan
Aspenskolan
Karlholm Klockstapeln
Habia Cable
*samtliga hållplatser i och omkring sjukhusområdet
**samtliga hållplatser vid Uppsala Science Park
***både buss och tåg
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Mehedeby station
Knivsta kommun
Knivsta station
Alsike skola
AR-terminalen
Vassunda
Långhundra Åby vägskäl
Älvkarleby kommun
Skutskärs station***
Skutskärs centrum
Älvkarleby station
Älvkarleby kraftverk
Krysset
Östhammars kommun
Östhammars busstation
Gimo bussterminal
/Skäfthammars kyrka
Alunda bussterminal
Österbybruk bussterminal
Valö vägskäl
Uppskedika
Heby kommun
Heby station***
Heby torg
Östervåla busstation
Morgongåva station***
Molnebo vägskäl

3. Indikatorer för uppföljning av målen för den regionala
kollektivtrafiken
Utgångspunkter
Ambitionen i detta arbete har varit att identifiera ett hanterbart antal indikatorer, som går att följa
genom befintliga data eller till exempel via Kollektivtrafikbarometern.
Uppföljning av indikatorerna sker årligen, det kan dock finnas skäl att följa upp och rapportera vissa
indikatorer tätare eller mer sällan.
Indikatorerna ska, som namnet antyder, ge en indikation på åt vilket håll utvecklingen går. Måltal ska
dock anges för de indikatorer där sedan tidigare uttalade politiska mål finns: Fossilfri busstrafik år
2020 och fördubblat resande med kollektivtrafiken (innebärande 61 miljoner resor).
Indikatorer som rör miljö och tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning kan med fördel
särredovisas, med hänvisning till att lagstiftningen ställer särskilda krav kring dessa områden. Mål
inom miljöområdet redovisas delvis också via andra uppföljningssystem inom Region Uppsala.
Följande målgrupper och faktorer/indikatorer att följa identifierades initialt, med grund ibland annat
trafikförsörjningsprogrammets remissversion och SKL:s Öppna jämförelser för kollektivtrafik:
Politiker
Resande, kostnadseffektivitet, resmöjligheter, beläggning, marknadsandel, fossilfrihet, nöjdhet,
pålitlighet, relevans.
Regionala tjänstepersoner
Resande, energiförbrukning, kostnadseffektivitet, utsläpp av partiklar, fossilfrihet, restidskvoter,
kunskap, tillgänglighetsanpassade hållplatser, marknadsandel, nöjdhet, relevans.
Kommuner
Resmöjligheter (tillgänglighet till kommuncentrum), tillgänglighetsanpassade hållplatser, utsläpp av
partiklar, resande, nöjdhet, närhet till hållplats.
RKM grannlän
Regionförstoring, resmöjligheter.

Tre nivåer för uppföljning
Flertalet av de indikatorer som är relevanta att följa är allmängiltiga och har bäring på samtliga tre
mål. Indikatorerna följer en struktur där ett mindre antal indikatorer kopplar mer direkt till
respektive mål och ett större antal ligger på en nivå ovanför målen, på programnivå.
Indikatorer på programnivå kan sägas följa en generell utveckling för kollektivtrafiken inom några
bredare områden, såsom resande, utbud och upplevelse. De mätetal som följs på programnivå bör
inte vara för nischade. De kan däremot med fördel brytas ner och måltal sättas i den löpande
verksamhetsplaneringen i samband med att särskilda insatser planeras.
Kopplat till trafikförsörjningsprogrammets mål anges indikatorer som har mer direkt bäring på
respektive mål, även om de inte gör anspråk på att motsvara och följa upp respektive mål i sin
helhet. Valet av indikatorer på målnivå sätter dock fokus på några av de utpekade strategierna, som
alltså kan förväntas medföra en positiv utveckling för dessa indikatorer.
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Indikatorer som rör miljö och tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning redovisas för sig.
Detta med hänvisning till att lagstiftningen ställer särskilda krav kring dessa områden. Även en
indikator som rör området säkerhet redovisas på detta sätt.
Figuren nedan visar den ovan redovisade strukturen, med indikatorerna på målnivån uppdelade på
trafikförsörjningsprogrammets tre övergripande mål.

Figur: Struktur för indikatorer

3.1 Indikatorer
Indikator 1: Resande
Mätetal 1: Totalt antal resor
Mäts som totalt antal påstigande under aktuellt helår. Källa: Dilax och Trafikförvaltningen.
Önskad utveckling: Ska öka i enlighet med fördubblingsmålet till 61,0 miljoner resor år 2020
Nuläge: 50,3 miljoner påstigande
Mätetal 2: Antal resor per invånare
Mäts som antal påstigande under aktuellt helår delat med antalet invånare i länet i december månad
aktuellt helår. Källa: Dilax och SCB.
Önskad utveckling: Ska öka
Nuläge: 134 resor per invånare och år
Mätetal 3: Kollektivtrafikens marknadsandel av det motoriserade resandet
Mäts som andelen resor med kollektivtrafik av det totala resandet med kollektivtrafik och bil (inkl.
passagerare). Källa: Kollektivtrafikbarometern

Önskad utveckling: Ska öka i enlighet med fördubblingsmålet till 36% år 2030.
Underlag för basåret 2006 saknas för att kunna beräkna målvärdet för 2030 på regional nivå,
då Kollbardata finns tillgängligt först från och med 2010. Enligt uppgifter från Svensk kollektivtrafik
(baserat på Trafikanalys resvaneundersökning) låg dock det nationella genomsnittet 2006 på 18%.
Nuläge: 31 procent
Mätetal 4: Andel kombinationsresor med cykel-kollektivtrafik
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Mäts som antalet sålda cykelbiljetter i kollektivtrafiken. Källa: UL/Region Uppsala

Önskad utveckling: Ska öka i enlighet med mål i Regional cykelstrategi för Uppsala län.
Andelen kombinationsresor med cykel-kollektivtrafik ska fördubblas jämfört med 2016, från
19% till 38%

Indikator 2: Resmöjligheter
Mätetal 4: Tillgänglighet till storregional kärna
Mäts som andel av länets invånare som med kollektivtrafik når Uppsala, Stockholm, Västerås eller
Gävle inom 60 minuter med minst 10 dubbelturer per vardagsdygn. Källa: SCB Mona, Rebus, Google
Maps API
Önskad utveckling: Ska öka
Nuläge: Under framtagande
Mätetal 5: Tillgänglighet till kommuncentrum
Mäts som andel av länets invånare som med kollektivtrafik når sitt eget kommuncentrum inom 30
minuter med minst 10 dubbelturer per vardagsdygn. Källa: SCB Mona, Rebus, Google Maps API
Önskad utveckling: Ska öka
Nuläge: Under framtagande
Mätetal 6: Tillgänglighet till centrala Uppsala
Mäts som andel av invånarna i Uppsala stad som med kollektivtrafik når centrala staden inom 15
minuter med minst 10 dubbelturer per vardagsdygn. Källa: SCB Mona, Rebus, Google Maps API
Önskad utveckling: Ska öka
Nuläge: Under framtagande

Indikator 3: Nöjdhet
Mätetal 7: Sammanfattande nöjdhet bland allmänheten
Mäts som andelen av samtliga svarande (länsinvånare) som instämmer i påstående (angett
svarsalternativ 4 eller 5, nöjd eller mycket nöjd) på frågan ”Hur nöjd är du sammanfattningsvis med
UL”. Källa: Kollektivtrafikbarometern
Önskad utveckling: Ska öka
Nuläge: 53 procent
Mätetal 8: Sammanfattande nöjdhet resenärerna
Mäts som andelen av de som reser minst en gång i månaden och som instämmer i påstående (angett
svarsalternativ 4 eller 5, nöjd eller mycket nöjd) på frågan ”Hur nöjd är du sammanfattningsvis med
UL”. Källa: Kollektivtrafikbarometern
Önskad utveckling: Ska öka
Nuläge: 61 procent
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Mätetal 9: Nöjdhet med senaste resan
Andel, (resor en gång/månad eller mer) som angett svarsalternativ 4 eller 5 på frågan ”Om du tänker
på din senaste resa med UL, hur nöjd var du med den”. Källa: Kollektivtrafikbarometern
Önskad utveckling: Ska öka
Nuläge: 79 procent

Indikator 4: Kostnadseffektivitet
Mätetal 10: Entreprenadkostnad per passagerarkilometer
Mäts som förhållandet mellan summan av kollektivtrafikens entreprenadkostnader och summan av
passagerarkilometer. Källa: Dilax och Årsredovisning, Trafik och samhälle
Önskad utveckling: Ska minska
Nuläge: 2,6 kr/passagerarkilometer

Indikator 5: Energieffektivitet
Mätetal 11: Energiförbrukning
Mäts som antal förbrukade KWh per fordonskilometer (buss)”. Källa: Frida
Önskad utveckling: Ska minska
Nuläge: 3,82 KWh/fordonskilometer

Indikator 6: Relevans
Mätetal 12: Användbarhet
Andel som instämmer (svarsalternativ 4 eller 5) i påståendet ”Jag kan använda UL för de flesta resor
jag gör”. Källa: Kollektivtrafikbarometern
Önskad utveckling: Ska öka
Nuläge:
Grupp
Allmänhet
Kund
Åldersgrupper
15-25 år
26-64 år
65+ år
Kön
Man
Kvinna

Instämmer (%)
50
68
68
47
42
43
56

Indikator 7: Produktfördel
Mätetal 13: Enkelhet
Mäts som andel (åker en gång/månad eller mer) som instämmer i påståendet ”Det är enkelt att åka
med UL”. Källa: Kollektivtrafikbarometern
Önskad utveckling: Ska öka
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Nuläge:

Allmänhet: 62 procent
Kund: 73 procent

Indikator 8: Kunskap
Mätetal 14: Kännedom och information om utbudet
Mäts som andel som instämmer i påståendet ”För de flesta resor jag gör vet jag hur jag kan åka med
UL”. Källa: Kollektivtrafikbarometern
Önskad utveckling: Ska öka
Nuläge:

Allmänhet: 71 procent
Kund: 84 procent

Mätetal 15: Kännedom och information om färdbevis
Mäts som andel som instämmer i påståendet ”Det är enkelt att köpa UL:s biljetter och kort”. Källa:
Kollektivtrafikbarometern
Önskad utveckling: Ska öka
Nuläge:

Allmänhet: 71 procent
Kund: 74 procent

Mätetal 16: Information om förändringar
Mäts som andel som instämmer i påståendet ”Informationen vid förändringar av tidtabeller och linjer
är bra”. Källa: Kollektivtrafikbarometern
Önskad utveckling: Ska öka
Nuläge:

Allmänhet: 54 procent
Kund: 56 procent

Indikator 9: Klimatpåverkan
Mätetal 17: Andel fossilfritt bränsle i busstrafiken
Mäts som andelen fordonskilometer i busstrafiken som körs med förnybara drivmedel. Källa: Frida
Önskad utveckling: Ska öka i enlighet med målet om 100 % fossilfri kollektivtrafik år 2020.
Nuläge: 82,4 % (buss)

Indikator 10: Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning
Mätetal 18: Tillgängliga fordon
Mäts som andelen fullt tillgängliga fordon (avser ramp/lift, rullstolsplats och audiovisuellt utrop).
Källa: Frida
Önskad utveckling: Ska öka och i enlighet med mål i TFP vara 100 % senast år 2020.
Nuläge: 94,9 %
Mätetal 19: Tillgängliga bytespunkter
Mäts som andelen fullt tillgängliga bytespunkter eller hållplatser. Källa: Trafik och samhälle
Önskad utveckling: Ska öka (hållplatser) och i enlighet med mål i TFP vara 5 procent år 2020 och 20
procent år 2030.
Nuläge: Under framtagande
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Indikator 11: Säkerhet
Mätetal 20: Säkerhet fordon
Mäts som andelen bussar som uppfyller säkerhetskraven avseende de parametrar som finns
tillgängliga. Källa: Frida
Önskad utveckling: Ska öka
Nuläge:
Grupp
Trafikslag Buss (%)
Alkolås
84,7
Brandsläckning i motorrum
99,6
Bälten (regionbuss)
100

Indikator 12: Trygghet
Mätetal 21: Upplevd trygghet
Mäts som andel som instämmer i påståendet ”Det känns tryggt att åka med UL”. Källa:
Kollektivtrafikbarometern
Önskad utveckling: Ska öka
Nuläge:
Grupp
Allmänhet
Kund
Åldersgrupper
15-25 år
26-64 år
65+ år
Kön
Man
Kvinna

Instämmer (%)
70
76
73
67
73
68
71
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4. Miljöbedömning
Uppdateras till antagandehandling

77

1 (4)

Datum
2019-11-21

Sändlista,remissinstanser
Regionalttrafikförsörjningsprogramför Uppsalalän 2020

Kommuner,länsstyrelse,
regioner och regionala
kollektivtrafikmyndigheter
Enköpingskommun
Hebykommun
Håbokommun
Knivstakommun
Tierpskommun
Uppsalakommun
Älvkarlebykommun
Östhammarskommun
LänsstyrelsenUppsalalän
RegionVästmanland
RegionDalarna
RegionGävleborg
RegionÖrebrolän
RegionÖstergötland
RegionStockholm
RegionSörmland
Gävlekommun
Norrtälje kommun
Salakommun
Sandviken
s kommun
Sigtunakommun
Strängnäskommun
Upplands-Bro kommun
Västeråsstad
Trafikföretag och
branschorganisationer
Sverigesbussföretag
Svenskataxiförbundet
Nobina
GamlaUppsalabussAB
Transdev
Tågoperatörerna

E-post

kommunstyrelse@enkoping.se
information@heby.se
kommun@habo.se
knivsta@knivsta.se
kommunstyrelsen@tierp.se
kommunledningskontoret@uppsala.se
Kommun@alvkarleby.se
kommunstyrelsen@osthammar.se
uppsala@lansstyrelsen.se
region@regionvastmanland.se
region.dalarna@regiondalarna.se
rg@regiongavleborg.se
regionen@regionorebr
olan.se
region@regionostergotland.se
regionstockholm@sll.se
post@regionsormland
.se
gavle.kommun@gavle.se
kontaktcenter@norrtalje.se
kommun.info@sala.se
kommun@sandviken.se
kontaktcenter@sigtuna.se
kontaktcenter@strangnas.se
kommun@upplands
-bro.se
kontaktcenter@vasteras.se

info@transportforetagen.se
info@taxiforbundet.se
adm@nobina.se
info@gub.se
info@transdev.se
info@tagoperatorerna.se

Trafik och samhälle
Postadress Box 1400, 751 44 Uppsala Besöksadress Storgatan 27
Tel 018-611 00 00 Fax 018-611 60 10 E-post registrator.ktf@lul.se Hemsida regionuppsala.se
Org nr 232100-0024
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Region Uppsala

2 (4)

Pensionärsorganisationer
PRO Uppsala län
Riksförbundet
pensionärsgemenskap
norra Svealand
SPPF
Uppsala
pensionärsföreningars
samarbetsråd, UPS
SPF Seniorerna Uppsala län
Organisationer för
funktionshinderfrågor
DHR Uppsala län
Handikappförbunden HSO
Uppsala län
HSO Uppsala kommun
Rådet för delaktighet (fd.
Länshandikapprådet)
Astma- och
allergiföreningen Uppsala
län
Hörselskadades
riksförbund HRF Uppsala
Neuroförbundet Uppsala
län
Personskadeförbundet RTP
Uppsala
Reumatikerförbundet
Uppsala län
Riksförbundet för
rörelsehindrade barn och
ungdomar, RBU
Synskadades riksförbund
SRF Uppsala län
Uppsala läns dövas
förening
Resenärsorganisationer
Dalabanans intressenter

Föreningen TiM-pendlare
Pendlarföreningen Tierp
Resenärsforum
Näringslivsorganisationer
Företagarna Uppsala

info@uppsala.pro.se
rpgkansli@rpg.org.se

info@skpf.se
ups@uppsalapensionarerna.se

spfseniorerna.uppsalalan@telia.com

uppsalalan@dhr.se
ordforande@c.hso.se
fredrikl@flproduction.se
Klara.ellstrom@regionuppsala.se
info@c.hso.se

uppsala@forening.hrf.se
uppsala-lan@neuro.se
018366800@telia.com
info@reumatiker.se
mikael.wangmar@comhem.se

uppsala.lan@srf.nu
Uldpf76@gmail.com

info@dalabanan.com
timpendlare@gmail.com
info@resenarsforum.se

uppsala@foretagarna.se
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Handelskammaren i
Uppsala
Stockholms
handelskammare
LRF Mälardalen
Svenskt näringsliv Uppsala

info@chamber.se

STUNS
Samordningsförbundet
Uppsala län
Ung Företagsamhet
UIC
Connect
Coompanion

andreas.larsson@stuns.se
asa.fichtel@finsamuppsala.se

Arbetstagarorganisationer
LO-distriktet i
Mellansverige
Saco
TCO Uppsala län
Unionen
Vision
Universitet och
studentföreningar
Uppsala universitet
Sveriges
lantbruksuniversitet
Farmaceutiska
studentkåren
Uppsala teknolog- och
naturvetarkår
Ultuna studentkår
Uppsala studentkår
Veterinärmedicinska
föreningen
Drivhuset
Föreningar/motsvarande
Svenska kyrkan
Upplandsstiftelsen
Naturskyddsföreningen
Uppsala län
Uppsala cykelförening
Cykelfrämjandet Uppsala
Övriga intressenter
Destination Uppsala

info@chamber.se
info@lrf.se
anna-lena.holmstrom@svensktnaringsliv.se

sofi.lahyani@ungforetagsamhet.se
info@uic.se
sara.ceder@connectsverige.se
uppsala@coompanion.se

lo-mellansverige@lo.se
goran.arrius@saco.se
info@tco.se
uppland@unionen.se
vision@vision.se

rektor@uu.se
registrator@slu.se
ordf@farmis.uu.se
ordf@utn.se
uls@stud.slu.se
reception@us.uu.se
info@vmf.se
Uppsala@drivhuset.se

uppsala.pastorat@svenskakyrkan.se
info@upplandsstiftelsen.se
kansli.malardalen@naturskyddsforeningen.se
info@ucf.se
uppsala@cykelframjandet.se

info@destinationuppsala.se
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Jernhusen
Naturskyddsföreningen
Uppsala
NTF Öst
Trafikverket region
Stockholm
Trafikverket region Öst
Mälardalstrafik
Mälardalsrådet
Svensk kollektivtrafik
Sveriges kommuner och
landsting
Trafikanalys
Transportstyrelsen
Försäkringskassan
SVA
Migrationsverket
Swedavia
Läkemedelsverket
Fastighetsägarna

info@jernhusen.se
uppsala.krets@naturskyddsforeningen.se
ost@ntf.se
trafikverket@trafikverket.se
trafikverket@trafikverket.se
info@malardalstrafik.se
kansliet@malardalsradet.se
info@svenskkollektivtrafik.se
info@skl.se
trafikanalys@trafa.se
registrator@transportstyrelsen.se
registrator@arbetsformedlingen.se
sva@sva.se
migrationsverket@migrationsverket.se
info@swedavia.se
registrator@lakemedelsverket.se
kundservice@fastighetsagarna.se
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Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande
Datum

Diarienummer

2020-03-05

KS 2020/188

Remiss av SOU 2020:2 Skärpta regler om utländska
månggiften.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att instämma i utredarens förslag.
Sammanfattning av ärendet

Justitiedepartementet har skickat ut SOU 2020:2 Skärpta regler om
utländska månggiften på remiss till Tierps kommun. Remissvaret ska vara
justitiedepartementet tillhanda senast 200512.
Beslutsmotivering

De lagändringar som föreslås i utredningen är adekvata. En förändring av
dagens regelverk är önskvärd då nuvarande lagstiftning kan medföra
otydlighet angående bland annat försörjningsplikt vid bedömning av rätt
till bistånd, samt kan vara till men för barn vid faderskapsärenden etc. En
annan viktig aspekt är jämställdhetsperspektivet som omnämns i
utredningen.
Barnrättskonsekvenser

”Utredningens förslag avseende lagen (1985:367) om internationella
faderskapsfrågor (IFL) bedöms få positiva effekter för barn genom att i
internationella förhållanden bidra till att faderskap direkt på grund av
utländsk lag kan bedömas föreligga i Sverige.” Citat från utredningen.
Beslutsunderlag
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Remiss - Skärpta regler om utländska månggiften (SOU 2020:2),


dnr Ju2020/00162/L2
Missiv, remiss - Skärpta regler om utländska månggiften (SOU
2020:2), dnr Ju2020/00162/L2

Beslutet skickas till



Regeringskansliet

I tjänsten
Mikael Sjöberg, Verksamhetschef Individ- och familjeomsorg
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Skärpta regler om
utländska månggiften

Betänkande av Utredningen om strängare regler
om utländska månggiften
Stockholm 2020

SOU 2020:2

89

SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice.
Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm
Ordertelefon: 08-598 191 90
E-post: kundservice@nj.se
Webbadress: www.nj.se/offentligapublikationer
För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Norstedts Juridik AB
på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning.
Svara på remiss – hur och varför
Statsrådsberedningen, SB PM 2003:2 (reviderad 2009-05-02).
En kort handledning för dem som ska svara på remiss.
Häftet är gratis och kan laddas ner som pdf från eller beställas på regeringen.se/remisser
Layout: Kommittéservice, Regeringskansliet
Omslag: Elanders Sverige AB
Tryck: Elanders Sverige AB, Stockholm 2020
ISBN 978-91-38-25016-7
ISSN 0375-250X
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Till statsrådet och chefen
för Justitiedepartementet

Regeringen beslutade den 19 juli 2018 att ge en särskild utredare i
uppdrag att undersöka hur en stark och ändamålsenlig reglering mot
utländska månggiften kan säkerställas. Till särskild utredare förordnades samma dag hovrättsrådet och vice ordföranden Anne Kuttenkeuler.
Den 6 september 2018 förordnades advokaten Ulf Bergquist, rättsliga
experterna Annika Eriksson (Migrationsverket) och Anna Ljungberg
(Skatteverket), rådmannen Charlotte Mattsson (Förvaltningsrätten
i Stockholm) och docenten Mosa Sayed (Uppsala universitet) som
experter i utredningen samt kanslirådet Elisabeth Hovmöller (Justitiedepartementet) som sakkunnig.
Som sekreterare anställdes från och med den 17 september 2018
hovrättsassessorn Lars Swedenborg.
Den 30 november 2018 förordnades riksdagsledamöterna Alireza
Akhondi, Juno Blom, Hans Eklind, Mikael Eskilandersson, Elin
Lundgren, Maria Stockhaus, Jon Thorbjörnsson samt Kukkamariia
Valtola Sjöberg (ersättare i Landstingsfullmäktige i Sörmland) som
ledamöter i en till utredningen knuten referensgrupp.
Utredningen överlämnar härmed betänkandet Skärpta regler om
utländska månggiften, SOU 2020:2. Utredningens uppdrag är därmed
slutfört.
Experterna och den sakkunniga har i huvudsak varit eniga med
utredningen vid utformningen av de överväganden och förslag som
presenteras.
Stockholm i januari 2020
Anne Kuttenkeuler
/Lars Swedenborg
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Inledning
Enligt svensk rätt är äktenskap monogama. Den som redan är gift
får inte ingå något nytt äktenskap. Polygama äktenskap är däremot
tillåtna i många andra länder. Som huvudregel erkänns inte utländska
månggiften i Sverige om minst en parterna var svensk medborgare
eller hade hemvist här när äktenskapet ingicks. Om det däremot är
fråga om en situation där parterna saknade sådan anknytning till
Sverige vid det polygama äktenskapets ingående och sedan flyttar hit,
har vissa myndigheter som exempelvis Skatteverket hittills betraktat
sådana i utlandet ingångna äktenskap som giltiga. Mot denna bakgrund förekommer det utländska månggiften i Sverige som i vissa
sammanhang ges rättsligt erkännande.

Uppdraget
Utredningens övergripande uppdrag är att undersöka hur en stark
och ändamålsenlig reglering mot utländska månggiften kan säkerställas. Utredningen ska föreslå hur erkännande av utländska månggiften kan förhindras i Sverige eller hur det på annat sätt kan förhindras att utländska månggiften består här. I uppdraget ingår även
att överväga lagändringar vad gäller andra utländska äktenskap som
inte erkänns i Sverige enligt lagen (1904:26 s.1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap (IÄL),
bl.a. om befintliga krav på anknytning för icke-erkännande ska behållas.
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Skärpta regler om utländska månggiften – en huvudregel
om icke-erkännande oavsett anknytning
Månggiften som berör personer utan anknytning till Sverige omfattas i dag inte av det erkännandeförbud i 1 kap. 8 a § första stycket 2
IÄL som innebär att ett utländskt äktenskap inte erkänns om någon
av parterna redan var gift vid tidpunkten för äktenskapets ingående.
Huruvida sådana äktenskap i stället kan vägras erkännande med hänvisning till s.k. ordre public är inte helt klart.
De utländska månggiften som kommer i fråga för erkännande i
Sverige rör i praktiken uteslutande män som är gifta med flera kvinnor.
Det är diskriminerande att män tillåts ingå äktenskap med flera
makar. Månggiften innebär en syn på äktenskapet som är oförenlig
med den princip om likabehandling av makar som svensk rätt bygger
på och kraven på jämställdhet. Polygama äktenskap är vidare främmande för den svenska rättsordningen ur ett systematiskt perspektiv
och kan leda till svårlösta tillämpningsproblem.
Mot denna bakgrund bör lagstiftningen om utländska månggiften
skärpas. Utredningen föreslår att ett äktenskap som har ingåtts av
den som redan är gift som huvudregel inte ska erkännas i Sverige –
även om parterna saknade anknytning till Sverige när äktenskapet
ingicks. Detsamma ska gälla äktenskap som ingåtts trots att någon
av de berörda är partner i ett registrerat partnerskap.
Utredningens förslag åtgärdar den osäkerhet som finns i dag och
säkerställer ett starkare skydd mot utländska månggiften här i landet.
Förslaget innebär att utländska polygama äktenskap regleras i enlighet med vad som redan nu gäller för utländska barnäktenskap och
tvångsäktenskap. Enligt utredningens bedömning är en sådan ordning
den lämpligaste åtgärden för att skärpa lagstiftningen om utländska
månggiften. Den har flera fördelar jämfört med andra tänkbara
åtgärder med inriktning att förhindra äktenskap från att bestå i Sverige,
t.ex. genom en ordning med tvångsupplösning motsvarande den som
gäller för månggiften som ingåtts enligt svensk lag (jfr 5 kap. 5 §
tredje stycket äktenskapsbalken [ÄktB]).
Den av utredningen föreslagna regeln om vägrat erkännande bör
förenas med en möjlighet att göra undantag, för att undvika orimliga
konsekvenser för de personer som berörs och för att leva upp till
Sveriges europarättsliga åtaganden. Efter att ha övervägt olika lösningar och särskilt beaktat behovet av att säkerställa enskildas, fram-
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för allt kvinnors, ekonomiska rättigheter, föreslår utredningen att
undantag från erkännandeförbudet ska kunna göras om det finns synnerliga skäl.

Även anknytningskravet för släktkapsfall tas bort
– men behålls för fullmaktsäktenskap
Äktenskap inom släkten
Den bestämmelse som reglerar giltigheten av utländska månggiften
i Sverige omfattar även släktskapsfall, dvs. äktenskap som skulle ha
träffats av 2 kap. 3 § ÄktB om de ingåtts i Sverige (1 kap. 8 a § första
stycket 2 IÄL). Sådana äktenskap ska enligt gällande rätt som huvudregel inte erkännas om minst en parterna hade anknytning till Sverige
när äktenskapet ingicks. Om en sådan anknytning saknas finns det
inte något uttryckligt förbud mot erkännande.
Äktenskap i släktskapsfall får, oavsett härkomst, anses oacceptabla
ur den svenska rättsordningens perspektiv och samliv mellan sådana
släktingar som berörs anses normalt inte godtagbart. Det finns därför skäl för att utvidga erkännandeförbudet i IÄL. Utredningen föreslår att anknytningskravet tas bort, vilket innebär att förekomsten av
sådana äktenskap i Sverige motverkas i alla situationer. Ett utländskt
äktenskap mellan släktingar som omfattas av bestämmelsen om vägrat
erkännande ska dock undantagsvis kunna erkännas om det finns synnerliga skäl.
Fullmaktsäktenskap
Fullmaktsäktenskap är äktenskap som har ingåtts utan båda parters
närvaro. Sådana äktenskap är vanligt förekommande i stora delar av
världen men kan inte ingås på giltigt sätt i Sverige (4 kap. 2 § ÄktB).
Enligt gällande rätt erkänns ett äktenskap som har ingåtts enligt
utländsk lag inte om parterna inte var närvarande samtidigt vid äktenskapets ingående och minst en av dem då hade anknytning till Sverige
(1 kap. 8 a § första stycket 4 IÄL).
Eftersom bristande samtycke lättare kan döljas när någon av parterna inte var närvarande vid en vigsel finns det en koppling mellan
frågan om tvång och äktenskapsbalkens krav på parternas närvaro.
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Även om utredningens utgångspunkt är att det finns anledning att
motverka äktenskap som ingåtts med bristande frivillighet också när
en anknytning till Sverige saknas, skulle det vara en allt för långtgående åtgärd att ta bort anknytningskravet. Fullmaktsäktenskap
kan bygga på frivillighet och ha ingåtts utan personlig och samtidig
närvaro av andra skäl än bristande samtycke. Utredningen bedömer
därför att fullmaktsäktenskap även fortsättningsvis bör omfattas av
bestämmelserna om vägrat erkännande i 1 kap. 8 a § IÄL endast om
minst en parterna hade anknytning till Sverige vid äktenskapets ingående genom medborgarskap eller hemvist. Motverkandet av äktenskap som inte bygger på frivillighet bör i icke-anknytningsfall alltså
även framöver ske genom förbudet mot erkännande av tvångsäktenskap som finns i samma paragraf.

Övriga bedömningar och förslag avseende regleringen av
utländska äktenskap
Inga övriga ändringar av IÄL
Förbudet mot erkännande av barn- och tvångsäktenskap (1 kap. 8 a §
första stycket 1 och 3 IÄL) innehåller inte något krav på anknytning
till Sverige. Bestämmelserna om barnäktenskap skärptes 2019 och
utredningen har bedömt att det saknas anledning att föreslå några
lagändringar avseende dessa. Inte heller när det gäller tvångsäktenskap har utredningen funnit anledning att lägga fram några lagförslag.
Myndigheternas prövning
Frågan om erkännande av ett utländskt äktenskap kan prövas i olika
sammanhang och av olika myndigheter. Vad en myndighet har beslutat, t.ex. Skatteverkets registrering av ett äktenskap i folkbokföringen, är i regel inte bindande i andra sammanhang. En make som
vill ha frågan om äktenskapets giltighet i Sverige slutligt avgjord har
dock möjlighet att väcka talan om fastställelse av huruvida äktenskapet består (se 14 kap. 1 och 2 §§ ÄktB).
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Utredningen bedömer att det inte finns skäl att förändra denna
ordning för hur ärenden om erkännande av utländska äktenskap prövas.
Utredningen föreslår däremot en ändring som avser bestämmelsen i 5 kap. 5 § tredje stycket ÄktB. Denna bestämmelse ger åklagare
möjlighet att föra talan om tvångsupplösning av vissa äktenskap,
bl.a. sådana som har ingåtts trots att någon av parterna redan var gift.
Bestämmelsen tar sikte på äktenskap som har ingåtts enligt svensk
lag. I praktiken tillämpas den inte i förhållande till utländska äktenskap. Eftersom det är fråga om en fakultativ bestämmelse framstår
användningsområdet dessutom som mycket litet. De utländska äktenskap som skulle kunna komma i fråga för en prövning av åklagare är
endast sådana som enligt 1 kap. 8 a § IÄL undantagsvis ska erkännas
på grund av synnerliga skäl. Utredningen föreslår därför att det i
5 kap. 5 § ÄktB förtydligas att bestämmelsen om åklagarens talerätt
endast gäller äktenskap som har ingåtts enligt svensk lag.
Ett förtydligat barnperspektiv i lagen (1985:367) om internationella
faderskapsfrågor
Bestämmelser om faderskap till barn i internationella situationer
finns i lagen (1985:367) om internationella faderskapsfrågor (IFL).
I 2 § IFL regleras tillämplig lag för frågan om faderskap direkt på
grund av utländsk lag, i form av legala faderskapspresumtioner baserade på äktenskap. En man som är eller har varit gift med ett barns
mor ska anses som barnets far, då det följer av lagen i den stat där
barnet vid födelsen fick hemvist eller, om inte någon ska anses som
barnets far enligt den lagen, då det följer av lagen i en stat där barnet
vid födelsen blev medborgare. Fick barnet vid födelsen hemvist i
Sverige ska frågan dock alltid bedömas enligt svensk lag.
Bestämmelsens utformning medför att mannen i äktenskapet inte
anses som barnets far i Sverige om han inte betraktas som gift med
barnets mor enligt bestämmelserna i IÄL.
Ur ett barnperspektiv finns det skäl att tillämpa bestämmelsen i
2 § IFL på det sättet att ett faderskap grundat direkt på utländsk lag
gäller även om äktenskapet i sig inte erkänns i Sverige, men är giltigt
i det land där barnet vid födelsen fick hemvist. Detsamma gäller i den
situationen att faderskapet följer av lagen i den utländska stat där barnet
blev medborgare vid födelsen.
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I syfte att säkerställa en tillämpning av 2 § IFL som är förenlig
med barnets bästa föreslår utredningen att det i paragrafen införs en
ny bestämmelse som klargör att frågan om en man är eller har varit
gift med barnets mor, i detta sammanhang alltid ska bedömas enligt
den statens lag som gäller för faderskapspresumtionen.

Bättre information till berörda personer
Bestämmelserna om erkännande av utländska äktenskap kan vara
svåra att ta till sig, framför allt för personer som är nyinflyttade till
Sverige. Mot denna bakgrund bör regeringen överväga att ge Skatteverket i uppdrag att ta fram standardiserad och lättbegriplig information om erkännande av utländska äktenskap i Sverige som kan lämnas till berörda personer. Informationen bör lämnas till enskilda när
frågor om utländska äktenskap är aktuella, främst av Skatteverket
och Migrationsverket men även av andra myndigheter när det kan
finnas behov av det.

Ikraftträdande- och övergångsregler
Utredningen föreslår att lagändringarna ska träda i kraft den 1 juli 2021.
Äldre bestämmelser om erkännande i IÄL ska dock gälla för äktenskap som har ingåtts före ikraftträdandet.
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Introduction
Under Swedish law, marriages are monogamous. A person who is
already married is not permitted to enter into a new marriage. However, polygamous marriages are permitted in many other countries.
As a main rule, foreign polygamous marriages are not recognised in
Sweden if at least one of the parties was a Swedish citizen or if Sweden
was their habitual place of residence when the marriage was entered
into. However, if it is a matter of a situation in which the parties had
no such ties to Sweden when the polygamous marriage was entered
into and then move here, some authorities, such as the Swedish Tax
Agency, have to date considered such marriages entered into abroad
as valid. Against this background, there are foreign polygamous
marriages in Sweden that are legally recognised in some contexts.

Remit
The Inquiry’s overarching remit is to investigate how a strong and
fit-for-purpose regulation against foreign polygamous marriages can
be guaranteed. The Inquiry is to propose how recognition of foreign
polygamous marriages can be prevented in Sweden or how foreign
polygamous marriages in other ways can be prevented from existing
here. The remit also includes considering legislative amendments
concerning other foreign marriages not recognised in Sweden under
the Act on Certain International Legal Relationships in respect of
Marriage and Guardianship (1904:26 p.1), including if the existing requirements concerning ties should be maintained for non-recognition.
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Stricter rules on foreign polygamous marriages
– a main rule on non-recognition regardless of ties
Polygamous marriages involving persons without ties to Sweden are
currently not covered by the recognition ban in Chapter 1, Section 8a,
first paragraph, point 2 of the Act on Certain International Legal
Relationships in respect of Marriage and Guardianship, which entails
that a foreign marriage is not recognised if one of the parties was
already married at the time the marriage was entered into. It is not
clear whether such marriages can instead be denied recognition with
reference to public order.
In practice, the foreign polygamous marriages that are relevant
for recognition in Sweden exclusively concern men who are married
to several women. It is discriminatory that men are permitted to enter
into marriages with several spouses. Polygamous marriage involves
a view of marriage that is incompatible with the principle of equal
treatment of spouses, upon which Swedish law is based, and gender
equality requirements. Moreover, polygamous marriages are foreign
to the Swedish legal order from a systematic perspective and can result
in application problems that are difficult to resolve.
Against this background, legislation on foreign polygamous marriages should be made stricter. The Inquiry proposes that marriages
entered into by a person who is already married should, as a rule, not
be recognised in Sweden – even if the parties had no ties to Sweden
when the marriage was entered into. The same should apply to
marriages entered into despite one of the parties in question being a
partner in a registered partnership.
The Inquiry’s proposal remedies the lack of clarity concerning
the application of public order and ensures greater protection against
the existence of legally valid polygamous marriages in Sweden.
The proposal means that foreign polygamous marriages are regulated in accordance with what already applies to foreign child marriages
and forced marriages. In the Inquiry’s view, this kind of system is
the most appropriate measure for ensuring stricter legislation on foreign polygamous marriages. It has a number of advantages compared
with other potential measures focused on preventing marriages from
continuing to exist in Sweden, such as a system of forced dissolution
corresponding to that which applies to polygamous marriages entered
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into under Swedish law (cf. Chapter 5, Section 5, third paragraph of
the Marriage Code).
The rule the Inquiry proposes concerning non-recognition should
be combined with the possibility to make exceptions so as to avoid
unreasonable consequences for the persons affected and to live up to
Sweden’s obligations under European law. Having considered various
solutions and particularly taken into account the need to guarantee
the economic rights of individuals, and above all women, the Inquiry
proposes that it should be possible to make exceptions from the
recognition ban if there are exceptional grounds for doing so.

The requirement concerning ties should also be removed
for cases regarding relatives – but retained for proxy
marriages
Marriages between relatives
The provision regulating foreign polygamous marriages also covers
cases regarding relatives, i.e. marriages that would have come under
Chapter 2, Section 3 of the Marriage Code if they had been entered
into in Sweden (Chapter 1, Section 8a, first paragraph, point 2 of the
Act on Certain International Legal Relationships in respect of Marriage
and Guardianship). Under existing law, such marriages are not, as a
main rule, recognised if at least one of the parties had ties to Sweden
when the marriage was entered into. If no such ties exist, there is no
explicit recognition ban.
Marriages between relatives, regardless of origin, can be considered
objectionable from the perspective of the Swedish legal order, and
cohabitation between the relatives concerned is not normally considered acceptable. There are therefore reasons for expanding the
recognition ban in the Act on Certain International Legal Relationships in respect of Marriage and Guardianship. The Inquiry therefore
proposes that the requirement concerning ties should be removed,
meaning that the existence of such marriages is combated in all situations. However, it should be possible, as an exception, to recognise a
foreign marriage between relatives that is covered by the provision
on non-recognition if there are exceptional grounds for doing so.
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Proxy marriages
Proxy marriages are marriages entered into without the presence of
both parties. Such marriages are common occurrences in large parts
of the world, but cannot be validly entered into in Sweden (Chapter 4,
Section 2 of the Marriage Code).
Under existing law, a marriage entered into under foreign law is
not recognised if the parties were not present at the same time when
the marriage was entered into and at least one of them had ties to
Sweden at the time (Chapter 1, Section 8a, first paragraph, point 4
of the Act on Certain International Legal Relationships in respect of
Marriage and Guardianship).
As a lack of consent can more easily be masked when one of the
parties is not present at a marriage ceremony, there is a link between
the question of coercion and the Marriage Code’s requirement that
the parties are present. Although the starting point of the Inquiry is
that there is reason to combat marriages entered into involuntarily
even where there are no ties to Sweden, it would be too far-reaching
a measure to remove the requirement concerning ties. Proxy marriages
can be entered into voluntarily without the parties being personally
present at the same time for reasons that have nothing to do with a
lack of consent. Therefore, the Inquiry considers that proxy marriages
should continue to be covered by the provisions in Chapter 1,
Section 8a of the Act on Certain International Legal Relationships
in respect of Marriage and Guardianship only if at least one of the
parties had ties to Sweden through citizenship or habitual residence
at the time the marriage was entered into. It should therefore continue to be the case that marriages entered into involuntarily in cases
where there are no ties to Sweden should be combated using the ban
on recognition of forced marriages that is contained in the same section.

20

108

SOU 2020:2

Summary

Other assessments and proposals concerning
the regulation of foreign marriages
No other amendments to the Act on Certain International
Legal Relationships in respect of Marriage and Guardianship
The ban on the recognition of child and forced marriages (Chapter 1,
Section 8a, first paragraph, points 1 and 3) does not contain any
requirements concerning ties to Sweden. The provisions on child
marriage were made stricter in 2019 and the Inquiry has made the
assessment that there is no reason to propose any legislative amendments in this regard. Nor has the Inquiry found any reason to make
any legislative proposals concerning forced marriage.
Examinations by the authorities
The issue of recognising a foreign marriage can be examined in different contexts and by different authorities. As a rule, a decision by
one authority, such as registration of a marriage in the population
register by the Swedish Tax Agency, is not binding in other contexts.
However, a spouse wishing to have the question of a marriage’s
validity in Sweden definitively settled has the possibility to begin
proceedings to establish whether or not the marriage is valid (see
Chapter 14, Sections 1 and 2 of the Marriage Code).
The Inquiry considers that there is no reason to change this system
for how matters concerning the recognition of foreign marriages are
examined.
The Inquiry however proposes an amendment concerning the
provision in Chapter 5, Section 5, third paragraph of the Marriage
Code. This provision gives the prosecutor the possibility to begin
proceedings on the forced dissolution of certain marriages, including
those entered into when one of the parties was already married. It
was introduced in view of marriages entered into under Swedish law.
In practice it is not applied in relation to foreign marriages. Moreover, as this is an optional provision, its scope of application is very
limited. Those foreign marriages that the provision applies to are
only those that in special cases may be recognised on exceptional
grounds according to Chapter 1, Section 8a of the Act on Certain
International Legal Relationships in respect of Marriage and Guardian-
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ship. The Inquiry therefore proposes that Chapter 5, Section 5 of the
Marriage Code should be made clearer so that the provision on the
prosecutor’s right to begin proceedings only applies to marriages entered into under Swedish law.
A clearer children’s perspective in the Act on International Paternity
Questions (1985:367)
Provisions on the paternity of children in international situations are
contained in the Act on International Paternity Questions (1985:367).
Section 2 of the Act on International Paternity Questions regulates
the applicable law for the issue of paternity directly based on foreign
law, in the form of legal paternity presumptions based on marriage.
A man who is or has been married to a child’s mother is to be considered the child’s father when it follows from the law in the state in
which the child had their habitual residence at birth or, if no one is
to be considered the child’s father under that law, when it follows
from the law in a state of which the child became a citizen at birth.
However, if the child obtained habitual residence in Sweden at birth,
the issue must always be assessed under Swedish law.
The design of the provision means that the man in the marriage
is not considered to be the child’s father in Sweden if he is not considered to be married to the child’s mother under the provisions of
the Act on Certain International Legal Relationships in respect of
Marriage and Guardianship.
From a children’s perspective, there is reason to apply the provision in Section 2 of the Act on International Paternity Questions
in such a way that paternity based directly on foreign law applies
even if the marriage itself is not recognised in Sweden, but is valid in
the country where the child had their habitual residence at birth. The
same applies in situations where paternity follows from the law in
the foreign state of which the child became a citizen at birth.
To ensure application of Section 2 of the Act on International
Paternity Questions that is compatible with the best interests of the
child, the Inquiry proposes that a new provision should be included
in this Section clarifying that the question of whether a man is or has
been married to the child’s mother must, in this context, always be
assessed under the law of the state that applies for presumption of
paternity.
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Better information to persons concerned
The provisions on recognition of foreign marriages can be difficult
to understand, especially for persons who have recently moved to
Sweden. Against this background, the government should consider
giving the Swedish Tax Agency the task of producing standardised
and easy-to-understand information about the recognition of foreign
marriages in Sweden that can be given to persons concerned. This
information should be given to individuals when issues concerning
foreign marriages arise, primarily by the Swedish Tax Agency and
the Swedish Migration Agency, but also by other authorities when
necessary.

Entry into force and transitional regulations
The Inquiry proposes that the legislative amendments enter into force
on 1 July 2021. Older provisions on recognition in the Act on Certain
International Legal Relationships in respect of Marriage and Guardianship should however apply to marriages entered into before entry
into force.
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Författningsförslag

1.1

Förslag till lag om ändring av äktenskapsbalken
(1987:230)

Härigenom föreskrivs att 5 kap. 5 § äktenskapsbalken (1987:230)
ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

5 kap.
5 §1
En make har rätt till äktenskapsskillnad utan föregående betänketid om det görs sannolikt att maken har tvingats att ingå äktenskapet
eller om maken har ingått äktenskapet före 18 års ålder. Om äktenskapet har ingåtts trots att makarna är släkt med varandra i rätt uppoch nedstigande led eller är helsyskon, har var och en av makarna
rätt till äktenskapsskillnad utan föregående betänketid. Detsamma
gäller om äktenskapet har ingåtts trots att någon av makarna redan
var gift eller partner i ett registrerat partnerskap och det tidigare
äktenskapet eller partnerskapet inte har blivit upplöst.
Om det är fråga om tvegifte, har var och en av makarna i det
tidigare äktenskapet rätt att få detta upplöst genom äktenskapsskillnad utan föregående betänketid. Detsamma gäller om partnerskap
registrerats trots att någon av partnerna då var gift.
I de fall som avses i första stycket får talan om äktenskapsskillnad
föras även av allmän åklagare. I de fall som avser äktenskap som har
ingåtts av underårig är socialnämnden i den kommun där personen
är folkbokförd eller, om personen inte är folkbokförd här i landet, i
den kommun där han eller hon vistas skyldig att på begäran lämna
yttrande samt de upplysningar som kan vara av betydelse för frågans
1

Senaste lydelse 2014:376.
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bedömning till åklagaren. En annan socialnämnd som har tillgång till
upplysningar som kan vara av betydelse i frågan är skyldig att lämna
sådana på begäran av den socialnämnd som ska yttra sig.
Tredje stycket gäller inte äktenskap som har ingåtts enligt utländsk
lag. Bestämmelser om att sådana
äktenskap i vissa fall inte erkänns
i Sverige finns i 1 kap. 8 a § lagen
(1904:26 s.1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande
äktenskap och förmynderskap.
Denna lag träder i kraft den 1 juli 2021.
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Författningsförslag

Förslag till lag om ändring av lagen (1904:26
s.1) om vissa internationella rättsförhållanden
rörande äktenskap och förmynderskap

Härigenom föreskrivs att 1 kap. 8 a § lagen (1904:26 s.1) om vissa
internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 kap.
8 a §2
Ett äktenskap som har ingåtts enligt utländsk lag erkänns inte i Sverige
1. om någon av parterna var un1. om det vid tidpunkten för äkder 18 år vid tidpunkten för äkten- tenskapets ingående skulle ha funskapets ingående,
nits hinder mot äktenskapet enligt
svensk lag,
2. om det vid tidpunkten för äktenskapets ingående skulle ha funnits något annat hinder mot äktenskapet enligt svensk lag och minst
en av parterna då var svensk medborgare eller hade hemvist i Sverige,
3. om det är sannolikt att äk2. om det är sannolikt att äktenskapet har ingåtts under tvång, tenskapet har ingåtts under tvång,
eller
eller
4. om parterna inte var när3. om parterna inte var närvarande samtidigt vid äktenska- varande samtidigt vid äktenskapets ingående och minst en av dem pets ingående och minst en av dem
då var svensk medborgare eller då var svensk medborgare eller
hade hemvist i Sverige.
hade hemvist i Sverige.
Första stycket gäller inte om båda parterna är över 18 år och det
finns synnerliga skäl att erkänna äktenskapet.
1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2021.
2. Äldre bestämmelser gäller för äktenskap som har ingåtts före
ikraftträdandet.
2

Senaste lydelse 2018:1973.

27

115

Författningsförslag

1.3

SOU 2020:2

Förslag till lag om ändring i lagen (1985:367)
om internationella faderskapsfrågor

Härigenom förskrivs att 2 § lagen (1985:367) om internationella
faderskapsfrågor ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2 §3
En man som är eller har varit
En man som är eller har varit
gift med ett barns mor skall anses gift med ett barns mor ska anses
som barnets far, då det följer av som barnets far, då det följer av
lagen i den stat där barnet vid lagen i den stat där barnet vid
födelsen fick hemvist eller, om födelsen fick hemvist eller, om
inte någon skall anses som bar- inte någon ska anses som barnets
nets far enligt den lagen, då det far enligt den lagen, då det följer
följer av lagen i en stat där barnet av lagen i en stat där barnet vid
vid födelsen blev medborgare. födelsen blev medborgare. Fick
Fick barnet vid födelsen hemvist barnet vid födelsen hemvist i
i Sverige, skall frågan dock alltid Sverige, ska frågan dock alltid bebedömas enligt svensk lag.
dömas enligt svensk lag.
Frågan om en man är eller har
varit gift med barnets mor ska bedömas enligt den lag som enligt
första stycket gäller för faderskapet.
Denna lag träder i kraft den 1 juli 2021.

3

Senaste lydelse 1985:367.
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Utredningens uppdrag
och arbete

2.1

Uppdraget

Den 19 juli 2018 beslutade regeringen att tillsätta en särskild utredare
med uppdrag att undersöka hur en stark och ändamålsenlig reglering
mot utländska månggiften kan säkerställas.
Uppdraget omfattar att analysera och ta ställning till hur erkännande av utländska månggiften kan förhindras i Sverige eller hur det
på annat sätt kan förhindras att utländska månggiften består här.
Detta innefattar att överväga en lämplig ordning när det gäller frågan
om vilket eller vilka av de aktuella äktenskapen som inte ska erkännas eller annars inte bestå.
Därtill kommer att redogöra för rättsverkningarna av att ett
utländskt månggifte inte erkänns eller annars inte tillåts bestå i Sverige
i jämförelse med om månggiftet skulle erkänts här samt analysera
och ta ställning till hur konsekvenser som framstår som orimliga i
förhållande till de personer som berörs kan undvikas.
I uppdraget ingår att analysera vad eventuella lagändringar skulle
innebära i förhållande till de andra utländska äktenskap som inte erkänns i Sverige samt att överväga och ta ställning till om det finns
anledning att föreslå motsvarande ändringar även i förhållande till dessa.
Mot bakgrund av den utveckling som skett, där det ansetts att allt
fler hinder mot erkännande av utländska äktenskap bör vara tillämpliga oberoende av parternas anknytning till Sverige vid äktenskapets
ingående, ska utredaren överväga och ta ställning till om begränsningarna till situationer när parterna har anknytning till Sverige är
ändamålsenliga eller om det finns anledning att ändra regleringen.
Utredaren ska lämna förslag till nödvändiga författningsändringar.
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Arbetet

Utredningen påbörjade sitt arbete i augusti 2018 och höll sitt första
sammanträde med experter och sakkunniga i oktober samma år. Därefter har ytterligare nio utredningssammanträden hållits, varav ett i
form av ett tvådagars internat. Utredaren och sekreteraren har även
sammanträtt med den till utredningen knutna parlamentariska referensgruppen vid tre tillfällen.
För att inhämta kunskaper om lagregleringen i andra länder har
utredningen haft kontakt med myndigheter och andra aktörer i
Danmark, Finland, Tyskland, Frankrike och Förenade kungariket.
En studieresa har också gjorts till det norska Barne- og familiedepartementet i Oslo för att få insyn i det lagstiftningsarbete som
för närvarande pågår där. Resultatet av dessa internationella kontakter redovisas i huvudsak i kap. 6.
I syfte att inhämta kunskaper och synpunkter om de frågor som
uppdraget omfattar har utredningen anordnat ett seminarium i
Stockholm vid vilket akademiker verksamma vid bl.a. de juridiska
institutionerna vid universiteten i Stockholm, Uppsala, Lund och
Örebro deltog. Också praktiker och akademiker med icke-juridisk
inriktning närvarade.
Utredningen har även anordnat en diskussion om utländska månggiften vid den juridiska fakulteten vid Lunds universitet.
Dessutom har sekretariat deltagit vid redovisningen av forskningsprojektet EUFams II vid Max Planck-institutet i Luxemburg.1
Vidare har utredningen haft kontakter med myndigheter, organisationer och enskilda som har erfarenheter av situationen för månggifta i Sverige, utifrån sitt arbete eller på annat sätt.2 Vid kontakterna
har utredningen även efterfrågat information om barns och ungas
åsikter och erfarenheter i polygama sammanhang. Den information
och de synpunkter som har inhämtats behandlas löpande i betänkandet i den mån utredningens beskrivningar, överväganden etc. knyter
an till dessa.
1

EUFams II (Facilitating Cross-Border Family Life: Towards a Common European Understanding) är en studie avseende europeisk internationell privaträtt rörande familje- och successionsrättsliga frågor genomförd av akademiska institutioner från olika EU-medlemsstater som samfinansierats av den Europeiska kommissionen.
2
Det har bl.a. varit fråga om kontakter med Lena Rössel (f.d. Sociala Missionen), Annika Rabo
(professor i socialantropologi), Pia Minganti Karlsson (lektor och forskare i etnologi), Länsstyrelsen i Östergötlands län, Kvinnors Nätverk, TRIS (Tjejers Rätt i Samhället) samt RIFFI
(Riksförbundet Internationella Föreningar för Invandrarkvinnor).
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Slutligen har utredningen samrått med företrädare för Migrationsverket, Skatteverket, Socialstyrelsen, Barnombudsmannen, Pensionsmyndigheten och Försäkringskassan. Även kontakter med andra
myndigheter har förekommit. Under utredningstiden har relevant
arbete inom Regeringskansliet beaktats.
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Allmänt om månggifte

3.1

Inledning

Enligt svensk rätt är äktenskap monogama. Den som redan är gift
får inte ingå något nytt äktenskap (se äktenskapshindret mot månggifte i 2 kap. 4 § äktenskapsbalken [ÄktB] och straffbestämmelsen
avseende tvegifte i 7 kap. 1 § brottsbalken [BrB]). Polygama äktenskap är däremot tillåtna i många länder i andra delar av världen.
Som huvudregel erkänns inte utländska månggiften i Sverige om
minst en av parterna var svensk medborgare eller hade hemvist här
när äktenskapet ingicks (1 kap. 8 a § första stycket 2 lagen [1904:26
s.1] om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap
och förmynderskap [IÄL]). Om det däremot är fråga om en situation där parterna saknade en sådan anknytning till Sverige vid det
polygama äktenskapets ingående och sedan flyttar hit har i vart fall
myndigheter som Skatteverket och Migrationsverket utgått från att
sådana i utlandet ingångna äktenskap erkänns här i landet. Mot bl.a.
denna bakgrund förekommer det månggiften i Sverige som ges rättsligt erkännande.
I detta kapitel förklaras inledningsvis begreppet månggifte m.m.
(avsnitt 3.2). Därefter ges en allmän beskrivning av polygama äktenskap i världen och Sverige (avsnitt 3.3 och 3.4). Slutligen berörs några
angränsande frågor och begrepp, bl.a. informella äktenskap, vilka kan
vara bra att känna till även om de ligger utanför utredningens uppdrag (avsnitt 3.5).

3.2

Begreppet månggifte

Månggifte, eller polygami, innebär att en person är gift med flera
personer. Begreppet polygami är ett samlingsnamn för olika sorters
månggifte och omfattar både att en man är gift med flera kvinnor,
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polygyni, och att en kvinna är gift med flera män, polyandri. Bigami
avser i sin tur att en person är gift med två (men inte fler) personer.
Begreppet används även inom vissa engelskspråkiga länders straffrätt
på ett sätt som motsvarar det svenska brottet tvegifte.
Utredningen använder sig i huvudsak av begreppen månggifte och
polygama äktenskap, förutom när en särskild form av polygami avses
eller när hänvisningar görs till bestämmelser i ÄktB och BrB som
innehåller termen tvegifte.
När det i betänkandet fortsättningsvis talas om månggifte, polygami och polygama äktenskap förhåller vi oss i praktiken så gott som
uteslutande till polygyni, dvs. att en man är gift med två eller flera
kvinnor samtidigt. Utredningens beskrivningar och exempel i betänkandet utgår alltså från den i praktiken allra vanligaste formen av
månggifte, dvs. att en man är gift med flera kvinnor.
Till ovanstående beskrivning skulle kunna läggas gruppäktenskap
i vilka flera kvinnor och män tillsammans lever i ett äktenskap, vilket
kvalificerar sig som både polygyni och polyandri. Sådana ”äktenskap”
kan möjligen förekomma i marginella religiösa grupperingar men det
synes inte finnas något rättssystem som betraktar dessa som giltiga.1
Frågan om gruppäktenskap lämnas därför fortsättningsvis i huvudsak utanför framställningen (se dock avsnitt 3.5 om polyamorösa samlevnadsformer).

3.3

Förekomsten av månggifte i andra länder

Polygyni är den helt dominerande formen av polygami och var länge
tillåtet enligt de större världsreligionerna med undantag för kristendomen, som tidigt intog en avvisande hållning till företeelsen. Numera förekommer polygyni, och är rättsligt tillåten, främst i länder i
Afrika och Asien med en muslimsk majoritetsbefolkning. För män
är månggifte tillåtet i många sådana stater med en islamiskt präglad
familjelagstiftning. Polygyni tillåts även av vissa icke-islamiskt präglade rättsordningar i Afrika (främst på sedvanerättslig grund) och
tolereras därvid av somliga kristna samfund.2 Några exempel på länder
1

Ibid.
Se t.ex. Maarit Jänterä-Jareborg (2011), Om polygami i dagens samhälle – särskilt ur ett svenskt
perspektiv, i Rätten och rättsfamiljer i ett föränderligt samhälle – rättshistoriskt och komparativt: Vänbok till Rolf Nygren (red. M. Jänterä-Jareborg och M. Kumlien), s. 391, och Elijah
M. Baloyi (2013), Critical reflections on polygamy in the African Christian context, Missionalia:
Southern African Journal of Missiology, Vol. 41, No. 2, s. 164–181.
2
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i vilka polygyni är tillåtet är Egypten, Afghanistan, Algeriet, Somalia,
Ghana, Indien, Indonesien, Irak, Iran, Kenya, Liberia, Libyen, Syrien,
Pakistan, Tanzania och Sydafrika.
Polygyni förekommer också bland vissa mormonska grupper i
Nordamerika även om månggifte är förbjudet i både USA och Kanada,
vilket innebär att det inte är fråga om formellt giltiga äktenskap i
dessa fall. Polyandri är däremot mycket sällsynt och när det förekommer, som t.ex. i Tibet, handlar det ofta om en praxis där bröder
delar samma hustru.3
Som utgångspunkt krävs det att ett utländskt äktenskap är giltigt
enligt tillämplig utländsk lag för att det ska kunna erkännas i Sverige.
Därmed är det intressant att i korthet beröra förutsättningar för ingåendet av polygama äktenskap utomlands, och då särskilt i de länder
från vilka många av de i Sverige registrerade månggiftena härrör. Det
gäller bl.a. Syrien, Somalia, Afghanistan och Pakistan (se avsnitt 3.4).
Gemensamt för dessa länder är att de i familjerättsligt hänseende
ingår i en islamiskt präglad rättstradition. Innan lagstiftningen i dessa
länder behandlas kan det därför vara på plats att på ett allmänt plan
redogöra för polygamins ställning i en islamisk kontext.
Enligt koranen är det under vissa omständigheter tillåtet för en
man att vara gift med flera kvinnor samtidigt. Däremot är det inte
tillåtet för en kvinna att ingå äktenskap med flera män. I koranen behandlas polygama äktenskap huvudsakligen i kap. 4 vers 3:
Om ni är rädda att inte kunna behandla de faderlösa med rättvisa, tag då
[andra] kvinnor som är tillåtna för er till hustrur – två, eller tre eller fyra;
men [begränsa er till] en enda om ni inte tror er kunna behandla dem
alla lika.

Enligt koranen får antalet hustrur vara högst fyra. Polygamins legitimitet är dock ifrågasatt i dag och månggifte har blivit alltmer ovanligt även i länder med en huvudsakligen muslimsk befolkning.4 I praktiskt taget alla islamiskt präglade familjerättsordningar har mannens
rätt att ta upp till fyra hustrur begränsats på olika sätt.5 I många
3

Jänterä-Jareborg (2011), s. 392.
Ibid. Se även Mosa Sayed (2010), Svensk och islamisk familjerätt – en jämförelse, Juridisk publikation 2/2010, s. 207.
5
Mosa Sayed (2011), Är den islamiska rätten en evig religiös lag? En analys av förändringstendenser i den islamiska familjerätten, i Rätten och rättsfamiljer i ett föränderligt samhälle –
rättshistoriskt och komparativt: Vänbok till Rolf Nygren (red. M. Jänterä-Jareborg och M.
Kumlien), s. 417.
4
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länder är polygama äktenskap alltså omgärdade med restriktioner,
t.ex. krav på myndighetstillstånd eller den första hustruns medgivande.6 I vissa länder med en muslimsk majoritetsbefolkning har möjligheten att ingå polygama äktenskap helt avskaffats. I Tunisien
avskaffades polygami år 1956 genom artikel 18 i 1956 års lag om personliga rättsförhållanden. Enligt bestämmelsen ska en man som ingår ett månggifte bestraffas med fängelse i ett år och böter om
240 000 francs eller genom någon av dessa påföljder.
Vidare har uppfattningarna om polygami länge varit delade inom
den islamiska rättsgemenskapen. Vissa uttolkare hävdar att månggifte är ett institut som fredats i koranen och att denna klart och
tydligt föreskriver att det är tillåtet att vara gift med fyra kvinnor
samtidigt. Dessutom anses vissa omständigheter kunna rättfärdiga
levnadsformen (t.ex. vid kvinnlig infertilitet eller då hustruns hälsotillstånd medför att hon inte kan uppfylla sina äktenskapliga plikter
samt vid tider då antalet kvinnor överstiger män på grund av t.ex. krig).
Andra menar att polygami inte är förenligt med koranens anda
och att koranen i själva verket förespråkar monogami.7 Bland de som
förespråkar en begränsning av polygama äktenskap är tolkningen
kontextuell, med betoning på de skäl som föranledde den aktuella
versen i koranen. Versen tillkom efter ett slag vid vilket muslimerna
drabbades av ett nederlag som lämnade många faderlösa barn och änkor
efter sig. Genom att tillåta att de manliga överlevarna från slaget gifte
sig med krigets änkor kunde kvinnornas försörjning och ställning i
det dåvarande samhället säkerställas. Enligt denna hållning upphöjs
inte månggifte som en samlevnadsform att sträva efter och polygami
anses inte vara en absolut rättighet för att tillgodose mäns önskemål.
Koranversen ska i stället ses som att den syftade till att tillgodose ett
samhällsbehov, dvs. försörjningen av änkor och föräldralösa barn,
som förr inte kunde lösas på annat sätt.8
När polygamins ställning diskuteras påpekas det ibland även att
månggifte enligt koranen förutsätter att mannen kan behandla samtliga hustrur lika (sista ledet i kap. 4 vers 3). I en annan vers i koranen
föreskrivs dock att det inte är möjligt med en sådan likabehandling
eftersom det, oberoende av mannens ärliga intentioner, inte går att
6

Jänterä-Jareborg (2011), s. 393.
Mosa Sayed (2011), s. 417 samt Ulf Bergquist och Anna Fayad (2017), Internationell äktenskapsrätt, s. 116.
8
Mosa Sayed (2011), s. 417 f.
7
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behandla flera hustrur lika i alla avseenden.9 Om likabehandling är
en förutsättning för månggifte samtidigt som koranen slår fast att en
sådan behandling inte är möjlig, kan det således hävdas att endast
monogama äktenskap borde vara tillåtna. Det är också utifrån ett
sådant rättsligt resonemang som tunisisk lagstiftning straffbelagt
polygami.10 Även ett förbud mot månggifte, såsom det tunisiska, kan
alltså grunda sig på en tolkning av koranen. Detta exempel visar att
den islamiska rättstraditionen varken är enhetlig eller statisk när det
kommer till månggifte.
Mot denna bakgrund skiljer sig reglerna i viss mån åt i länder där
månggifte är tillåtet. Här ges några exempel.
I Syrien är det tillåtet för en muslimsk man att under vissa förhållanden och efter tillstånd av domstol gifta sig med upp till fyra
hustrur (se artikel 37 i lagen om personliga rättsförhållanden). Enligt
artikel 40 i samma lag ska äktenskap ingås under överinseende av
domstol.11 Parterna förväntas presentera hindersprövningsintyg med
relevant information såsom namn, ålder, födelseattester, statusförhållanden, uppgifter om förmyndare och läkarintyg som visar frånvaron av vissa sjukdomar. När det är fråga om månggifte ska domaren
pröva förutsättningarna för tillstånd med hänsyn taget till artikel 17
i lagen. Enligt denna bestämmelse får domstolen ge tillstånd bara när
mannen har ekonomisk förmåga att försörja samtliga hustrur. I princip ska mannen alltså ha förmåga att försörja två eller fler hushåll.
Därutöver kan tillstånd vägras när äktenskapet med hänsyn till åldersskillnad inte bedöms vara i parternas intresse (artikel 19). Denna regel
tillämpas även på månggiften.
Antalet månggiften synes ha ökat i Syrien sedan inbördeskriget
började år 2011.12 Av alla äktenskap som ingicks år 2015 bedöms
30 % ha varit polygama, medan motsvarande siffra för år 2010 var
5 %.13 Bakom ökningen av polygama äktenskap synes ligga den ekonomiska situationen för de kvinnor som blivit änkor till följd av kri9

”Det är inte möjligt för er att ge era hustrur lika behandling i allt, hur uppriktigt ni än önskar
det [---].”
10
Mosa Sayed (2011), s. 419.
11
Under vissa omständigheter kan dock ett äktenskap (monogamt eller polygamt) registreras
i efterhand trots att det ingåtts utan det domstolsförfarande som föreskrivs i lagen (artikel 40
p. 2).
12
www.dailymail.co.uk/wires/afp/article-3784732/Polygamy-divorce-rise-war-tornSyria.html (publicerad den 12 september 2016).
13
www.businessinsider.com/afp-polygamy-and-divorce-on-the-rise-in-war-torn-syria-20169?r=US&IR=T&IR=T (publicerad den 11 september 2016).

37

125

Allmänt om månggifte

SOU 2020:2

get. De begränsningar som finns i lagen för månggifte verkar tolkas
mindre strikt under inbördeskriget.
I Afghanistan tillåts äktenskap med mer än en hustru, om det inte
kan befaras olika behandling hustrurna emellan och om tillräckliga
medel står till förfogande för att säkra underhåll av samtliga hustrur.
Dessutom krävs att det tillkommande äktenskapet är skäligt, t.ex. på
grund av den första hustruns ofruktbarhet eller allvarlig sjukdom (se
artikel 86 i den afghanska civillagen, lag nr 353 från 1977). Om ett
polygamt äktenskap ingås i strid mot dessa förutsättningar har den
första hustrun rätt att vid domstol väcka talan om äktenskapsskillnad (artikel 87). Rätt till äktenskapsskillnad tillkommer även en andra
hustru om mannen undanhållit sin äktenskapliga status eller inte har
fått ett uttryckligt samtycke av den första hustrun i ett månggifte
(artikel 89). Den senare hustrun i ett månggifte kan i dessa situationer begära skilsmässa med hänvisning till den skada som äktenskapet förorsakar henne.
I Pakistan finns det möjlighet för gifta muslimska män att ingå
ytterligare äktenskap efter tillstånd från domstol, som bl.a. ska förvissa sig om den första hustruns medgivande (sektion 6 i The Muslim
Family Laws Ordinance, lag nr 7 från 1961). Innan tillstånd beviljas
ska domstolen utse representanter för berörda parter samt tillse att
det nya äktenskapet är nödvändigt och rättvist (sektion 6 punkt 3).
Domstolen kan också förena månggiftet med villkor som följer av
dessa krav. Bestämmelserna om månggifte är straffrättsligt sanktionerade. En man som bryter mot kraven i sektion 6 kan åläggas både
böter och fängelsestraff.14 Också hinduiska män tillåts i vissa fall att
ingå månggifte i Pakistan.
Även i bl.a. Somalia är månggifte tillåtet för män. De rättsliga
förutsättningarna har dock inte kunnat klarläggas närmare, på grund
av läget i landet som länge präglats av instabilitet.
Ovanstående redogörelse ska inte uppfattas som att det uteslutande är personer från länder med en muslimsk majoritetsbefolkning
eller från vissa afrikanska länder som ingår månggiften. Att utredningen redogör för lagstiftningen i sådana länder beror på att polygama äktenskap under vissa förutsättningar är giltiga där och att de
flesta månggiften som kan bli aktuella för en erkännandeprövning i
Sverige har ett sådant ursprung.
14

2017 dömdes en man i Pakistan till fängelse på grund av att han ingått ett andra äktenskap
utan medgivande från sin första hustru.
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Månggiften behöver inte heller ingås utifrån endast religiösa eller
kulturella uppfattningar. I många länder kan ingåendet av äktenskap
uppfattas vara ett sätt att, utifrån rådande omständigheter, säkerställa
kvinnors säkerhet och uppehälle, framför allt i tider av krig eller annan
oro.
Sammanfattningsvis ingås månggiften således inte bara i muslimska
länder och i Afrika utan även på annat håll och anledningen till sådana äktenskap behöver inte vara strikt religiös eller kulturell.

3.4

Förekomsten av månggifte i Sverige

Månggifte i Sverige kan förekomma framför allt när personer utan
anknytning till Sverige har ingått ett polygamt äktenskap i ett land
där det är tillåtet och därefter flyttar hit.
Vad vet vi då om förekomsten av månggifte i Sverige? Hösten 2017
gav regeringen Skatteverket i uppdrag att sammanställa och analysera statistik över personer som är gifta med fler än en person.
Skatteverkets rapport, som överlämnades till regeringen i början av
2018, visar att det i folkbokföringsregistret fanns 679 personer vilka
var registrerade som gifta med mer än en person. Enligt Skatteverkets egen bedömning motsvarar uppgifterna dock i flertalet fall
inte något verkligt månggifte. Dessa registreringar beror i stället på
felaktigheter eller att det inte har gått att visa att ett tidigare äktenskap har upplösts genom skilsmässa eller dödsfall. Med anledning av
detta har myndigheten sett över sina rutiner i samband med att civilstånd registreras och utgångspunkterna för de bedömningar som görs
(se avsnitt 4.3.5).15
Samtidigt fanns det fall som svarar mot vad Skatteverket bedömer
som verkliga månggiften. Enligt Skatteverkets rapport handlar det
om 152 personer som är folkbokförda i Sverige och som är gifta med
flera personer. De allra flesta är män (endast två personer är kvinnor).16 Enligt rapporten är det vanligast att endast två parter i de berörda äktenskapen flyttar till Sverige. Det fanns dock 38 fall där mer
än en maka till samma person är folkbokförd i Sverige. I 14 fall var
15

Skatteverket (2018), Månggifte i folkbokföringsregistret, se bl.a. s. 4, 16 och 23 och Skatteverket
(2018b), Registrering av civilstånd i folkbokföringen vid flytt till Sverige (ställningstagande).
16
Det rör sig om vigslar registrerade för länge sedan och några uppgifter om skälen till månggiftet finns inte enligt Skatteverket.
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det fråga om en person som var folkbokförd på samma adress med
mer än en maka. Skatteverket betonar dock att det handlar om registermässiga uppgifter och att det skulle krävas ytterligare utredning för
att utreda de faktiska bosättningsförhållandena.17
Rapporten visar även på förekomsten av registrerade månggiften
sedan mitten av 1960-talet. Antalet registreringar per år fram till 2009
har varit få. Det har inte handlat om mer än två eller tre fall per år
med enstaka undantag. Efter 2010 har dock trenden ändrats och 2014
registrerades 16 polygama äktenskap. 2015 var det 17 stycken och
2016 var antalet 42. Under 2017 registrerades tio månggiften. De allra
flesta vigslar som registrerats i folkbokföringen har enligt Skatteverket
ingåtts i Syrien, följt av Somalia, Afghanistan och Pakistan. Även
månggiften som ingåtts i t.ex. Etiopien, Sri Lanka, Eritrea, Indien
Bulgarien och Kenya förekommer. I vissa fall har vigslarna i det första
och efterkommande äktenskapen skett i olika länder.18
På förfrågan från utredningen har Skatteverket sammanställt uppgifter över antalet registrerade månggiften i Sverige under perioden
november 2017 t.o.m. augusti 2019. Under perioden har totalt 27 personer registrerats som gifta med fler än en person. Det handlar om
27 män som har registrerats som gifta med två hustrur (ingen av
männen har fler än två makar). Tolv av männen bedöms vara del i ett
s.k. äkta månggifte.19 Tre av de tolv männen har båda sina hustrur
folkbokförda i Sverige. Fem av männen har endast en hustru folkbokförd och fyra män har ingen hustru folkbokförd i Sverige. Sex av
fallen avsåg registreringar i samband med invandring under 2018 och
en registrering avsåg invandring under 2019 (t.o.m. augusti). I november 2019 fanns det sammanlagt 625 registrerade månggiften i folkbokföringen, varav 328 avsåg personer som utvandrat från Sverige.
Någon annan undersökning om antalet månggiften i Sverige än
den från Skatteverket finns inte såvitt utredningen har kunnat konstatera. Skatteverkets redovisning bygger på information från folkbokföringen, som i sin tur huvudsakligen grundar sig på uppgifter
17

Utgångspunkten för klassificeringen av ett äktenskap som ett äkta månggifte är enligt Skatteverket att den berörda personen har ingått äktenskap i ett land annat än Sverige där månggifte
är legalt och att avsikten vid vigseltillfället har varit att vara gift med två eller flera personer
samtidigt. Även när uppgift om avsikten saknats har äktenskapet räknats som äkta av Skatteverket. Se Skatteverket (2018), s. 16 ff.
18
Ibid s. 17 f.
19
15 av fallen har alltså bedömts som s.k. oäkta månggiften. Av dessa avser ett fall avslag av
registrering av dödsfall och 10 fall avslag av registrering av skilsmässa. Vidare avsåg ett fall ett
ärende där ena parten i äktenskapet är försvunnen och tre fall felregistrerade månggiften. De
felregistrerade ärendena har sedermera rättats.
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som har lämnats i enskilda registreringsärenden. Bland annat mot
bakgrund av detta kan undersökningen inte läggas till grund för några
säkra slutsatser om hur många personer som lever i ett månggifte i
Sverige.
Enligt utredningens bedömning finns det anledning att utgå från
att antalet månggiften är större än vad uppgifterna från folkbokföringsregistret ger uttryck för och att det på detta sätt finns ett visst
mörkertal när det gäller förekomsten av månggifte i Sverige. Vid de
kontakter som utredningen haft med organisationer och enskilda har
framkommit att det kan vara så att de berörda personerna av olika
anledningar väljer att inte berätta om ett månggifte i samband med
inflyttning till Sverige och folkbokföring här. Uppgifter om detta
har under utredningens arbete även lämnats av företrädare för Migrationsverket och Skatteverket. De verkliga familjeförhållandena kan
döljas för myndigheterna på grund av att månggifte inte anses acceptabelt i Sverige. Det kan också vara så att ett månggifte är till nackdel
t.ex. vid en prövning av en ansökan om uppehållstillstånd eller vid en
ansökan om bostadsbidrag eller annat ekonomiskt stöd.20

3.5

Informella äktenskap, haltande äktenskap,
polyamori m.m.

Utredningens uppdrag gäller sådana utländska äktenskap som är giltiga enligt utländsk lag. Det tar däremot inte sikte på s.k. informella
äktenskap. Trots det kan det i sammanhanget finnas skäl att nämna
något om dessa. Uttrycket informella äktenskap tar sikte på ett rättsligt sett icke-formaliserat förhållande mellan parterna som de själva
eller deras omgivning likställer, helt eller delvis, med ett juridiskt
giltigt äktenskap. Det kan handla om en förbindelse som ingås genom
en religiös eller traditionell ceremoni som inte uppfyller lagens krav,
t.ex. på grund av att vigselförrättaren saknar laglig behörighet.21
I många fall uppfattar parterna och deras omgivning ett informellt
äktenskap som ingåtts enligt en viss tradition eller religion som lika
bindande eller förpliktande som ett juridiskt giltigt äktenskap. För
personer som tillhör grupper där sammanlevnad förutsätter giftermål kan det informella äktenskapet legitimera att parterna lever till20
21

Se om detta även Ungdomsstyrelsen (2012), Äkta makar, s. 59.
SOU 2012:35 s. 80 f. och 312 ff.
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sammans som man och hustru och skaffar barn. Att relationen har
ingåtts på detta sätt kan också vara en förutsättning för sexuell samvaro.22
Situationen kan också vara den att ett äktenskap visserligen inte
godtas som giltigt i det land där det ingås men väl i något annat land.
Personer som i Sverige ingår ett religiöst äktenskap inför en befattningshavare i ett religiöst samfund som inte är behörig vigselförrättare här, kan i vissa fall registrera äktenskapet som giltigt i ett land
med en rättsordning som vilar på religiös grund. I dessa fall blir det
närmast fråga om ett äktenskap som samtidigt är både informellt och
haltande (se nedan).23 Äktenskapet är ju trots allt giltigt i ett av länderna.
Från svensk synpunkt kan informella äktenskap vara att likställa
med samboende utom äktenskap i sambolagens (2003:376) mening,
men kan också avvika från ett sådant sammanboende på grund av att
parterna inte uppfyller definitionen av sambor i 1 § första stycket.
Sambolagen i sig är inte heller tillämplig om någon av parterna är gift
med någon annan (se avsnitt 7.2.3).
Att informella äktenskap förekommer i Sverige, bl.a. i religiösa
sammanhang, står klart utifrån befintlig forskning m.m. och har även
bekräftats vid utredningens kontakter med organisationer och
myndigheter.24 Även månggiften kan förekomma i Sverige under
informella former. Antingen i fall där ingen av de berörda parterna
är gift i den mening som avses i ÄktB eller när en man är lagligt gift
med en kvinna men också sammanlever med ytterligare en eller flera
kvinnor som han har gift sig med på ett sätt som inte uppfyller den
svenska lagens krav.25 Sådana informella äktenskap kan av de berörda
22

Ibid. Se även den straffrättsliga definitionen av äktenskapsliknande förbindelser i bestämmelsen om äktenskapstvång i 4 kap. 4 c § BrB som tar sikte på informella äktenskap. Straffbestämmelsen omfattar inte bara giltiga äktenskap utan även situationer då det är fråga om en
äktenskapsliknande förbindelse – om den ingås enligt regler som gäller inom en grupp och
som innebär 1) att parterna betraktas som makar och anses ha rättigheter eller skyldigheter i
förhållande till varandra, och 2) innefattar frågan om upplösning av förbindelsen.
23
SOU 2012:35 s. 80 f. och 312 ff.
24
Se bl.a. Ungdomsstyrelsen (2012), Länsstyrelsen Östergötland (2016), Nationella Kompetensteamet – slutredovisning, s. 27, Ungdomsstyrelsen (2009), Gift mot sin vilja, s. 155 ff. samt
Mosa Sayed (2015), Tvångsäktenskap och barnäktenskap – en analys av det svenska rättsläget,
SvJT 2016, s. 493 f. För uppgifter om informella äktenskap/icke registrerade religiösa vigslar i
Danmark, se Ungdomsstyrelsen (2012), Äkta makar – externa skribenters artiklar, s. 42 f.
25
Mosa Sayed (2010), s. 210 samt Ulf Bergquist och Anna Fayad (2017), s. 55. För uppgifter
om månggiften i Norge, såväl informella som formella, se Eli Ferrari de Carli (2008), Religion,
juss og rettigheter: Om skilsmisse, polygami og shari’a-råd, s. 45 f.
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parterna ändå anses uppfylla de krav som uppställs på äktenskap i
t.ex. den islamiska rättstraditionen och ”makarna” betraktas som gifta
av släkt, familj och medlemmarna i den egna etniska och religiösa
gruppen.26
Ett annat begrepp som förekommer när internationella äktenskapsfrågor berörs är haltande äktenskap. Sådana uppstår bl.a. när ett
äktenskap är giltigt i ett land men inte ett annat. Vanligtvis är det
fråga om att äktenskapet betraktas som giltigt i det land där det ingicks men inte erkänns i ett annat land, exempelvis Sverige.27 En
annan situation som kan uppkomma är att en person beviljas äktenskapsskillnad i t.ex. Sverige men fortfarande anses som gift enligt ett
utländskt vigsellands lag eller ett religiöst eller traditionellt normsystem.28
Begreppet haltande rättsförhållanden används ibland även för att
beskriva en form av oavsiktlig polyandri som kan förekomma i ett
internationellt sammanhang. Det kan vara så att en kvinna kommer
från en religion eller kultur som avskär eller kraftigt begränsar
hennes möjligheter till äktenskapsskillnad. Exempelvis kan det handla
om en kvinna med bakgrund i ett land med en islamisk rättsordning
som skiljt sig i Sverige utan mannens samtycke.29 Om kvinnan sedan
gifter om sig i Sverige kan hon ur det andra landets perspektiv, eller
ett religiöst/kulturellt sådant, anses göra sig skyldig till äktenskapsbrott eller tvegifte. Sådana fall har ibland benämnts som haltande
bigami.30
Till sist kan även polyamorösa relationer nämnas. Polyamori kan
beskrivas som multipla förhållanden med flera personer på samma
gång. Polyamorösa förhållanden (ibland även kallat flersamma relationer) är ett paraplybegrepp som omfattar en mängd olika relationsformer. Det kan t.ex. vara så att någon bor ensam men har flera
partner. Det kan också vara så att ett gift par har andra partner eller
att flera människor har ett förhållande tillsammans. I motsats till den
traditionella polygamin som innebär att endast män har rätt att ingå
flera äktenskap beskrivs den moderna polyamorin ofta utifrån sam26

Mosa Sayed (2010), s. 210.
SOU 2017:96 s. 57, 103 och 106.
28
SOU 2012:35 bl.a. s. 81 och 250.
29
Även inom judendomen är skilsmässa traditionellt ett huvudsakligen manligt privilegium.
Inom katolicismen tillåts skilsmässor i regel inte.
30
Jänterä-Jareborg (2011), s. 392.
27
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tida uppfattningar om jämställdhet.31 När det gäller polyamorösa
relationer mellan flera personer synes det, som konstaterats i avsnitt 3.2, inte finnas några länder där det är möjligt att ingå giltiga
äktenskap som grupp.32 I sammanhanget kan nämnas att det i debatten
har framförts att det bör införas s.k. antalsneutrala äktenskap i Sverige,
dvs. en möjlighet att ingå äktenskap med mer än en partner eller
tillåta flera personer att gifta sig med varandra.33 Utredningen kan
konstatera att några reformer i den riktningen inte är aktuella. Frågor
om polyamorösa relationer omfattas inte heller av utredningens uppdrag.

31

För mer information om polyamorösa relationer, se t.ex. RFSU (2012), Poly – så funkar det.
Däremot är det i Nederländerna numera möjligt för flera personer att ingå och registrera ett
s.k. samlevnadskontrakt (”samenlevingscontract”) och på så sätt reglera ekonomiska frågor
inom en grupprelation.
33
Se t.ex. debattinlägget Självklar rättighet med antalsneutrala äktenskap av Jenny Edberg och
Marcus Sköld, företrädare för Öppna Moderater, publicerad den 21 maj 2015 på www.svt.se/
opinion/article2948791.svt.
32
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4.1

Inledning

I detta kapitel behandlas gällande rätt om ingående och upplösning
av äktenskap (avsnitt 4.2) och om erkännande av utländska äktenskap (avsnitt 4.3). Det redogörs särskilt för regleringen av månggiften (avsnitt 4.2.2 och 4.3.2). Avslutningsvis behandlas den straffrättsliga regleringen av polygama äktenskap (avsnitt 4.4).

4.2

Ingående och upplösning av äktenskap

4.2.1

Allmänt

Äktenskapshinder
Bestämmelser om äktenskapshinder finns i 2 kap. äktenskapsbalken
(ÄktB). Där framgår att den som är under 18 år inte får ingå äktenskap (2 kap. 1 § ÄktB). Äktenskap får inte heller ingås mellan dem
som är släkt med varandra i rätt upp- och nedstigande led eller är
helsyskon. Vidare får halvsyskon inte ingå äktenskap med varandra
utan tillstånd av myndighet som anges i 15 kap. 1 § ÄktB, dvs. länsstyrelsen. Vid tillämpningen av bestämmelserna jämställs adoptivförhållande med släktskap. De som därvid anses som helsyskon får
dock ingå äktenskap med varandra efter tillstånd från länsstyrelsen
(2 kap. 3 § ÄktB). Slutligen får den som är gift eller partner i ett
registrerat partnerskap inte ingå äktenskap (2 kap. 4 § ÄktB).
Äktenskapshindren avseende låg ålder, släktskap i rätt upp- och
nedstigande led eller som helsyskon1, samt månggifte är indispensabla.
Några undantag kan alltså inte göras.
1

Härvid jämställs alltså adoptivförhållande med släktskap. De som därvid anses som helsyskon
får dock ingå äktenskap med varandra efter tillstånd.
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Om ett äktenskap skulle ingås i strid mot något äktenskapshinder
är det inte ogiltigt. Äktenskapet gäller alltså och har rättsverkningar
men kan upplösas genom omedelbar äktenskapsskillnad (5 kap. 5 §
ÄktB).
Om en vigsel däremot inte skett i enlighet med de formkrav som
föreskrivs i 4 kap. 2 § ÄktB, eller om vigselförrättaren var obehörig,
är vigselförrättningen ogiltig och något äktenskap kommer inte till
stånd.
Hindersprövning
Innan ett äktenskap ingås ska det prövas om det finns något hinder
mot äktenskapet. Prövningen görs av Skatteverket (3 kap. 1 § första
stycket ÄktB). De två som avser att ingå äktenskap ska gemensamt
begära hindersprövning (3 kap. 1 § andra stycket ÄktB). Om någon
som ansöker om hindersprövning inte är folkbokförd i Sverige kan
förutsättningarna att ingå äktenskap vara oklara. I ett sådant fall ska
den enskilde visa upp ett intyg från en utländsk myndighet om sin
behörighet att ingå äktenskap (3 kap. 2 § ÄktB). Ett sådant intyg
möjliggör en kontroll som motsvarar den som sker mot folkbokföringen.
De som begär hindersprövning ska skriftligen försäkra att de inte
är släkt med varandra i rätt upp- och nedstigande led eller helsyskon.
Har de inte tillstånd till äktenskapet enligt 2 kap. 3 § andra stycket
ÄktB ska deras försäkran också avse att de inte är halvsyskon (3 kap.
3 § första stycket ÄktB). De som begär hindersprövning ska vidare
uppge om de tidigare har ingått äktenskap eller låtit registrera partnerskap. Den som tidigare har ingått äktenskap eller låtit registrera partnerskap ska styrka att äktenskapet eller partnerskapet har blivit
upplöst, om inte detta framgår av folkbokföringen eller av intyg från
utländsk myndighet (3 kap. 3 § andra stycket ÄktB).
Skatteverkets utredning om sakförhållandena sker i första hand
genom en kontroll av personuppgifterna mot folkbokföringen. Bedömer Skatteverket att det inte finns något hinder mot äktenskapet
ska ett intyg om detta utfärdas (3 kap. 4 § ÄktB). Skatteverkets beslut i fråga om hindersprövning får överklagas (15 kap. 2 § ÄktB).
Om äktenskapet ingås inför en svensk vigselförrättare i ett annat
land kan en svensk beskickning eller ett svenskt konsulat göra pröv-
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ningen (3 § förordningen [2009:264] om hindersprövning för vigsel
inför svensk vigselförrättare utomlands).
Om man vill ingå äktenskap inför en svensk myndighet ska det
alltid prövas om det finns något hinder mot äktenskapet enligt
svensk lag.2 Om ingen av parterna är svensk medborgare eller har
hemvist i Sverige, ska det dessutom prövas att var och en av dem har
rätt att ingå äktenskapet enligt lagen i en stat där han eller hon
antingen är medborgare eller har hemvist. Om båda begär det och
det finns särskilda skäl får dock prövningen ske med tillämpning av
enbart svensk lag även i ett sådant fall (1 kap. 1 § lagen [1904:26 s.1]
om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap [IÄL]).
Inom Norden kan hindersprövning som gjorts av en myndighet i
ett av de nordiska länderna även åberopas för vigsel i något av de
andra länderna (2 § förordningen [1931:429] om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap, adoption och förmynderskap).
Vigsel
Äktenskap ingås genom vigsel (4 kap. 1 § ÄktB). En vigsel inför
svensk myndighet i Sverige ska förrättas enligt svensk lag (1 kap. 4 §
IÄL). Detsamma gäller för vigsel inför svensk myndighet i utlandet
(1 kap. 5 § IÄL).
En vigsel förrättas av en vigselförrättare. Behörig att vara vigselförrättare är sådan präst eller annan befattningshavare i ett trossamfund som har förordnande enligt lagen (1993:305) om rätt att förrätta
vigsel inom trossamfund eller den som länsstyrelsen har förordnat
(4 kap. 3 § ÄktB). Vigselförrättaren har till uppgift att för det allmännas räkning se till att äktenskapet inte ingås i strid med något
äktenskapshinder. Det åligger därför vigselförrättaren att innan en
vigsel förrättas förvissa sig om att hindersprövning har skett inom
fyra månader före den planerade vigseln och att inget hinder har
framkommit (4 kap. 5 § ÄktB). Vigselförrättaren ska kunna förlita
sig på att hindersprövningen är korrekt men ska också självständigt
bedöma att det inte finns något hinder mot äktenskapet. Om något
2

Med svensk myndighet avses samtliga vigselförrättare vars behörighet grundar sig på svenska
bestämmelser. Även präster med vigseltillstånd ägnar sig således åt svensk myndighetsutövning. Se prop. 2003/04:48 s. 53.
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hinder har förbisetts vid hindersprövningen ska vigsel vägras. Vigselförrättaren har däremot inte rätt att frångå Skatteverkets bedömning
att det föreligger ett hinder mot äktenskapet. Vigselförrättaren har
även ett särskilt ansvar för att pröva de mera allmänna förutsättningarna för vigsel som hindersprövningen inte tar sikte på. Vigsel får
t.ex. inte ske om någon av parterna bedöms handla mot sin vilja eller
kan anses sakna rättslig handlingsförmåga.
I 4 kap. 1 § ÄktB anges att vigsel ingås i närvaro av släktingar eller
andra vittnen. Bestämmelsen ger uttryck för att vigseln är en offentlig förrättning. Vigseln är dock giltig även om några vittnen inte har
varit närvarande. I 4 kap. 2 § första stycket ÄktB anges däremot de
konstitutiva momenten vid vigseln. För att det ska vara fråga om en
giltig vigsel krävs för det första att de som ingår äktenskap är närvarande samtidigt. Vidare ska de som vill gifta sig var för sig på fråga
av vigselförrättaren ge till känna att de samtycker till äktenskapet.
Vigselförrättaren ska därefter förklara att parterna är makar.
Har det inte gått till på detta sätt, eller var vigselförrättaren inte
behörig, är förrättningen ogiltig som vigsel (4 kap. 2 § andra stycket
ÄktB). En förrättning som är ogiltig som vigsel får dock godkännas
av regeringen om det finns synnerliga skäl (4 kap. 2 § tredje stycket
ÄktB). Vid vigsel gäller i övrigt den ordning som tillämpas inom ett
trossamfund om vigseln förrättas av en präst eller någon annan befattningshavare i samfundet. Föreskrifter om borgerlig vigsel finns i
en särskild förordning (förordningen [2009:263] om vigsel som förrättas av särskilt förordnad vigselförrättare).
Efter vigseln ska vigselförrättaren genast sända en underrättelse
till Skatteverket (4 kap. 8 § ÄktB). Uppgifterna läggs till grund för
en ändring av uppgifterna om parternas civilstånd i folkbokföringen.
Vid underrättelse om vigsel ska Skatteverket kontrollera att vigseln
har föregåtts av hindersprövning och att det vid prövningen inte
framkommit något äktenskapshinder. Om en sådan prövning inte
har förekommit eller om vigseln har förrättats trots att det vid prövningen framkommit hinder mot äktenskapet, ska myndigheten underrätta den som ska anmäla eller pröva frågor om disciplinansvar, åtalsanmälan, avskedande eller entledigande beträffande vigselförrättaren.
I de fall som avses i 5 kap. 5 § första stycket ÄktB (se nedan) ska
Skatteverket även underrätta allmän åklagare.
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Äktenskapsskillnad
Enligt svensk lag har var och en ovillkorlig rätt till äktenskapsskillnad utan angivande av några skäl (se 5 kap. ÄktB). Den enda inskränkning som finns är att det i vissa fall ska löpa en betänketid om
sex månader.
Är makarna överens om att äktenskapet ska upplösas ska äktenskapsskillnaden föregås av betänketid om båda makarna begär det
eller om någon av dem varaktigt bor tillsammans med eget barn under
16 år som står under den makens vårdnad (5 kap. 1 § ÄktB). Vill bara
en av makarna att äktenskapet ska upplösas ska betänketid också
löpa (5 kap. 2 § ÄktB). Om makarna lever åtskilda sedan minst två år
har dock var och en av dem rätt att skilja sig utan föregående betänketid (5 kap. 4 § ÄktB).
I mål om äktenskapsskillnad i svensk domstol tillämpas svensk
lag förutom i vissa undantagsfall då även utländsk lag kan vara att
beakta (3 kap. 4 § IÄL). Den som omfattas av svensk jurisdiktion
har alltså rätt att skilja sig.
I praktiken kan det dock vara så att inte enbart det juridiska perspektivet har betydelse. Om ett äktenskap omfattas av ett religiöst
eller traditionellt normsystem kan också detta ha betydelse för de
berörda. Exempelvis godtar många länder med en islamiskt präglad
rättsordning inte en civilrättslig äktenskapsskillnad om den inte anses uppfylla de religiösa kraven eller åtföljs av en religiös äktenskapsskillnad.3
Upplösning av tvångsäktenskap och äktenskap som har ingåtts
trots att det fanns ett äktenskapshinder
I 5 kap. 5 § äktenskapsbalken finns särskilda bestämmelser om upplösning av äktenskap som har ingåtts trots att det funnits ett äktenskapshinder eller där en make har tvingats att ingå äktenskapet. En
make har enligt dessa bestämmelser rätt till äktenskapsskillnad utan
föregående betänketid om det görs sannolikt att denne har tvingats
att ingå äktenskapet eller om maken har ingått äktenskapet före 18 års
ålder. Vidare har var och en av makarna rätt till äktenskapsskillnad
utan föregående betänketid om äktenskapet har ingåtts trots att
makarna är släkt med varandra i rätt upp- och nedstigande led eller
3

SOU 2017:96 s. 56.
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är helsyskon. Detsamma gäller om äktenskapet har ingåtts trots att
någon av makarna redan var gift eller registrerad partner och det
tidigare äktenskapet eller partnerskapet inte har blivit upplöst (5 kap.
5 § första stycket ÄktB).
Vid tvegifte har dessutom var och en av makarna i det tidigare
äktenskapet rätt att få detta upplöst genom omedelbar äktenskapsskillnad. Detsamma gäller om ett partnerskap registrerats trots att
någon av partnerna då var gift (5 kap. 5 § andra stycket ÄktB).
Utgångspunkten för regleringen i ÄktB är alltså att något av de
aktuella äktenskapen ska upplösas genom äktenskapsskillnad. När
det gäller tvegifte innebär bestämmelserna att de berörda parterna
själva – dvs. den omgifte och hans eller hennes make i såväl första
som andra äktenskapet – kan avgöra vilket äktenskap som ska upplösas. Den omgifte har en viss valrätt samtidigt som dennes make i
något av de aktuella äktenskapen å sin sida kan ta initiativ till upplösning av sitt äktenskap.
I de fall som avses i första stycket får talan om äktenskapsskillnad
även föras av allmän åklagare (5 kap. 5 § tredje stycket ÄktB). I fråga
om tvegifte gäller talerätten alltså endast det andra äktenskapet. Åklagaren har inte rätt att välja vilket av äktenskapen som ska upplösas.
Åklagaren tillvaratar det allmännas intresse av att upplösa äktenskap som inte är önskvärda. Åklagaren har dock inte någon absolut
skyldighet att föra en talan om tvångsupplösning. En intresseavvägning ska göras varvid det får övervägas vilka negativa konsekvenser
en framtvingad upplösning av äktenskapet kan få för de personer som
berörs av upplösningen. En upplösning av äktenskapet ska eftersträvas
om det är motiverat av omsorg om den enskilde eller om det från
allmän synpunkt framstår som stötande att låta äktenskapet bestå
(prop. 2003/04:48 s. 38).4
I äldre förarbetsuttalanden har framhållits att det endast i undantagsfall bör komma i fråga att åklagaren avstår från att föra talan om
parterna själva underlåter att ta initiativ till äktenskapsskillnad
(prop. 1973:32 s. 144). Det angavs dock att man inte kan utesluta att
ett äktenskap i vissa situationer bör kunna accepteras trots att det
har ingåtts i strid mot ett indispensabelt äktenskapshinder. Som
exempel angavs att vid tvegifte kan det första äktenskapet ha ingåtts
utomlands och det andra äktenskapet ha bestått under lång tid,
4

Se även Ds 2002:54 s. 36.
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varvid båda parter felaktigt utgått från att det första äktenskapet
enligt svensk lag varit att anse som upplöst (prop. 1973:32 s. 118).
De särskilda bestämmelserna om äktenskapsskillnad i 5 kap. 5 §
ÄktB tar sikte på äktenskap som är ingångna genom vigsel inför
svensk myndighet. En regel om talerätt för åklagaren fanns redan i
lagen (den 12 november 1915) om äktenskaps ingående och upplösning. Den inarbetades senare i den nya giftermålsbalken (GB) som
efter nordiskt lagsamarbete infördes 1920. Vissa förarbetsuttalanden
i samband med bl.a. ändringar i paragrafen 2004 talar för att åklagaren med stöd av bestämmelsen skulle kunna föra talan om äktenskapsskillnad även när det gäller äktenskap som ingåtts utomlands, i
vart fall om makarna har tillräckligt stark anknytning till Sverige
(prop. 2003/04:48 s. 49). Såvitt utredningen har kunnat konstatera
förekommer detta dock inte i praktiken. I dessa fall saknas även en
sådan ordning för underrättelse till åklagare som den i 4 kap. 8 §
andra stycket ÄktB. Utredningen återkommer till frågan om tvångsupplösning av utländska äktenskap i avsnitt 11.4.
4.2.2

Särskilt om månggifte

Som redogjorts för i avsnitt 4.2.1 utgör ett redan ingånget äktenskap
hinder för den gifte att ingå nytt äktenskap (2 kap. 4 § ÄktB). En
uttrycklig bestämmelse om detta infördes första gången i 1915 års
lag om äktenskaps ingående och upplösning. Bestämmelsen inarbetades
sedan i GB. En äldre bestämmelse om brottet tvegifte fanns i 1864 års
strafflag. Bestämmelsen har ersatts av den nuvarande bestämmelsen
i 7 kap. 1 § BrB.
För att hinder enligt 2 kap. 4 § ÄktB ska föreligga krävs att det
tidigare äktenskap har ingåtts i laga ordning. Om det tidigare äktenskapet är ogiltigt på grund av formfel finns det inget äktenskapshinder.5
Ett äktenskap kan enligt svensk rätt upplösas endast på två sätt;
antingen genom ena makens död eller genom äktenskapsskillnad
(1 kap. 5 § ÄktB). Har en make blivit dödförklarad enligt lagen
(2005:130) om dödförklaring godtas förklaringen som bevis också
om upplösning av den dödförklarades äktenskap. Det finns därför
5

Lars Tottie och Örjan Teleman (2017), Äktenskapsbalken – En kommentar, kommentaren till
2 kap. 4 § ÄktB, publicerad i Zeteo 2017-01-01.
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inte något hinder mot att den dödförklarades make gifter om sig.
Upplösning genom äktenskapsskillnad sker genom dom. Domen måste
ha vunnit laga kraft innan ett nytt giftermål är tillåtet (5 kap. 6 § ÄktB).
I samband med att lagen (1994:1117) om registrerat partnerskap
upphävdes 2009 infördes en möjlighet för par av samma kön att ingå
äktenskap med varandra. Registrerade partner kan dock välja att
fortsätta vara förenade genom partnerskap. Den upphävda partnerskapslagen gäller i sådana fall. Förbudet mot månggifte innebär för
dem att de är förhindrade att ingå äktenskap med annan än sin
registrerade partner.6
När ett äktenskap ingås inför en svensk myndighet i Sverige eller
utomlands tillämpas svensk lag såväl när det gäller frågan om parterna har rätt att ingå äktenskap som beträffande formkraven för
själva vigseln. En konsekvens av detta är att det aldrig är tillåtet att
ingå ett polygamt äktenskap inför svensk myndighet. Att en hindersprövning som sker av en myndighet i ett av de nordiska länderna även
kan åberopas för vigsel i Sverige föranleder inte några särskilda problem i förhållande till polygama äktenskap eftersom det inte är tillåtet
att ingå månggifte i något av dessa grannländer.
Om ett polygamt äktenskap trots allt skulle ingås i strid mot
bestämmelsen i 2 kap. 4 § ÄktB (på grund av brister vid hindersprövningen eller vigselförrättarens försummelse) är det som konstaterats giltigt och har rättsverkningar. Utgångspunkten för regleringen
i ÄktB är dock att något av de aktuella äktenskapen ska upplösas
genom äktenskapsskillnad, antingen på initiativ av någon av parterna
i månggiftet eller efter en talan om tvångsupplösning av åklagare
(5 kap. 5 § ÄktB).
4.2.3

Äldre rätt

Enligt den tidigare gällande giftermålsbalken förelåg grund för återgång av ett äktenskap om det ingåtts i strid med ett ovillkorligt
äktenskapshinder, såsom nära släktskap eller ett redan befintligt
äktenskap. Återgångsdelning innebar att all egendom som en make
hade vid vigseln eller som han eller hon därefter förvärvat genom arv,
gåva eller testamente ansågs som hans eller hennes enskilda och alltså
undantogs från bodelning. Underhållsbidrag kunde inte utdömas
6

Ibid.
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(10 kap. GB). Bestämmelserna avskaffades i samband med 1974 års
förändringar (prop. 1973:32 s. 117).
Även sedan återgångsinstitutet avskaffats, varefter äktenskap endast
har kunnat upplösas genom äktenskapsskillnad eller makes död,
fanns det en tid en kvarvarande särreglering avseende polygama äktenskap. Enligt dåvarande 13 kap. 13 b § GB gällde att om den omgifte
(dvs. den av parterna som gift sig på nytt trots ett redan ingånget
och bestående äktenskap) dog, skulle rätt till ersättning, pension
eller annan ekonomisk förmån, som var tillagd efterlevande make,
anses tillkomma maken i det första giftet, om ej annat framgick av
omständigheterna.
Vid införandet av 1987 års ÄktB föreslogs ingen motsvarighet till
bestämmelsen. I förarbetena framhölls att det rörde sig om en mycket
ovanlig situation och att den princip som bestämmelsen gav uttryck
för inte framstod som självklar (prop. 1986/87:1 s. 116 f.).

4.3

Erkännande av utländska äktenskap

4.3.1

Huvudregeln om erkännande av äktenskap som ingåtts
enligt utländsk lag

Frågor om giltigheten och erkännande av äktenskap som har ingåtts
enligt utländsk lag regleras i IÄL. Huvudregeln är att ett äktenskap
som ingåtts utom riket enligt främmande lag anses giltigt till formen,
och erkänns här, om det är giltigt i den stat där det ingicks. Har
äktenskap ingåtts inför diplomatisk eller konsulär tjänsteman eller
annan, som av främmande stat förordnats att förrätta vigsel i annan
främmande stat, anses äktenskapet också giltigt till formen om det
är giltigt i den stat som meddelat förordnandet.7 Även i annat fall ska
äktenskap som ingåtts utom riket anses giltigt till formen, om det är
giltigt i den eller de stater där makarna var medborgare eller hade
hemvist (1 kap. 7 § IÄL).
Bestämmelsen tar i första hand sikte på formkraven. Huruvida en
i behörig form förrättad vigsel utomlands leder till ett äktenskap som
ska erkännas i Sverige, trots att det ingåtts i strid med något tillämpligt utländskt äktenskapshinder, har beskrivits som en mer komplicerad fråga som har lämnats till rättstillämpningen att avgöra. Det
7

Bestämmelsen avser inte vigslar inför utländska diplomater eller konsulära tjänstemän i Sverige,
se i stället 1 kap. 6 IÄL som behandlas nedan.
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har framförts delade meningar om hänsyn bör tas till att ett äktenskap i ett annat land kan betraktas som ogiltigt eller en nullitet av
materiella skäl (prop. 2003/04:48 s. 25).8
Värt att notera är att 1 kap. 7 § IÄL även gäller äktenskap ingångna
enligt sådan främmande rätt som inte kräver någon av behörig
vigselförrättare genomförd vigselakt, utan nöjer sig med t.ex. ett
mellan kontrahenterna ingånget äktenskapskontrakt, en äktenskapsritual eller med att parterna utger sig för att vara äkta makar (s.k.
common law marriages som är giltiga i vissa delstater i USA). Ett
äktenskap som ingåtts på sådant sätt utomlands gäller alltså enligt
huvudregeln även i Sverige om det är giltigt enligt den tillämpliga
utländska rättsordningen.9 Informella äktenskap som inte ens utomlands uppfyller kraven för ett giltigt äktenskap omfattas dock inte.
Av förarbetena till bestämmelsen framgår att den inte är avsedd att
uttömmande reglera alla de fall då ett utländskt äktenskap ska anses
giltigt i Sverige (prop. 1973:158 s. 102 och prop. 2003/04:48 s. 54).
Även andra situationer skulle alltså kunna bli aktuella.
Ett utländskt äktenskap som skulle vara ogiltigt på grund av formfel
får godkännas av regeringen om det finns synnerliga skäl (1 kap. 8
IÄL). Ett sådant godkännande synes i första hand bli aktuellt om
något fel i vigselförfarandet uppkommit av förbiseende och parterna
kan anses ha förlitat sig på att vigseln var giltig (prop. 1973:158
s. 102 f.).
Regeringen kan bestämma att den som enligt utländsk lagstiftning är behörig att förrätta vigsel får viga i Sverige (1 kap. 6 § IÄL).
Även om det inte uttryckligen framgår av bestämmelsen anses
sådana vigslar leda till i Sverige giltiga äktenskap.10 Sådana tillstånd
som följer av bestämmelsen (förenade med villkor om t.ex. iakttagande av de svenska äktenskapshindren samt krav på medborgarskap
och hemvist) har meddelats vissa utländska diplomatiska och konsulära tjänstemän samt präster. Även när det gäller dessa vigslar ska
rättsordningen i det land som meddelat förordnandet följas. Exempelvis ska frågan om vigseln anses ogiltig på grund av formfel bedömas
enligt lagen i den stat som gett vigselförrättaren behörighet.11 Sådana
8

Se t.ex. SOU 1987:18 s. 216 och Michael Bogdan (2014), Svensk internationell privat- och processrätt, s. 167 f.
9
Michael Bogdan (2014), s. 164.
10
Prop. 1973:158 s. 101.
11
Ibid. Se även Michael Bogdan (2014), s. 163 f.

54

142

SOU 2020:2

Gällande rätt

vigslar bör dock kunna underkännas i Sverige om den utländska
vigselförrättaren saknat tillstånd enligt 1 kap. 6 § IÄL eller om tillståndets begränsningar överskridits.12 Ett äktenskap som har ingåtts
enligt utländsk lag i Sverige inför en utländsk vigselförrättare kan
även vägras erkännande enligt 1 kap. 8 a § IÄL (se nedan).13
4.3.2

Situationer där utländska äktenskap inte erkänns

Att utländska äktenskap erkänns i Sverige gällde tidigare i princip
utan undantag. Denna liberala ordning för erkännande av utländska
äktenskap innebar att det var enkelt för en person med stark anknytning till Sverige att undvika ett äktenskapshinder enligt svensk
lag genom att i stället ingå exempelvis ett barnäktenskap utomlands.
För att bl.a. motverka ett sådant kringgående av den svenska lagen
infördes 2004 en ny paragraf, 1 kap. 8 a § IÄL, med bestämmelser
som innebar att äktenskap som ingåtts enligt utländsk lag i vissa fall
inte skulle erkännas i Sverige. Enligt paragrafen skulle ett äktenskap
som ingåtts enligt utländsk lag inte erkännas om det vid tidpunkten
för äktenskapets ingående skulle ha funnits hinder mot det enligt
svensk lag och minst en av parterna var svensk medborgare eller hade
hemvist i Sverige. Bestämmelsen tog alltså bl.a. sikte på polygama
äktenskap. Vidare infördes en bestämmelse om att inte heller erkänna
äktenskap som sannolikt ingåtts under tvång, och detta oavsett om
parterna hade anknytning till Sverige vid äktenskapets ingående (se
prop. 2003/04:48 s. 25 ff.).14
Att utländska äktenskap inte erkänns i Sverige kan få konsekvenser som inte framstår som rimliga i det enskilda fallet. Därför
infördes 2004 en möjlighet att göra undantag från erkännandeförbudet vid särskilda skäl (1 kap. 8 a § andra stycket IÄL, som framgår nedan har kravet därefter ändrats till synnerliga skäl). Särskilda
skäl kunde vara att lång tid förflutit sedan vigseln eller att anknytningen till Sverige var mindre stark, exempelvis om en av parterna
var medborgare både i Sverige och i ett annat land. Hänsyn till att
det finns barn i äktenskapet angavs också kunna vara skäl för undantag liksom att det skulle ha funnits möjlighet till dispens från äkten12

Michael Bogdan (2014), s. 164.
Se t.ex. prop. 2017/18:288 s. 34.
14
Barnäktenskap är nu reglerade i en egen punkt i 1 kap. 8 a § första stycket IÄL och numreringen av punkterna i bestämmelsen har ändrats, se nedan.
13
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skapshindret i fråga enligt svensk rätt men den saken inte prövats
(a. prop. s. 32 ff.). När det gäller polygama äktenskap nämndes att
det normalt skulle saknas skäl att vägra det senare äktenskapet
erkännande om det tidigare äktenskapet upplösts (a. prop. s. 56).
Bestämmelserna ändrades 2014 på så sätt att inte heller fullmaktsäktenskap som utgångspunkt ska erkännas när de ingåtts av en part
som har anknytning till Sverige genom hemvist eller medborgarskap
(1 kap. 8 a § första stycket IÄL, dåvarande tredje punkten). Med fullmaktsäktenskap avses äktenskap där ingen eller enbart en parterna
närvarat vid vigseln. Begränsningen av möjligheten att erkänna fullmaktsäktenskap skedde med hänvisning till att äktenskapsformen innebär risk för att någon ingår äktenskap mot sin vilja (prop. 2013/14:208
s. 30 ff.). Samtidig skärptes kraven för erkännande generellt. För att
undantagsvis erkänna sådana äktenskap som omfattas av paragrafens
första stycke krävs det enligt andra stycket numera synnerliga skäl.
Det har i huvudsak lämnats till rättstillämpningen att med hänsyn
till omständigheterna i det enskilda fallet avgöra om det finns synnerliga skäl (a. prop. 2013/14:208 s 26 ff. och 35 ff.).
År 2019 gjordes ändringar i paragrafen i syfte att ytterligare
begränsa erkännandet av utländska barnäktenskap. En ny huvudregel infördes som innebär att inga utländska barnäktenskap erkänns
i Sverige, oavsett parternas anknytning hit när äktenskapet ingicks
eller deras ålder vid erkännandeprövningen. Erkännande av barnäktenskap regleras numera i en egen punkt i första stycket. Undantagsregeln om synnerliga skäl gäller inte om någon av parterna är under
18 år. Den s.k. ventilen har dock behållits för vuxna och är alltså fortfarande tillämplig om båda parterna är över 18 år (prop. 2017/18:288
s. 11 ff. och 23 ff.).
Sammanfattningsvis föreskrivs i 1 kap. 8 a § första stycket IÄL
numera att ett äktenskap som har ingåtts enligt utländsk lag inte
erkänns i Sverige om någon av parterna var under 18 år vid tidpunkten för äktenskapets ingående (punkt 1) eller om det vid tidpunkten för äktenskapets ingående skulle ha funnits något annat hinder
mot äktenskapet enligt svensk lag och minst en av parterna då var
svensk medborgare eller hade hemvist i Sverige (punkt 2). Ett utländskt äktenskap erkänns inte heller om det är sannolikt att äktenskapet har ingåtts under tvång (punkt 3) eller om parterna inte var
närvarande samtidigt vid äktenskapets ingående och minst en av dem
då var svensk medborgare eller hade hemvist i Sverige (punkt 4).
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Förbudet mot att erkänna ett utländskt äktenskap enligt punkterna 1–4 gäller dock inte om båda parterna är över 18 år och det finns
synnerliga skäl att erkänna äktenskapet (1 kap. 8 a § andra stycket IÄL).
4.3.3

Den allmänna regeln om ordre public

I 7 kap. 4 § IÄL finns en bestämmelse som generellt begränsar
tillämpningen av utländsk lag. Enligt paragrafen får en bestämmelse
i främmande lag eller ett beslut som har meddelats av en myndighet
i en främmande stat inte tillämpas om det skulle vara uppenbart
oförenligt med grunderna för rättsordningen här i landet (s.k. ordre
public).
En tillämpning av bestämmelsen om ordre public innebär inte ett
underkännande av den utländska rättsregeln eller domen i sig, utan
av konsekvenserna av dess tillämpning i det konkreta fallet. Bedömningen är inte statisk, utan förändras i takt med rätts- och samhällsutvecklingen.15 Det ska röra sig om värderingar i principiella frågor
av större vikt. I kravet på uppenbarhet ligger att avvikelsen ska vara
av väsentlig art.
Förutsättningarna innebär att tillämpligheten av ordre publicförbehållet är restriktiv. Som ett exempel där bestämmelsen kan
tillämpas har nämnts att ett äktenskap har ingåtts av någon som är
mycket ung eller då någon har tvingats att ingå äktenskap.16 Både
barnäktenskap och tvångsäktenskap är dock numera föremål för särreglering i 1 kap. 8 a § IÄL.
4.3.4

Särskilt om månggifte

Bestämmelsen i 1 kap. 8 a § första stycket 2 IÄL hänvisar till äktenskapshindren i ÄktB. Eftersom den som är gift inte får ingå äktenskap (2 kap. 4 § ÄktB) ska ett utländskt äktenskap som utgångspunkt inte erkännas om någon av parterna redan var gift vid det
aktuella äktenskapets ingående. Detta gäller dock bara om någon av
dem då var svensk medborgare eller hade hemvist i Sverige. Om en
person som t.ex. är bosatt och gift i Sverige ingår ett andra äktenskap
utomlands enligt där gällande regler, kommer det andra äktenskapet
15
16

Michael Bogdan (2014), s. 65 ff.
Prop. 2003/04:48 s. 25. Se även SOU 2017:96 s. 60.
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alltså att omfattas av ett förbud mot erkännande. Äktenskapet får
dock erkännas enligt 1 kap. 8 a § andra stycket IÄL om det finns
synnerliga skäl. Några särskilda uttalanden om när synnerliga skäl
kan föreligga i förhållande till just erkännandet av polygama äktenskap har inte gjorts i förarbetena.17
Bestämmelsen i 1 kap. 8 a § första stycket 2 IÄL gäller däremot
inte äktenskap som ingåtts vid en tidpunkt då någon anknytning till
Sverige i form av medborgarskap eller hemvist inte fanns. Om en
månggiftessituation har uppstått utomlands och en eller flera av de
berörda personerna därefter flyttar till Sverige, hindrar 1 kap. 8 a §
IÄL alltså inte att de även här betraktas som gifta.
En särskild fråga är om bestämmelsen om ordre public i 7 kap. 4 §
IÄL hindrar erkännandet av utländska polygama äktenskap i dessa
fall. För ett sådant synsätt skulle kunna tala att månggiften typiskt
sett kan sägas strida mot den princip om likabehandling av makar
som svensk rätt bygger på och krav på jämställdhet. Dessutom är
månggifte kriminaliserat i Sverige. Något entydigt och generellt svar
på denna fråga finns dock inte. Skatteverket har i promemorian Månggifte i folkbokföringsregistret gjort bedömningen att det normalt saknas skäl att vägra registrering av månggiften om parterna saknat anknytning till Sverige vid vigseltillfället.18 Skatteverket registrerar
därför sådana fall av månggiften om äktenskapet var giltigt i det land
där vigseln ägde rum. Samma bedömning har gjorts i vissa migrationsrättsliga avgöranden.19 I övrigt finns inga direkt vägledande uttalanden i rättspraxis. Olika uppfattningar har framförts i litteraturen.20
Rättsläget är alltså inte helt klart.

17

Se dock avsnitt 4.3.1 i vilket det framgår att det tidigare gällande kravet på särskilda skäl bör
ha varit uppfyllt i det fall äktenskapshindret bestått i ett tidigare ingånget äktenskap som senare
upplösts.
18
Skatteverket (2018), Månggifte i folkbokföringsregistret, s. 4 och 7.
19
Se MIG 2016:26 i vilket två kvinnors äktenskap med samme man behandlades som civilrättsligt giltigt i Sverige. Jfr dock domstolens förhållandevis skarpa uttalanden mot polygama äktenskap såvitt avser den rent migrationsrättsliga bedömningen. Se även Skatteverket (2018), s. 13.
20
Se Michael Bogdan (2014), s. 70 och Maarit Jänterä-Jareborg (2010), Transnationella familjer
ur ett privaträttsligt perspektiv – särskilt avseende äktenskap, i Familj, Religion, Rätt – En antologi om kulturella spänningar i familjen – med Sverige och Turkiet som exempel (red. A. Singer
m.fl.), s. 221, som menar att erkännandet av utländska månggiften inte strider mot ordre public.
Jfr Ulf Bergquist och Anna Fayad (2017), Internationell äktenskapsrätt, s. 57 f.
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Prövningen av om ett utländskt äktenskap erkänns

Inledning
Frågan om erkännande av ett utländskt äktenskap kan prövas i olika
sammanhang och av olika myndigheter. Det är vanligt att frågan första
gången prövas i ett folkbokföringsärende vid Skatteverket eller i ett
ärende om uppehållstillstånd vid Migrationsverket. En prövning kan
även ske i förvaltningsdomstol eller allmän domstol. Nedan behandlas dessa typsituationer. Frågan om ett utländskt äktenskap erkänns
kan även bli aktuell i andra sammanhang, t.ex. inom ramen för den
prövning av ekonomiskt bistånd och förmåner som görs av kommuner, Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten. Även inom
dessa områden kan det ha betydelse om en person räknas som gift
eller inte (se avsnitt 7.8).
Vad en myndighet har beslutat är i regel inte bindande i andra
sammanhang. Exempelvis kan Skatteverket besluta att inte folkbokföra en person som gift, medan en allmän domstol i samband med
en senare uppkommen prövning av t.ex. arv, äktenskapsskillnad eller
faderskap skulle kunna anse att det finns synnerliga skäl för att i det
sammanhanget erkänna äktenskapet och därmed en viss rättsverkan
av det. Vid prövningen av erkännande som en prejudiciell fråga kan
det finnas anledning att i viss mån göra andra typer av överväganden
än om det t.ex. är fråga om att i folkbokföringen registrera en persons civilstånd (prop. 2017/18:288 s. 28 f.).21
Frågan blir aktuell vid Skatteverket
Det är vanligt att den första prövningen av ett äktenskaps giltighet
görs av Skatteverket. Frågan om erkännande av ett utländskt äktenskap kan bli aktuell i olika situationer. Skatteverket kan framför allt
behöva ta ställning till frågan i ärenden om folkbokföring i samband
med inflyttning till Sverige. Det kan också vara fråga om tilldelning

21

Angående ordre public vid prejudiciella frågor se prop. 2003/04:48 s. 25 och Michael Bogdan
(2014) s. 70 som framhåller att det vid prejudiciella bedömningar kan finnas anledning att vara
mer tolerant när det gäller tillämpningen av utländsk rätt.
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av samordningsnummer, registrering av en utländsk vigsel för en
redan folkbokförd person22 eller hindersprövning.
Antalet ärenden om inflyttning till Sverige uppgår till cirka hundra
tusen ärenden per år, dock med högre nivåer de senaste åren.23 När
en person registreras i folkbokföringen ska dennes civilstånd inkluderas, vilket innebär att personens samtliga äktenskap som erkänns i
Sverige ska registreras. Detta gäller oavsett om maken eller makarna
till den som ska folkbokföras också har flyttat till Sverige.
Till stor del handlar folkbokföringen i detta avseende om en masshantering av ärenden och bedömningen är av summarisk karaktär.
Avsikten är inte att Skatteverket ska göra någon egen utredning av
sakförhållandena utan bedömningen av om det finns skäl att vägra
erkännande görs normalt enbart med ledning av de uppgifter som
lämnats i ansökan. En registrering av en utländsk vigsel kräver som
regel att det av ansökan klart framgår att förutsättningarna för registrering är uppfyllda, dvs. att vigseln är styrkt.24 En persons civilstånd kan styrkas genom uppvisande av en officiell handling från en
behörig myndighet i utlandet, exempelvis ett vigselbevis, en dom på
äktenskapsskillnad eller en tidigare makes dödsattest. Utgångspunkten
är att handlingen ska visas upp i original eller som vidimerad kopia.25
När en person folkbokförs för första gången kan det emellertid
vara tillräckligt att sökanden gör sitt civilstånd sannolikt för att det
ska registreras i folkbokföringen. Ett sannolikhetskrav tillämpas bl.a.
om officiella handlingar som kan styrka civilståndet saknas eller om
de handlingar som finns tillgängliga endast kan tillmätas ett begränsat
bevisvärde. En uppgift om civilstånd bedöms som sannolik om de
uppgifter som lämnats i ärendet vid en sammantagen bedömning framstår som tillförlitliga, sammanhängande och detaljerade. Fri bevisprövning gäller och en bedömning görs utifrån omständigheterna i
varje enskilt fall.26

22

Om det tillkommande äktenskapet ingåtts när personen var folkbokförd i Sverige får Skatteverket ta ställning till om äktenskapet ska vägras erkännande enligt 1 kap. 8 a § IÄL. Om en
mångiftessituation däremot redan var för handen innan folkbokföring ägde rum, men endast
ett äktenskap registrerats, har däremot civilståndet registrerats felaktigt. I så fall kan en ändring
vidtas av Skatteverket under vissa förutsättningar och ett tillkommande äktenskap registreras
i folkbokföringen om det bedöms giltigt i Sverige enligt IÄL.
23
Skatteverket (2018), s. 6.
24
HFD 2012:17 och RÅ 2000 not. 122 samt prop. 2003/04:48 s. 55.
25
Skatteverket (2018b), Registrering av civilstånd i folkbokföringen vid flytt till Sverige (ställningstagande).
26
Ibid.
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När det gäller förekomsten av polygama äktenskap i folkbokföringen är det av betydelse att en person som har gift om sig kan
visa att det första äktenskapet är upplöst. Den som inte kan bevisa
att det första äktenskapet är upplöst riskerar att bli registrerad som
gift med två personer.
Tidigare tillämpade Skatteverket ett krav på att en uppgift om
upplösning på grund av äktenskapsskillnad skulle vara styrkt för att
en registrering som skild skulle vara möjlig. En registrering som
skild kunde alltså inte ske trots att äktenskapsskillnaden gjordes
sannolik. Mot bl.a. denna bakgrund har det i en övervägande del av
de polygama äktenskap som redovisas i Skatteverkets rapport (se avsnitt 3.4) visat sig att avsikten inte har varit att ha flera pågående
äktenskap. Enligt Skatteverket har situationen i stället uppstått som
en konsekvens av att myndighetens riktlinjer medfört avslag på registrering av skilsmässor, och i vissa fall även dödsfall. Det har alltså
förekommit att samma person varit registrerad som gift med flera
personer i folkbokföringen eftersom det inte kunnat utredas att ett
första äktenskap upplösts genom äktenskapsskillnad eller makens
död. I dessa fall har det första äktenskapet registrerats samtidigt som
även ett senare ingånget äktenskap tagits upp i folkbokföringen. Personer har alltså registrerats som gifta med flera makar, trots att så
egentligen inte har varit fallet.
Detta ledde till att Skatteverket gjorde en översyn av bl.a. bevisvärderingen vid registreringen av civilstånd.27 Översynen har inneburit ett klargörande att beviskravet sannolikt kan tillämpas i förhållande till samtliga civilstånd (dvs. även i förhållande till äktenskapsskillnader) och att antalet registreringar av månggiften som inte speglar
verkliga förhållanden har minskat.28
Om det finns särskilda skäl får Skatteverket begära att anmälan
eller uppgift lämnas vid en personlig inställelse (23 § folkbokföringslagen [1991:481]). Personligt besök bör enligt förarbetena kunna begäras exempelvis vid invandring till Sverige, då en sådan inställelse
kan vara nödvändig på grund av språksvårigheter och oklara personuppgifter.29 Skatteverket kräver i dag personlig inställelse i samband
27

Ibid s. 4, 11 och 23.
Skatteverket (2018b). Ställningstagandet har inte medfört att äldre registreringar ändrats.
Vad gäller registrering av civilstånd sedan en make avlidit räckte det även sedan tidigare att
dödsfallet gjorts sannolikt.
29
Prop. 1990/91:153 s. 138.
28
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med att en anmälan om folkbokföring ges in av någon som flyttat
hit från utlandet.30
Frågan blir aktuell vid Migrationsverket
Det förekommer inte sällan att en av parterna i ett äktenskap bor
kvar utomlands. Frågan om erkännande av äktenskapet blir då aktuell när den maken vill komma till Sverige och ansöker om uppehållstillstånd enligt de särskilda regler som gäller för gifta personer. I vissa
fall har registrering av äktenskapet då redan skett i folkbokföringen.
Men det förekommer också att frågan om erkännande aktualiseras
vid Migrationsverket innan den har prövats av Skatteverket. Om den
ena myndigheten redan har prövat frågan är bedömningen inte bindande för den andra. Det kan alltså hända att Migrationsverket bedömer att ett äktenskap inte ska erkännas trots att Skatteverket har
registrerat det i folkbokföringen. En sådan registrering anses dock
väga tungt vid Migrationsverkets prövning (se MIG 2008:18).
Migrationsverket gör således bedömningar av om utländska äktenskap ska erkänns i samband med ansökningar om uppehållstillstånd
på grund av anknytning till en make. Endast en mycket begränsad
andel av de anknytningsärenden som myndigheten handlägger berör
månggiften.31
Vid en ansökan om uppehållstillstånd på grund av anknytning till
en make gör Migrationsverket inledningsvis en bedömning av om
det föreligger ett giltigt äktenskap. Det förekommer att myndigheten bedömer polygama äktenskap som giltiga i Sverige, dvs. erkänner dessa.32 Migrationsverket har i de ärendena sedan att tillämpa
utlänningslagens (2006:716, UtlL) bestämmelser om förutsättningarna att vägra uppehållstillstånd till en make. Dessa bestämmelser är
utformade i enlighet med familjeåterföreningsdirektivet33 som föreskriver en skyldighet för medlemsstaterna att vägra uppehållstillstånd
när anknytningspersonen är gift och lever tillsammans i Sverige med
en annan person än den make som ansöker om uppehållstillstånd
(5 kap. 17 b § UtlL). Enligt direktivet får medlemsstaterna även i
30

Prop. 2017/18:288 s. 30 f.
Skatteverket (2018), s. 13.
32
Ibid. Se även MIG 2016-26.
33
Europeiska rådets direktiv 2003/86/EG av den 22 september 2003 om rätt till familjeåterförening.
31
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andra situationer där det kan vara fråga om månggifte vägra uppehållstillstånd (5 kap. 17 a § andra stycket 2 UtlL). Även medsökande
barn till anknytningspersonen nekas normalt uppehållstillstånd i dessa
fall.
När Migrationsverket samtidigt prövar ansökningar om asyl från
flera medlemmar ur en familj, dvs. när familjemedlemmarna redan
vistas i Sverige, ska bedömningen av skyddsbehoven göras med beaktande av den s.k. principen om familjens enhet. Vid bedömningen
av vilka personer som ska behandlas som en familjeenhet skulle frågan
om fler än en hustru, eller vilken hustru, som kan ingå i denna enhet
kunna aktualiseras om flera hustrur söker asyl tillsammans med sin
make. Såvitt utredningen har kunnat konstatera har frågan dock inte
aktualiserats. I avsnitt 7.8.2 återkommer utredningen till dessa frågor.
Prövning i domstol
Frågan om erkännande kan även bli aktuell vid allmän domstol.34 En
make som vill ha frågan om äktenskapets giltighet i Sverige slutligt
avgjord har möjlighet att väcka talan mot den andre maken om
fastställelse av att äktenskapet består eller inte består (se 14 kap. 1 och
2 §§ ÄktB och såvitt avser frågan om behörighet för svensk domstol
3 kap. 2 § IÄL). För det fall domstolen i en sådan rättegång har avgjort frågan om ett äktenskap består eller inte består har domen
rättskraft och gäller därefter i andra sammanhang där frågan får betydelse.35
Av allt att döma är mål om fastställelse av äktenskaps giltighet i
praktiken sällsynta.36
Frågan om erkännande kan bli aktuell också som en prejudiciell
fråga, bl.a. i tvister i allmän domstol om t.ex. arv, underhåll eller
makars förmögenhetsförhållanden. Avgörandet av den prejudiciella
frågan är av central betydelse för bedömningen av målets huvudfråga
men saknar rättskraft i andra sammanhang.37
34

Också förvaltningsrättslig domstolsprövning kan förekomma efter överklagande av beslut
från Skatteverket respektive Migrationsverket.
35
Lars Tottie och Örjan Teleman (2017), kommentaren till 14 kap. 2 § ÄktB.
36
SOU 2017:96, s. 58. Utredningen har även kontaktat tingsrätterna i Stockholm, Södertörn,
Malmö och Göteborg för att undersöka hur vanlig förekommande sådana mål är. Eftersom
denna målkategori inte registreras separat utan tillsammans med övriga äktenskapsmål, såsom
ansökningar om äktenskapsskillnad, har domstolarna dock inte kunnat ge några säkra svar. Av
de uppgifter som lämnats framgår dock att mål om fastställelse av sådant slag verkar vara ovanliga.
37
Michael Bogdan (2014), s. 92.
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4.4

Straffrättslig reglering av polygama äktenskap

Ingår någon som är gift ett nytt äktenskap eller ingår någon som är
ogift äktenskap med en person som är gift, kan ansvar för brottet
tvegifte bli aktuellt (7 kap. 1 § första stycket brottsbalken [BrB]).
Straffskalan är böter eller fängelse i högst två år. Om den som är
partner i ett registrerat partnerskap ingår äktenskap, döms i stället
för olovligt ingående av äktenskap (7 kap. 1 § andra stycket BrB).
Brottet tvegifte kan begås av såväl den person som är gift och
ingår nytt äktenskap som den som är ogift och ingår äktenskap med
en person som redan är gift. Brottet förutsätter att både det tidigare
och det senare äktenskapet är giltigt i Sverige. Kravet på hindersprövning innan ett äktenskap ingås förebygger att tvegifte förövas.
Brottsliga förfaranden kan dock inte helt uteslutas, exempelvis om
någon vid hindersprövningen lämnar en oriktig uppgift om ett tidigare ingånget äktenskap. Om gärningen begås utomlands (i ett land
där månggifte är tillåtet) är ansvar för brott i princip uteslutet eftersom bestämmelsen inte är undantagen från kravet på dubbel straffbarhet (2 kap. 2 § andra stycket BrB).38
Uppsåt krävs för ansvar för brottet tvegifte. En oklarhet när det
gäller erkännandet av ett tidigare ingått äktenskap i ett annat land
eller upplösningen av ett tidigare äktenskap kan påverka uppsåtsbedömningen.39
Avslutningsvis kan nämnas att BrB även innehåller en reglering
som tar sikte på tvångsäktenskap. Genom 4 kap. 4 c och d §§ BrB
har äktenskapstvång och vilseledande till tvångsäktenskapsresa kriminaliserats. Bestämmelserna omfattar, till skillnad från bestämmelsen
om tvegifte, även informella äktenskap (äktenskapsliknande förbindelser).

38

Se dock Michael Bogdan (1978), s. 140 f., för tänkbara undantag.
Agneta Bäcklund m.fl. (2018), Brottsbalken – En kommentar, kommentaren till 7 kap. 1 § BrB,
publicerad i Zeteo 2018-04-25.
39
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Internationell rätt och europarätt

5.1

Inledning

I detta kapitel behandlas internationell rätt och europarätt i form av
konventioner och andra rättsakter som kan ha betydelse när det gäller
utländska månggiften. Även om det i sig inte är en grundläggande
fri- och rättighet för en enskild att få sitt äktenskap erkänt i en annan
stat, finns det konventioner och andra internationella instrument
som kan aktualiseras när det gäller såväl rätten att gifta sig som andra
länders erkännande av ingångna äktenskap. Syftet är att ge en övergripande bakgrund inför övervägandena i kap. 8 och framåt.
Nedan behandlas inledningsvis 1979 års FN-konvention om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor (CEDAW1) (avsnitt 5.2).
Därefter berörs 1978 års Haagkonvention om ingående och erkännande av äktenskap (1978 års Haagkonvention) (avsnitt 5.3). Sedan redogörs för vissa fri- och rättigheter i Europeiska konventionen om
skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen) samt Europeiska unionens stadga om de
grundläggande rättigheterna (EU-stadgan) (avsnitt 5.4.2). I samband
med det berörs även regeringsformen (RF). Därefter behandlas rätten
till fri rörlighet för unionsmedborgare (avsnitt 5.4.3).

5.2

1979 års FN-konvention om avskaffande
av all slags diskriminering av kvinnor (CEDAW)

Enligt artikel 16.1 i CEDAW-konventionen ska konventionsstaterna
vidta alla lämpliga åtgärder för att avskaffa diskriminering av kvinnor
i alla frågor som gäller äktenskap och familjeförhållanden. Staterna
ska bl.a., med jämställdheten mellan män och kvinnor som grund,
1

Convention on the Elimination of All forms of Discrimination against Women.
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säkerställa en lika rätt att ingå äktenskap (punkt a) och lika rättigheter och skyldigheter under äktenskapet och vid dess upplösning
(punkt c). Konventionen är i kraft sedan 1981 och är undertecknad
och ratificerad av Sverige.
Den till konventionen knutna kvinnodiskrimineringskommittén
har uttalat sig om polygami och dess diskriminerande effekter. Rekommendationerna är i sig inte bindande för CEDAW:s konventionsstater. Kommittén har dock getts ansvaret att tolka konventionen,
varför uttalandena kan sägas ge indikationer på vilka förpliktelser som
följer av den.2
I rekommendation nummer 21 uttalade kvinnodiskrimineringskommittén följande:
Polygamous marriage contravenes a woman's right to equality with
men, and can have such serious emotional and financial consequences
for her and her dependents that such marriages ought to be discouraged
and prohibited. The Committee notes with concern that some States
parties, whose constitution’s guarantee equal rights, permit polygamous
marriage in accordance with personal or customary law. This […] breaches
the provisions of […] the Convention.3

Även i efterföljande rekommendationer har kommittén, och även
andra FN-organ, uttalat att polygami ska motverkas och förbjudas.
I en rekommendation från kvinnodiskrimineringskommittén och FN:s
kommitté för barnets rättigheter uttalades exempelvis följande:
Polygamy is contrary to the dignity of women and girls and infringes
on their human rights and freedoms, including equality and protection
within the family.

och
States parties […] have explicit obligations to discourage and prohibit
polygamy because it is contrary to the Convention.4

2

Se t.ex. Tone Linn Waerstad (2017), Utredning av ekteskapsloven § 18 a – barneektenskap og
bigami (överlämnad till norska barne- og likestillningsdepartementet den 1 juni 2017), s. 10 f.
3
FN:s kvinnodiskrimineringskommittés allmänna rekommendation nummer 21 från den 12 april
1994, avsnitt 1.A.
4
Den gemensamma allmänna rekommendationen nummer 31 från FN:s kvinnodiskrimineringskommitté och FN:s kommitté för barnets rättigheter från den 14 november 2014, avsnitt VI.C.
Se även FN:s människorättskommittés allmänna kommentar nummer 28 från den 29 mars 2000,
punkt 24, där bl.a. följande uttalades “It should also be noted that equality of treatment with
regard to the right to marry implies that polygamy is incompatible with this principle. Poly-
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En rättslig ordning som innebär att män får gifta sig med flera kvinnor, medan kvinnor bara får gifta sig med en man, synes alltså innebära en otillåten diskriminering enligt konventionen.
När det gäller kvinnor som redan befinner sig i polygama äktenskap har FN:s kvinnodiskrimineringskommitté uttalat att deras ekonomiska rättigheter ska säkerställas.5 Månggiften ska alltså enligt
kommittén motverkas samtidigt som man bör säkerställa ekonomiska
rättigheter för kvinnor som trots allt befinner sig i sådana äktenskap.

5.3

1978 års Haagkonvention om ingående
och erkännande av äktenskap

1978 års Haagkonvention om ingående och erkännande av äktenskap har ratificerats av Australien, Nederländerna samt Luxemburg
och trädde i kraft 1991. Egypten, Finland och Portugal har undertecknat men ännu inte ratificerat konventionen. Sverige är inte part
till 1978 års Haagkonvention, men den behandlas ändå här som ett
uttryck för internationell rätt på området.
Konventionens centrala del är bestämmelserna om erkännande av
äktenskap. Reglerna är tillämpliga oavsett i vilken stat äktenskapet
har ingåtts. De begränsar inte de anslutna staternas möjligheter att
erkänna äktenskap i fler fall än vad som tas upp i konventionen.
Vidare har vissa särskilda typer av vigslar uttryckligen undantagits
från vad konventionen reglerar. Undantagna är bl.a. vigslar där en av
parterna eller bägge har varit närvarande endast genom ombud och
sådana informella äktenskap som uppkommer genom att samlevnad
under vissa villkor jämställs med äktenskap (artikel 8).
Enligt huvudregeln i konventionen ska ett äktenskap erkännas
om det har ingåtts i enlighet med de formella och materiella föreskrifterna i vigsellandets lag eller i den utländska lag som har tillämpats i vigsellandet (artikel 9). Om en behörig myndighet har utfärdat
gamy violates the dignity of women. It is an inadmissible discrimination against women.
Consequently, it should be definitely abolished wherever it continues to exist.”
5
Se bl.a. FN:s kvinnodiskrimineringskommittés allmänna rekommendation nummer 29 från
den 30 oktober april 2013, punkt 28, där följande uttalas “States parties should take all legislative and policy measures needed to abolish polygamous marriages. Nevertheless, as stated
by the Committee in its general recommendation No. 27, polygamy is still practised in many
States Parties, and many women are in polygamous unions. Accordingly, with regard to women
in existing polygamous marriages, States parties should take the necessary measures to ensure
the protection of the economic rights of women.”
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ett vigselbevis ska äktenskapet vidare anses giltigt till dess motsatsen
har fastställts (artikel 10).
Det finns ett antal undantag från skyldigheten att erkänna ett
utländskt äktenskap. Bortsett från sådana fall som ryms under ett
förbehåll för ordre public (artikel 14) är de preciserade undantagen
uttömmande angivna (artikel 11 första stycket). De förhållanden som
medför att erkännande kan vägras ska ha funnits vid äktenskapets
ingående enligt lagen i den stat i vilken erkännande söks. Det rör sig
om fall när det funnits sådana hinder mot äktenskapet som att en av
makarna redan var gift, att parterna var nära släkt med varandra eller
att den ena parten inte uppnått en föreskriven lägsta ålder. Vidare
behöver ett äktenskap inte erkännas om en av makarna inte frivilligt
samtyckt till det. När det gäller äktenskap som ingåtts trots att någon
av parterna redan var gift får erkännande inte vägras om det senare
äktenskapet har blivit giltigt på grund av att det tidigare äktenskapet
upplösts eller annullerats (artikel 11 andra stycket).
Sammanfattningsvis medger 1978 års Haagkonvention att utländska
äktenskap som ingåtts trots att någon av makarna redan är gift får
vägras erkännande, men föreskriver inte någon sådan skyldighet för
konventionsstaterna.

5.4

Europarätt

5.4.1

Inledning

Sverige är part till Europakonventionen, som även gäller direkt som
lag här i riket enligt lagen (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Det framgår även av svensk grundlag att lag eller
annan föreskrift inte får meddelas i strid med Sveriges åtaganden på
grund av konventionen (2 kap. 19 § RF).
Några särskilda EU-regler om erkännande av äktenskap finns inte.
Europeiska kommissionen har dock i en grönbok6 presenterat olika
sätt att stärka principen om ömsesidigt erkännande i frågor om civil-

6

En grönbok är ett samrådsdokument som Europeiska kommissionen utarbetar i början av
ett lagstiftningsförfarande.
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stånd.7 Ett av de föreslagna alternativen är automatiskt erkännande,
även om det uppmärksammas att det kan visa sig komplicerat när det
gäller t.ex. äktenskap. Under 2011 behandlade Riksdagens civilutskott förslagen8 och regeringen lämnade samma år synpunkter på
grönboken varvid den ställde sig avvisande till att s.k. statushandlingar blir föremål för automatiskt erkännande.9 Grönboken har ännu
inte lett till vidare åtgärder inom EU såvitt avser frågan om erkännande av utländska äktenskap.
Sverige är dock bundet av EU-stadgan när unionsrätten tillämpas
(artikel 51).10 EU-stadgan ska tolkas i ljuset av Europakonventionen
vad gäller de rättigheter som har motsvarigheter i konventionen.
Detta kommer till uttryck i stadgan (artikel 52.3) som föreskriver
att rättigheter som skyddas i båda rättsakterna ska ges samma betydelse som i Europakonventionen.
Sverige är således bundet av Europakonventionen, och i vissa fall
även EU-stadgan, vilket måste beaktas vid utformandet av regler om
hanteringen av utländska äktenskap. Rättigheterna i dessa instrument kan dock, med undantag för vissa s.k. absoluta rättigheter,
inskränkas och varje konventions- eller medlemsstat har en viss
bedömningsmarginal när det gäller att avgöra om en inskränkning är
nödvändig och proportionerlig.
Sverige är även bundet av EU-rättens bestämmelser om fri rörlighet för unionsmedborgare, som förekommer i dels EU:s stadga,
dels i fördragen och sekundärrätten. Denna rättighet behandlas särskilt i avsnitt 6.4.3.
5.4.2

Europakonventionen och EU-stadgan

Giftasvuxna män och kvinnor har rätt att ingå äktenskap och bilda
familj i enlighet med de nationella lagar som reglerar utövandet av
denna rättighet (artikel 12 i Europakonventionen). Vidare ska makar
vara likställda i fråga om rättigheter och ansvar av privaträttslig
7

Minskad byråkrati för medborgarna: Att underlätta fri rörlighet i fråga om officiella handlingar
och erkännande av verkningarna av civilståndshandlingar, KOM (2010)747.
8
Utlåtande 2010/11:CU21, Fri rörlighet för dokument.
9
Ju2011/133/L2. Regeringens bedömde att en generell lösning för alla slags statushandlingar
inte är möjlig. En framkomlig väg är enligt yttrandet i stället att för varje delområde arbeta
vidare med internationellt privaträttsliga rättsakter.
10
Det centrala kriteriet för att avgöra om det är fråga om en tillämpning av unionsrätten är
huruvida den nationella rättstillämpningen påverkar unionsrättens funktion och av unionsrätten
skyddade intressen, se t.ex. Carl Lebeck (2016), EU-stadgan om grundläggande rättigheter, s. 126.
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natur, inbördes samt i förhållande till sina barn, i fråga om äktenskapet, under äktenskapet och i händelse av dess upplösning. Konventionsstaterna är dock oförhindrade att vidta sådana åtgärder som
är nödvändiga i barnens intresse (artikel 5 i Europakonventionens
sjunde tilläggsprotokoll). Även i detta sammanhang gäller konventionens förbud mot diskriminering på grund av bl.a. kön (artikel 14
i Europakonventionen).
Av det sagda kan slutsatsen dras att en rättslig reglering som
innebär att endast män får gifta sig med flera makar inte är i linje med
Europakonventionen. Eftersom ingen av de anslutna staterna tillåter
ingåendet av månggiften har sådana äktenskaps diskriminerande
effekter i förhållande till kvinnor dock inte blivit föremål för någon
rättspraxis kopplad till sagda bestämmelser.11
När det gäller inskränkningar av rätten att ingå äktenskap enligt
Europakonventionen ges konventionsstaterna en relativt bred bedömningsmarginal genom hänvisningen i artikel 12 till nationella lagar, så
länge själva substansen eller kärnan (essence på engelska) i rättigheten inte urholkas.12 Stater har rätt att begränsa rätten att ingå
äktenskap utifrån bestämmelser om t.ex. lägsta tillåtna ålder men
även för att motverka polygami.13 I sin rättspraxis har Europadomstolen bl.a. konstaterat följande: “The Convention institutions have
accepted that limitations on the right to marry […] may also include
substantive provisions based on generally recognised considerations
of public interest, in particular concerning capacity, consent, prohibited degrees of affinity or the prevention of bigamy.”14
Någon rätt för en gift person att ingå ett nytt äktenskap synes
alltså inte kunna grundas på konventionen så länge det tidigare äktenskapet består.15 Det har ansetts att den som redan är gift kan nekas
att ingå ett nytt äktenskap på den grunden att lagstiftning mot månggifte är djupt förankrad i konventionsstaterna och att ett sådant för-

11

Tone Linn Waerstad (2017), s. 44.
Se t.ex. Davis Harris m.fl. (2014), Law of the European Convention on Human Rights, s. 755.
13
Ibid. Se även Peer Lorenjzen m.fl. (2011), Den Europæiske Meeneskerettighedskonvention,
s. 937.
14
O’ Donoghue and others v. The United Kingdom, 34848/07, 14 december 2010. I Johnston and
Others v. Ireland, 9697/82, 18 december 1986, hänvisade domstolen vidare till […] a society
adhering to the principle of monogamy […].
15
Hans Danelius (2015), Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, s. 398.
12
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bud inte påverkar åtnjutandet av rättighetens kärna för den som redan
är gift.16
Rätten att gifta sig regleras även i EU-stadgan (artikel 9) som föreskriver att rätten att ingå äktenskap och rätten att bilda familj ska
garanteras enligt de nationella lagar som reglerar utövandet av dessa
rättigheter.17
Rätten att gifta sig enligt konventionen och stadgan torde främst
reglera frågan om själva ingåendet av äktenskap enligt staters interna
rättsordningar.18 Frågan om redan existerande giftermål, däribland
erkännande av utländska äktenskap (inklusive månggiften), faller
däremot under tillämpningsområdet för rätten till skydd för privat- och
familjeliv (artikel 8.1 i Europakonventionen). Enligt bestämmelsen
har var och en rätt till respekt för sitt privat- och familjeliv (samt sitt
hem och sin korrespondens). Rätten till familjeliv omfattar bl.a.
relationer mellan makar och mellan föräldrar och barn. Enligt Europakonventionen har familjemedlemmar som huvudregel rätt att leva tillsammans och att på andra sätt upprätthålla och utveckla de ömsesidiga relationerna utan ingrepp från statens sida.19
Rätten till familjeliv får dock inskränkas i vissa angivna fall (artikel 8.2 i Europakonventionen).20 De rättigheter som följer av bestämmelsen innebär inte heller någon generell skyldighet för en konventionsstat att erkänna äktenskap som står i strid med statens egen
lagstiftning. Europadomstolen har t.ex. uttalat att en stat aldrig är
skyldig att erkänna ett äktenskap som ingåtts av en 14-åring (Z.H
och R.H mot Schweiz, nr. 60119/12, 8 december 2015).
Ett nekat erkännande kan dock i vissa fall utgöra en inskränkning
av rättigheterna i artikel 8 i konventionen. Detta konstaterades av
Europadomstolen i ett mål där den omständigheten att ett utländskt
16

Pieter Van Dijk m.fl. (2017), Theory and Practice of the European Convention on Human
Rights, s. 841.
17
Varje begränsning i utövandet av de rättigheter och friheter som erkänns i stadgan ska vara
föreskriven i lag och förenlig med det väsentliga innehållet i dessa rättigheter och friheter.
Begränsningar får, med beaktande av proportionalitetsprincipen, endast göras om de är nödvändiga och faktiskt svarar mot mål av allmänt samhällsintresse som erkänns av unionen eller
behovet av skydd för andra människors rättigheter och friheter. Se artikel 52.1 i EU-stadgan.
Även i detta fall gäller en princip om icke-diskriminering, utifrån bl.a. kön. Se artikel 21.1 i
EU-stadgan.
18
Jfr dock Theodorou and Tsotsorou v. Greece, 57854/15, 5 september 2019.
19
Se t.ex. Davis Harris m.fl. (2014), s. 564.
20
Offentlig myndighet får inskränka åtnjutande av denna rättighet endast med stöd av lag och
om det i ett demokratiskt samhälle är nödvändigt med hänsyn till statens säkerhet, den allmänna
säkerheten, landets ekonomiska välstånd eller till förebyggande av oordning eller brott eller
till skydd för hälsa eller moral eller för andra personers fri- och rättigheter.
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äktenskap inte registrerades i Malta medförde en rad problem för
parterna i deras vardagliga liv, bl.a. avseende frågor om skatt, rätten
till sociala förmåner och tillstånd att arbeta (Dadouch mot Malta,
nr. 38816/07, 20 juli 2010). Domstolen konstaterade att det visserligen kan vara godtagbart med bestämmelser som innebär att utländska
äktenskap nekas registrering om förfarandet syftar till förebyggande
av oordning eller till skydd för andra personers fri- och rättigheter.
Det anfördes också att det i första hand ankommer på konventionsstaterna att reglera vilka äktenskap som är giltiga eller ska registreras
samt rättsverkningarna därav. I det aktuella avgörandet fann domstolen dock att en tidsutdräkt överstigande två år innan äktenskapet
erkändes (vilken enbart berodde på formaliakrav) inte var nödvändig.
Det finns inte någon rättspraxis som direkt tar sikte på frågan om
erkännande av utländska polygama äktenskap. Frågan har dock aktualiserats i migrationsrättsliga sammanhang. Vid några tillfällen har artikel 8 i Europakonventionen prövats i relation till nationella regler
om rätten till uppehållstillstånd för tredjelandsmedborgare i polygama hushåll.
Europarådets kommission för de mänskliga rättigheterna21 har
framhållit att månggiften i och för sig kan ge upphov till en rätt till
respekt för familjelivet, i vart fall mellan en förälder och ett barn som
fötts inom ramen för ett polygamt äktenskap (E.A. och A.A. mot
Nederländerna, nr. 14501/89, 6 januari 1992).22 Målet behandlade
familjerelationen mellan en pappa och dennes son i hans första äktenskap och avsåg bl.a. en vägran att bevilja sonen uppehållstillstånd i
Nederländerna. Pappan var gift med två kvinnor och bodde i
Nederländerna med sin hustru från äktenskap nummer två. Mannens
första hustru bodde kvar i hans ursprungsland. Avgörandet hade sin
bakgrund i nederländsk lagstiftning som i månggiftessituationer endast
medgav att en make och dennes barn beviljas uppehållstillstånd i
landet baserat på anknytning. Kommissionen framhöll att en stat, i
samband med immigrationsärenden på grund av familjeanknytning,
inte kan avkrävas att fullt ut erkänna polygama äktenskap som är i
strid med dess interna rättsordning. I avgörandet konstaterade kommissionen att en sådan ordning som den nederländska var ändamålsenlig och godtagbar enligt artikel 8 i Europakonventionen.
21

Kommissionen var ett till Europarådet knutet organ som tidigare hade i uppgift att granska
anmälningar från enskilda om kränkningar av Europakonventionen. Sedan enskilda 1998 givits
talerätt direkt i Europadomstolen har kommissionen upphört.
22
Se även M. och O.M. mot Nederländerna, nr. 12139/86, 5 oktober 1987.

72

160

SOU 2020:2

Internationell rätt och europarätt

Ett annat exempel är kommissionens uttalanden i ett mål där
sökanden var en minderårig flicka vars mor hade fått avslag på sin
ansökan om uppehållstillstånd. Ansökan var gjord med hänvisning
till anknytningen till kvinnans make, tillika sökandens far, som var
brittisk medborgare (R.B. mot Storbritannien, nr. 19628/92, den
29 juni 1992). Orsaken till avslagsbeslutet var att maken/fadern redan
levde tillsammans med en annan hustru som tidigare hade beviljats
uppehållstillstånd i Storbritannien på grund av anknytning till honom.
Även sökanden hade tidigare beviljats uppehållstillstånd på grund av
anknytning till fadern. Brittisk lag, som syftade till att förhindra
polygama hushåll, tillät dock inte att sökandens mor beviljades uppehållstillstånd i den beskrivna situationen. Europakommissionen uttalade att de brittiska myndigheternas avslagsbeslut innebar ett intrång
i sökandens rätt till familjeliv enligt artikel 8.1 i Europakonventionen.
En viss bedömningsmarginal ansågs dock föreligga på utlänningsrättens område och det kunde enligt kommissionen inte krävas att
en konventionsstatstat fullt ut erkände polygama äktenskap om de
stod i strid med statens egen lagstiftning. Kommissionen noterade i
detta sammanhang att polygami i århundraden har varit förbjudet
och straffsanktionerat i Storbritannien. Enligt kommissionen kunde
omständigheterna i det enskilda fall som var föremål för prövning
inte anses väga tyngre än Storbritanniens legitima intresse av att förbjuda polygami. De brittiska reglerna ansågs nödvändiga i ett demokratiskt samhälle med hänsyn till skyddet för moral och andra personers fri- och rättigheter och utgjorde en sådan inskränkning i
rätten till familjeliv som är tillåten enligt artikel 8.2 i Europakonventionen.
Värt att notera är att familjebanden mellan makarna i månggiftena
inte var föremål för direkt prövning i något av de två nämnda målen.23
23

Utan att göra några jämförelser mellan samkönade äktenskap och månggiften kan det nämnas
att Europadomstolen behandlat frågan om erkännande av förstnämnda kategori av äktenskap
(Orlandi m.fl. mot Italien, nr. 44057/12 m.fl., 14 december 2017). Avgörandet avsåg ett antal
samkönade par som ingått äktenskap i utlandet och därefter ansökt om registrering av sina
giftermål i Italien men vägrats detta. Domstolen påpekade att en majoritet av konventionsstaterna tillåter ingåendet av samkönade äktenskap eller registrerat partnerskap eller liknande
– men däremot i regel inte erkänner utländska äktenskap mellan personer av samma kön. Med
hänvisning till staters rätt att förebygga oordning slogs det därefter fast det inte finns någon
skyldighet att erkänna utländska samkönade äktenskap. Men eftersom det vid tidpunkten för
händelserna i målen inte var möjligt att ingå registrerade partnerskap eller liknande i Italien
(vilket redan hade kritiserats av domstolen i ett tidigare avgörande) konstaterade domstolen
att sökandena hamnade i ett rättsligt vakuum, vilket innebar en överträdelse av artikel 8 i konventionen.
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Rätten till skydd för privat- och familjeliv regleras också i EUstadgan (artikel 7) och kan även enligt denna rättsakt inskränkas.24
I sammanhanget bör rätten till religionsfrihet i Europakonventionen nämnas (artikel 9.1, som även reglerar rätten till s.k. tankeoch samvetsfrihet och alltså skyddar såväl religiösa som icke-religiösa
livsåskådningar). Enligt denna bestämmelse har var och en rätt till
religionsfrihet vilket innefattar frihet att byta religion eller tro och
frihet att ensam eller i gemenskap med andra, offentligt eller enskilt,
utöva sin religion eller tro genom gudstjänst, undervisning, sedvänjor
och ritualer. Även denna rättighet får inskränkas i vissa angivna fall
på så sätt att rätten att utöva sin religion eller tro får begränsas (artikel 9.2 i Europakonventionen).25
Inte alla handlingar som bygger på religiös övertygelse eller tro
omfattas av bestämmelsen om religionsfrihet. Om ett agerande inte
direkt ger uttryck för den aktuella livsåskådningen, eller endast har
en avlägsen koppling till religiösa principer, faller det utanför bestämmelsens räckvidd. För att kvalificera sig som en sedvänja har det
ansetts att handlandet i fråga måste ha en nära koppling till religion
eller annan livsåskådning.26 I senare rättspraxis har Europadomstolen
dock i någon mån mjukat upp kravet på den nödvändiga kopplingen
till religion och uttalat att inte endast sådan tillbedjan eller andakt
som utgör en del av utövandet av en religion omfattas. Även andra
handlingar träffas om det finns ett tillräckligt nära och direkt samband mellan agerandet och den underliggande tron, vilket måste
avgöras utifrån förhållandena i varje enskilt fall. Domstolen har även
uttalat att det inte ankommer på den enskilde att visa att denne
handlade för att uppfylla en plikt föreskriven av den aktuella religionen i fråga (Ewida m.fl. mot Förenade Kungariket, 48420/10,
15 januari 2013).
Generellt tillämpliga regler som tillämpas neutralt utan hänsynstagande till enskildas religion faller ofta utanför rätten till religionsfrihet. Exempelvis har enskildas vägran, på religiösa grunder, att sälja
preventivmedel eller betala skatt inte ansetts omfattas av skyddet i
bestämmelsen.27
24

Se fotnot 17.
Friheten att utöva sin religion eller tro får endast underkastas sådana inskränkningar som är
föreskrivna i lag och som i ett demokratiskt samhälle är nödvändiga med hänsyn till den allmänna säkerheten eller till skydd för allmän ordning, hälsa eller moral eller till skydd för andra
personers fri- och rättigheter.
26
Se t.ex. Pieter Van Dijk m.fl. (2017), s. 737.
27
Ibid.
25
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Såvitt utredningen har kunnat konstatera finns det inte någon
rättspraxis som rör frågan om just erkännande av utländska äktenskap i förhållande till rätten till religionsfrihet. När det gäller polygami har Europadomstolen dock omnämnt företeelsen som exempel
på en religiös yttring som är oförenlig med Europakonventionens
underliggande grundprinciper och uttalat att inskränkningar från
statens sida med hänsyn till detta kan vara berättigade (Jehovas Wittnesses
of Moscow mot Ryssland, nr. 302/02, 10 juni 2010). Avgörandet
avsåg bl.a. rätten till religionsfrihet enligt konventionen sedan ryska
myndigheter upplöst ett religiöst samfund och förbjudit det att fortsätta sin verksamhet. Målet behandlade alltså varken rätten att ingå
månggiften eller att få sådana äktenskap erkända.
Rätten till religionsfrihet regleras även i EU-stadgan (artikel 7.1)
och kan också enligt denna rättsakt begränsas.28
Också RF skyddar religionsfriheten, på så sätt att var och en
gentemot det allmänna är tillförsäkrad friheten att ensam eller tillsammans med andra utöva sin religion (2 kap. 1 § 6 RF). Till skillnad
från Europakonventionen och EU-stadgan är religionsfriheten enligt
svensk grundlag absolut och kan alltså inte inskränkas. RF:s skydd
för religionsfrihet är dock begränsat jämfört med europarätten. Detta
har uttryckts på så sätt att friheten i princip inte avser annat än
enskild religionsutövning29, dvs. att i ensamhet, och utan att påverka
någon i omgivningen, utöva sin tro.30 Alla faktiska uttryck, som att
exempelvis manifestera sin tro eller mötas för gudstjänst, faller i stället
under yttrande- respektive mötesfriheten (som kan begränsas) eller
andra tillämpliga rättigheter.31 Detta innebär bl.a. att de övriga positiva opinionsfriheterna inte får något förstärkt skydd när de utövas i
religiösa sammanhang eller med religiösa förtecken och att en vanligtvis straffbar handling såsom tvegifte inte är skyddad bara för att
den förekommer i ett religiöst sammanhang.32 Detta mycket begränsade tillämpningsområde förklarar varför religionsfriheten ansetts böra
vara en av de rättigheter i RF som inte kan inskränkas.33

28

Se fotnot 17.
Joakim Nergelius (2018), Svensk statsrätt, s. 146.
30
Mattias Derlén m.fl. (2016), Konstitutionell rätt, s. 333 f.
31
Ibid. Se även prop. 1975/76:209 s. 114.
32
Joakim Nergelius (2018), s. 145.
33
Mattias Derlén m.fl. (2016), s. 334.
29
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Fri rörlighet inom EU

Frågor om ingående och erkännande av äktenskap faller in under
medlemsstaternas befogenheter. Det är alltså som utgångspunkt upp
till varje medlemsstat att ta ställning till i vilken utsträckning andra
staters äktenskap ska erkännas. Medlemsstaterna är vid detta ställningstagande dock skyldiga att iaktta unionsrätten och i synnerhet
bestämmelserna om unionsmedborgares rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier (se t.ex. Coman m.fl., C673/16, 5 juni 2018).
Den fria rörligheten för personer är en av EU:s grundprinciper
och gäller även för familjemedlemmar. Rätten till fri rörlighet regleras
i såväl fördragen och EU-stadgan (artikel 3.2 i fördraget om Europeiska unionen, artikel 21 och avdelningarna IV och V i fördraget
om Europeiska unionens funktionssätt samt artikel 45 i stadgan) som
i sekundärrätten (det s.k. rörlighetsdirektivet34). Den innebär att
EU-medborgare har rätt att resa till ett annat EU-land och vistas där
en längre eller kortare tid. Den fria rörligheten för personer omfattar
även rätten att ta med sig sin familj vid flytt till en annan medlemsstat
oavsett om de är unionsmedborgare eller inte (invandring till EU från
tredjeland regleras dock inte av rätten till fri rörlighet inom unionen
utan av de EU-rättsliga bestämmelserna om migration). Värt att
notera är att den unionsmedborgare som har uppehållit sig i en annan
medlemsstat kan åberopa rätten till fri rörlighet även mot den egna
ursprungsmedlemsstaten, om denne t.ex. avser att flytta hem.
EU-domstolens avgöranden på namnrättens område anses ofta
kunna överföras till andra frågor om en persons status, däribland
erkännande av utländska äktenskap.35 Det ska därför nämnas att det
i rättspraxis konstaterats att en medlemsstats vägran att godta ett
visst utländskt namn kan innebära en begränsning av rätten till fri
rörlighet om åtgärden ger upphov till avsevärda problem för den
berörda i administrativt, yrkesmässigt eller privat hänseende (RunevičVardy och Wardyn, C-391-09, 12 maj 2011).
34

Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38/EG av den 29 april 2004 om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier och om ändring av förordning (EEG) nr 1612/68 och om upphävande av
direktiven 64/221/EEG, 68/360/EEG, 72/194/EEG, 73/148/EEG, 75/34/EEG, 75/35/EEG,
90/364/EEG, 90/365/EEG och 93/96/EEG.
35
Se t.ex. Torstein Franzen (2019), Utredning av konsekvenser av ikke å anerkjenne ekteskap
som er gyldig inngått i utlandet av parter uten tilknytning til Norge på vigselstidspunktet – barneekteskap (under både 16 og 18 år), bigami og søskenbarnekteskap, s. 28 och prop. 2017/18:288
s. 19 f.
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För det fall ett äktenskap inte erkänns i det land dit EU-medborgaren vill flytta för att t.ex. arbeta, skulle det således kunna invändas att dennes fria rörlighet i det enskilda fallet kan komma till
skada. Arbetstagaren kan föredra säkerhet om utgången, framför
eventuell ovisshet om en sådan flytts familjerättsliga konsekvenser,
till den grad att han eller hon avstår från att flytta. Rätten till fri
rörlighet kan också påverkas negativt för det fall en unionsmedborgares make inte ges uppehållsrätt i en annan medlemsstat för att parternas äktenskap inte erkänns där.
Rätten till fri rörlighet är dock inte absolut. En begränsning av
den fria rörligheten inom EU kan bl.a. enligt EU-domstolens rättspraxis vara motiverad och därmed tillåten. För det krävs att inskränkningen grundar sig på objektiva skäl av allmänt intresse som
är oberoende av de berörda personernas nationalitet och står i proportion till det legitima syfte som eftersträvas med de nationella
reglerna. Den fria rörligheten kan således på olika sätt begränsas på
grund av hänsyn till exempelvis allmän ordning, säkerhet och hälsa.
Såvitt utredningen har kunnat konstatera finns det inte någon
rättspraxis som avser erkännande av utländska polygama äktenskap
i förhållande till rätten till fri rörlighet. I det ovan nämnda Comanavgörandet prövades däremot frågan om beviljande av en härledd
uppehållsrätt för en tredjelandsmedborgare som genom ett samkönat äktenskap var gift med en unionsmedborgare. Även om månggiften inte bör likställas med samkönade äktenskap kan avgörandet
behandlas för att på ett generellt plan belysa frågan om nekat erkännande i förhållande till unionsrätten. Målet avsåg en manlig rumänsk
medborgare som flyttat till Belgien och där ingått äktenskap med en
annan man som var tredjelandsmedborgare. När makarna vände sig
till rumänska myndigheter för att undersöka möjligheterna för tredjelandsmedborgaren att få uppehållsrätt där mottog de ett negativt
besked baserat på att samkönade äktenskap inte erkänns i den medlemsstaten. EU-domstolen slog i målet fast att ett vägrat erkännande
av ett äktenskap som tredjelandsmedborgaren ingått med en unionsmedborgare av samma kön under en vistelse i en annan medlemsstat,
kan utgöra hinder för unionsmedborgarens utövande av sin rätt till
fri rörlighet. Ett sådant beslut att neka erkännande leder nämligen
till att unionsmedborgaren kan berövas möjligheten att återvända till
den medlemsstat han eller hon är medborgare i tillsammans med sin
make eller maka.
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Domstolen konstaterade vidare att en begränsning av den fria
rörligheten för personer i och för sig kan vara motiverad. När det
kommer till ordre public (vilket åberopats av Rumänien) ska detta
begrepp emellertid tolkas restriktivt när det används för att motivera
ett undantag från en grundläggande frihet. En skyldighet för Rumänien
att erkänna ett sådant samkönat äktenskap som var för handen, såvitt
avsåg beviljandet av en härledd uppehållsrätt för en tredjelandsmedborgare, ansågs därför inte innebära någon kränkning av denna medlemsstats nationella identitet och inte heller att lag och ordning påverkades menligt i denna stat.
Mot bl.a. denna bakgrund slog EU-domstolen fast att rätten till
fri rörlighet hindrade de behöriga myndigheterna i den medlemsstat
som unionsmedborgaren var medborgare i, från att neka en tredjelandsmedborgare uppehållsrätt med motiveringen att dess lagstiftning inte medger samkönade äktenskap. Det ska framhållas att domstolen tydligt påpekade att bedömningen avseende icke-erkännandet
av äktenskapet enbart avsåg frågan om en härledd uppehållsrätt för
en tredjelandsmedborgare. Någon granskning av andra rättsverkningar
eller konsekvenser av ett nekat erkännande gjordes inte i avgörandet.
I sammanhanget ska det poängteras att synen på samkönade äktenskap och månggiften torde skilja sig åt inom såväl unionsrätten som
i medlemsstaterna. Många medlemsstater tillåter ingåendet av äktenskap mellan homosexuella men inte polygami. Och när det gäller
rätten till fri rörlighet för unionsmedborgare har EU-kommissionen
i en vägledning om tillämpningen av rörlighetsdirektivet uttryckligen framhållit att en medlemsstat inte är skyldig att erkänna ett
äktenskap mellan en EU-medborgare och en tredjelandsmedborgare
om det är fråga om ett polygamt äktenskap (KOM(2009) 313). EUdomstolens avgörande i Coman-fallet kan alltså inte tas till intäkt för
att medlemsstaterna är skyldiga att erkänna månggiften i samband
med att rätten till fri rörlighet aktualiseras.
Avslutningsvis kan det nämnas att Tyskland har tagit rätten till
fri rörlighet för unionsmedborgare i beaktande när landet införde en
ny lagstiftning om förbud mot erkännande av barnäktenskap, genom
att göra undantag för särskilt graverande fall. I motiven till lagen
anges som exempel på enskilda graverande fall bl.a. situationer där
den fria rörligheten skulle komma till skada.36 Vidare gäller det danska
förbudet mot att erkänna utländska barnäktenskap inte för EU/EES36

SOU 2017:96 s. 95.
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medborgare och deras anhöriga. Även inställningen till månggiften
och barnäktenskap skiljer sig dock åt, bl.a. i det avseendet att majoriteten av EU:s medlemsstater tillåter giftermål före 18 års ålder men
att ingen av dessa tillåter ingåendet av månggiften. Frågan om fri rörlighet kommer därför i ett annat ljus när det är fråga om månggiften.
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Europeisk utblick

6.1

Inledning

I kapitlet redogörs för regleringen av utländska månggiften i ett
urval av europeiska länder. Inledningsvis behandlas lagstiftningen i
tre av våra nordiska grannländer, Danmark (avsnitt 6.2) Norge (avsnitt 6.3) och Finland (6.4). Därefter berörs den rättsliga regleringen
i två kontinentaleuropeiska länder, nämligen Tyskland (avsnitt 6.5)
och Frankrike (avsnitt 6.6). Sedan redogörs för ordningen i Förenade kungariket (avsnitt 6.7). Gemensamt för dessa länder är att
inhemska månggiften inte är tillåtna utan motverkas på civil- eller
straffrättslig väg, eller både och, vilket även är normalfallet i övriga
Europa. Hur länderna ställer sig till polygama äktenskap ingångna i
utlandet skiljer sig däremot åt i någon mån.

6.2

Danmark

Den som redan har ingått äktenskap eller registrerat partnerskap får
inte gifta sig i Danmark så länge det tidigare äktenskapet eller partnerskapet består (1 kap. 9 § lov om ægteskabs indgåelse og opløsning
[ægteskabsloven]). Om ett månggifte ingås i strid med detta förbud
ska det senare äktenskapet upplösas (omstødes på danska) genom
dom, såvida inte det tidigare äktenskapet har upphört. Detta kan ske
efter talan från myndighet (Familieretshuset) eller någon av makarna
i äktenskapet. Även maken i det först ingångna äktenskapet kan
väcka en sådan talan (3 kap. 23 § ægteskabsloven). För bestämmelsens tillämplighet saknar det betydelse om någon av makarna hade
anknytning till Danmark vid tidpunkten för äktenskapets ingående.
Det är tillräckligt att någon av dessa sedermera förvärvat hemvist i
Danmark. En sådan upplösning har samma rättsverkningar som en
vanlig äktenskapsskillnad (3 kap. 25 § ægteskabsloven).
81
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Utländska polygama äktenskap erkänns i regel inte i Danmark.
Visserligen ska ett äktenskap som ingåtts i utlandet som utgångspunkt erkännas om det är giltigt i det land där det ingicks (2 a kap.
22 b § första stycket ægteskabsloven). Ett äktenskap ska dock vägras
erkännande i vissa närmare angivna situationer. Det är bl.a. fråga om
fullmaktsäktenskap, barnäktenskap och fall där ett erkännande
skulle strida mot grundläggande danska rättsprinciper (dvs. ordre
public) (2 a kap. 22 b § andra stycket 1, 3 och 4 §§ ægteskabsloven),
vilket har uppgetts i regel får anses vara fallet när någon av parterna
i det aktuella äktenskapet redan var gift. Detta gäller oavsett om någon
av makarna i det senare äktenskapet vid vigseltillfället hade anknytning till Danmark eller inte.
Även sådana äktenskap som ska vägras erkännande kan dock undantagsvis erkännas om det föreligger s.k. tvingande grunder och parterna
skulle försättas i en orimlig situation om äktenskapet inte erkänns
(2 a kap. 22 b § tredje stycket ægteskabsloven).1
Sammanfattningsvis vägras alltså utländska äktenskap erkännande
i Danmark om någon av parterna redan var gift och detta även om
parterna saknade anknytning till landet vid tidpunkten för giftermålet. Bestämmelsen om upplösning av äktenskap vilka ingåtts i strid
mot förbudet mot månggifte tillämpas därmed i regel inte när det
gäller utländska äktenskap. Så kan dock ske om ett utländskt äktenskap har erkänts i Danmark och det senare visar sig att någon av
makarna redan var gift. Över huvud taget är upplösning av äktenskap
på talan av myndigheter ovanligt i Danmark.
När det gäller den straffrättsliga regleringen i Danmark föreskrivs
det att den som ingår äktenskap eller registrerat partnerskap och som
redan är gift eller del i ett registrerat partnerskap straffas med fängelse upp till tre år (23 kap. 208 § straffeloven).

6.3

Norge

Enligt Norges interna familjerättslagstiftning gäller ett förbud mot
att ingå äktenskap för den som redan är part i ett bestående äktenskap eller registrerat partnerskap (4 § lov om ekteskap [ekteskapsloven]). Om ett månggifte trots detta ingås kan makarna i det senare
1

Vidare gäller det uttryckliga förbudet mot erkännande av barnäktenskap ingångna när någon
av parterna var under 18 år inte för EU- och EES-medborgare eller dessas makar (2 a kap. 22 b §
fjärde stycket ægteskabsloven).
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äktenskapet kräva att det upplöses. Om ingen av makarna begär detta,
och det först ingångna äktenskapet i månggiftet fortfarande består,
ska myndigheterna (Fylkesmannen) väcka talan om detta i domstol.
Undantag kan göras när tungt vägande skäl (sterke grunner på norska)
föreligger. Vidare kan en make i det första äktenskapet begära äktenskapsskillnad om dennes make ingått ett nytt äktenskap i strid med
förbudet (24 § ekteskapsloven).
Den som ingår ett äktenskap trots att han eller hon redan är gift
kan straffas med böter eller upp till ett års fängelse (262 § lov om
straff [straffeloven]). Om det senare äktenskapet är giltigt ingånget
i utlandet är handlandet dock inte straffbart, eftersom norsk rätt
ställer upp ett krav på dubbel straffbarhet för brottet (5 § straffeloven).
Huvudregeln i norsk lag är att ett utländskt äktenskap erkänns
om det är giltigt ingånget i utlandet. Ett äktenskap erkänns dock inte
om det strider mot ordre public (18 a § första stycket ekteskapsloven).
Vidare erkänns ett äktenskap inte om minst en av parterna var norsk
medborgare eller fast bosatt i Norge vid vigseltidpunkten och en av
parterna redan är gift (18 a § andra stycket c ekteskapsloven).
Regleringen av utländska månggiften liknar med andra ord den
svenska på så sätt att ekteskapsloven i månggiftesfallen gör skillnad
på om någon av parterna hade anknytning till Norge vid äktenskapstillfället eller inte. Endast fall där en sådan anknytning finns träffas
av den uttryckliga bestämmelsen om vägrat erkännande. Som konstaterats innehåller lagen även ett generellt ordre public-förbehåll.
Frågan är därmed om månggiften i vilka parterna saknar anknytning
till Norge i form av medborgaskap eller bosättning strider mot norsk
ordre public. Även om det i norsk litteratur finns äldre uttalanden
som pekar på att så inte är fallet, vilket innebär att sådana utländska
månggiften ska erkännas, har rättsläget beskrivits som oklart.2 Enligt
uppgifter till utredningen registreras dock inte heller polygama äktenskap utan anknytning i den norska folkbokföringen, med hänvisning
till ordre public.
Om ett äktenskap strider mot regeln om månggifte i anknytningsfallen eller om den allmänna regeln om ordre public är tillämplig i det enskilda fallet, kan det likväl erkännas om parterna begär det
och s.k. sterke grunner är för handen (18 a § tredje stycket ekteskaps2

Tone Linn Waerstad (2017), Utredning av ekteskapsloven § 18 a – barneektenskap og bigami,
s. 35 ff.
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loven). Kravet på sådana grunder är strängt och kan endast undantagsvis vara aktuellt att tillämpa. I förhållande till mångiftesfallen har
anförts att det bl.a. kan komma ifråga att erkänna ett senare äktenskap om det tidigare äktenskapet har hunnit upplösas eller om parterna felaktigt trott att det första äktenskapet var upplöst, men tagit
initiativ till en upplösning av detta när de insett att det i själva verket
fortfarande var gällande.3
Den norska regeln om tvångsupplösning av äktenskap som ingåtts
när någon av parterna redan är gift (24 § ekteskapsloven) gäller inte
utländska månggiften eftersom bestämmelsen tar sikte på polygama
äktenskap som ingåtts i strid med interna äktenskapshinder. Ett utländskt polygamt äktenskap som erkänns i Norge kan alltså inte
tvångsupplösas på talan av myndigheterna.
Frågan om erkännande av utländska polygama äktenskap i fall
som saknar anknytning till Norge är för närvarande föremål för lagstiftningsarbete. 2017 överlämnades en utredning till norska regeringskansliet som föreslog att sådana äktenskap ska hanteras på samma
sätt som om någon av makarna var medborgare eller fast bosatt i
Norge vid vigseltillfället, dvs. vägras erkännande såvida inte undantagsregeln om sterke grunner är tillämplig i det enskilda fallet.
I en efterföljande utredning från 2019 föreslås det dock att anknytningskravet ska behållas såvitt gäller hanteringen av utländska
månggiften.4 När det gäller månggiften utan anknytning till Norge
görs bedömningen att samma ordning ska gälla som för månggiften
som ingåtts i Norge, dvs. att Fylkesmannen ska ha möjlighet att föra
talan om upplösning av äktenskapet.
I skrivande stund är frågan överlämnad till norska regeringskansliet för utarbetande av ett s.k. høringsnotat med lagförslag som
ska remitteras till berörda myndigheter etc. Høringsnotatet beräknas, enligt uppgifter lämnade till utredningen, vara klart först under
våren 2020 och inriktningen på den norska regeringens lagförslag är
för närvarande inte känd.

3

Ibid. s. 17 och s. 23.
Torstein Franzen (2019), Utredning av konsekvenser av ikke å anerkjenne ekteskap som er gyldig
inngått i utlandet av parter uten tilknytning til Norge på vigselstidspunktet – barneekteskap (under
både 16 og 18 år), bigami og søskenbarnekteskap.
4
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Finland

I den finska äktenskapslagen finns ett förbud mot ingående av äktenskap för den vars tidigare äktenskap eller registrerade partnerskap
fortfarande är i kraft (6 § äktenskapslagen). Om ett polygamt äktenskap trots detta ingås ska domstolen döma till äktenskapsskillnad
utan föregående betänketid om det tidigare äktenskapet ännu inte
har upplösts. Åklagaren ska föra en sådan talan om äktenskapsskillnad. Makarna i det tidigare äktenskapet har rätt till äktenskapsskillnad utan betänketid (27 § äktenskapslagen).
När det gäller utländska äktenskap är ett äktenskap giltigt i Finland
om det ingåtts i en främmande stat och gäller i den stat där det ingicks eller i den stat där någon av då makarna var bosatt eller medborgare (115 § äktenskapslagen). Den finska regleringen innehåller
även en bestämmelse om ordre public (139 § äktenskapslagen). Enligt
uppgift innebär den finska ordningen dock att utländska polygama
äktenskap i regel erkänns, men bedömningen kan variera eftersom
prövningen av ordre public sker in casu och kan påverkas av bl.a.
makarnas anknytning till Finland. Det kan således spela roll om någon
av makarna har hemvist i landet eller är medborgare där. I sådana fall
av anknytning till landet kan det möjligen ligga närmare till hands att
bedöma ordre public-förbehållet som aktuellt.
Även när det gäller utländska polygama äktenskap innebär den
finska regleringen att en tvångsupplösning kan bli aktuell. Om båda
makarna har hemvist i Finland kan åklagaren nämligen föra talan om
äktenskapsskillnad när det gäller äktenskap som ingåtts när någon av
makarnas tidigare äktenskap (eller registrerade partnerskap) var i kraft
och det tidigare äktenskapet (eller partnerskapet) ännu inte har upplösts (119 § äktenskapslagen).5 Det krävs inte att makarna i det senare
äktenskapet hade hemvist i Finland när deras äktenskap ingicks utan
är tillräckligt att sådan hemvist förvärvats senare. Det är således fråga
om en fakultativ möjlighet för åklagare att väcka talan, varvid omständigheter såsom makarnas grad av anknytning till Finland och
äktenskapets längd kan påverka bedömningen.
Sammantaget innebär den finska ordningen att utländska månggiften i regel erkänns men att frågan om tvångsupplösning därefter
kan bli aktuell om makarna har hemvist i landet. Att formellt leva i
5

Mot denna bakgrund underrättar de finska magistratsmyndigheterna (som registrerar utländska
äktenskap) åklagare när ett utländskt polygamt äktenskap erkänns.
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äktenskap med flera makar är således som utgångspunkt inte möjligt.
Erkännandet av ett månggifte får därför främst betydelse genom att
t.ex. faderskapet och vårdnaden om ett barn samt underhållsskyldighet mot ett sådant barn kan grunda sig på ett erkännande av äktenskap som ingåtts trots att någon av parterna i detta redan var gift (se
den finländska propositionen RP 44/2001 rd s. 50).

6.5

Tyskland

Månggifte är inte civilrättsligt tillåtet i Tyskland (§ 1306 Bürgerliches Gesetzbuch [BGB]) och det är även straffbart att ingå äktenskap för den som redan är gift (§ 172 Strafgesetzbuch [StGB]). Det
civilrättsliga förbudet mot månggifte gäller dels äktenskap som ingås
i Tyskland, dels äktenskap som ingås i ett annat land om någon av
parterna är tysk medborgare vid den tidpunkten. En tysk medborgare
kan alltså inte ingå ett månggifte, vare sig i Tyskland eller i något
annat land. Om ett månggifte skulle ingås i strid mot förbudet är
huvudregeln att det ska upphävas av domstol (1313 och 1314 §§ BGB).
Talan om upphävande av ett sådant äktenskap kan föras av en make
i äktenskapet eller av en behörig förvaltningsmyndighet på delstatsnivå. En sådan talan kan också föras av en tredje person, t.ex. maken
i det första äktenskapet (1316 § BGB).
Förbudet mot månggifte i BGB omfattar inte det fallet att medborgare i ett annat land ingår ett månggifte utomlands, vare sig någon
av parterna har hemvist i Tyskland eller inte. Enligt tysk rätt regleras
i stället de materiella förutsättningarna för att ingå äktenskap av
lagen i den stat där den som har ingått äktenskapet är medborgare
(13.1 § Einfürungsgesetz zum BGB [EGBGB]). Polygama äktenskap
som ingås i ett land där de är giltiga erkänns således som regel i
Tyskland förutsatt att ingen av parterna är tysk medborgare.
Även den tyska regleringen innehåller en bestämmelse om ordre
public (6 § EGBGB). Bestämmelsen tillämpas dock generellt inte när
det gäller utländska månggiften. Ett sådant äktenskap som ingåtts
utomlands av utländska medborgare ska enligt den härskande meningen i tysk litteratur erkännas även om makarna flyttar till Tyskland
och får sin hemvist där.6 I vissa litteraturuttalanden har det i och för
sig hävdats att en make i ett utländskt månggifte kan väcka talan om
6

J. von Staudinger (2012), Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Art. 6 EGBGB Rn 172.
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att äktenskapet ska upphävas, på samma sätt som när det gäller månggiften som ingåtts i Tyskland. Det finns dock inte någon klar rättspraxis när det gäller denna fråga och rättsläget avseende erkännande
av utländska månggiften och möjligheten att upphäva dessa har över
huvud taget ansetts vara oklart.
På senare tid har det uppmärksammats att det, trots förbudet mot
månggiften i Tyskland, förekommer månggiften som har ingåtts i
utlandet. Mot bakgrund av de stora flyktingströmmarna och migrationen till Tyskland har det osäkra rättsläget när det gäller dessa
äktenskap ansetts otillfredsställande. I syfte att klargöra rättsläget
och möjliggöra för tyska myndigheter att ingripa mot utländska
månggiften lämnade delstaten Bayern våren 2018 ett lagförslag om
begränsningen av månggiften till Bundesrat. I juni 2018 presenterades
ett förslag för Bundestag som bygger på det bayerska förslaget (Utkast till lag om bekämpande av månggifte, nr 249/18). Förslaget innebär att ett äktenskap som ingåtts enligt utländsk rätt i regel ska
upphävas, om en av makarna vid tidpunkten då äktenskapet ingicks
redan var gift, och båda makarna sedermera förvärvarar hemvist i
Tyskland. I motiveringen till förslaget (Erläuterung, 969, BR, 06.07.18)
framhålls bl.a. att det är otillfredsställande att månggiften består i
Tyskland endast på grund av att de har ingåtts i utlandet och att detta
inte är ett konsekvent förhållningssätt jämfört med det som gäller
i fråga om inhemska månggiften. En s.k. Härtekausel föreslås gälla
även för sådana äktenskap som omfattas av förslaget, vilket betyder
att äktenskapet likväl inte ska upphävas om det får väsentliga negativa konsekvenser för makarna.
Enligt uppgift har lagförslaget ännu inte lett till lagstiftning utan
är föremål för beredning i Bundestag.

6.6

Frankrike

I Frankrike är det inte tillåtet att ingå polygama äktenskap, vare sig
för franska medborgare eller andra personer (147 § code civil). Om
ett äktenskap trots allt ingås när någon av makarna redan är gift kan
det ogiltigförklaras, vilket kan begäras av makarna i det berörda äktenskapet men även av andra vars rätt påverkas av saken samt åklagare
(147 och 184 §§ code civil). Detta gäller även för äktenskap ingångna
i utlandet om någon av makarna är fransk medborgare. Bakgrunden
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till detta är bl.a. att polygama äktenskap anses strida mot ordre public.
Polygami är vidare straffbart i Frankrike (433–20 § code pénal).
Också månggiften som är giltigt ingångna i utlandet mellan parter
som inte är franska medborgare anses strida mot ordre public. Även
om sådana äktenskap i sig inte anses gälla i Frankrike kan vissa – men
inte alla – av rättsverkningarna slå igenom enligt den franska doktrinen
om l’effet atténué de l’ordre public, dvs. principen om ordre publics
försvagade verkan. Således har det i fransk rättspraxis bedömts möjligt att tillerkänna hustrun i ett andra äktenskap exempelvis rätt till
utbetalning av livförsäkring, rätt till arv efter den avlidne mannen
samt åtnjutandet av sådana socialförsäkringsförmåner etc. som bygger
på äktenskap. I vissa andra sammanhang är rättsverkningar knutna
till äktenskapet dock uteslutna, t.ex. när det kommer till frågor om
förvärvande av medborgarskap och uppehållstillstånd eller rätt till
familjeåterförening.
För närvarande pågår det diskussioner inom berörda franska departement om att se över regleringen av utländska polygama äktenskap,
men några konkreta lagstiftningsåtgärder har i skrivande stund inte
vidtagits.

6.7

Förenade kungariket

I Förenade kungariket räknas polygama äktenskap som ingås där som
tvegifte vilket innebär dels att handlandet är brottsligt (avsnitt 57 i
Offences Against the Person Act 1861), dels att det senare äktenskapet är ogiltigt (avsnitt 11 i Matrimonial Causes Act). Även polygama äktenskap ingångna utomlands är ogiltiga om någon av parterna
i det senare äktenskapet hade hemvist i Förenade kungariket när äktenskapet ingicks.
Utländska äktenskap vilka ingåtts när någon av parterna redan var
gift kan dock erkännas om ingen av dessa hade hemvist i Förenade
kungariket vid vigseltillfället. Vidare måste båda parterna haft hemvist i ett land som tillåter månggiften och äktenskapet i sig måste
också ha ingåtts i ett sådant land i enlighet med det landets bestämmelser. Utländska månggiften som uppfyller dessa krav kan således
i regel erkännas, även om ordre public i det enskilda fallet enligt uppgift bör kunna föranleda en annan utgång.
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Att ett utländskt månggifte erkänns i Förenade kungariket innebär inte att det helt likställs med ett monogamt äktenskap. När det
t.ex. gäller socialförsäkringsförmåner, bidrag och pensioner saknar
ett polygamt äktenskap i vissa avseenden rättsverkningar jämfört med
ett vanligt äktenskap.
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Rättsliga konsekvenser
av att ett utländskt månggifte
inte erkänns eller tillåts bestå
i Sverige

7.1

Inledning

I utredningens uppdrag ingår att redogöra för skillnaderna när det
gäller rättsverkningar för berörda personer om ett utländskt månggifte erkänns i Sverige jämfört med om det inte erkänns eller annars
inte tillåts bestå här och att analysera och ta ställning till hur konsekvenser som framstår som orimliga i förhållande till de personer
som berörs kan undvikas.
Innan ställning tas till vilka åtgärder som bör vidtas för att skärpa
lagstiftningen om utländska månggiften beskrivs i detta kapitel skillnaderna när det gäller rättsverkningarna. Frågan är alltså vilka rättsliga konsekvenser det får om ett äktenskap inte erkänns eller på annat
sätt inte tillåts bestå i Sverige.
I kapitlet behandlas till en början några allmänna utgångspunkter
(avsnitt 7.2). Därefter berörs makars förmögenhetsförhållanden (avsnitt 7.3). Sedan behandlas underhållsskyldighet mellan makar (avsnitt 7.4), rätten till arv (avsnitt 7.5), faderskap, vårdnad om barn och
underhållsskyldighet mot barn (avsnitt 7.6) samt vissa andra civilrättsliga frågor (avsnitt 7.7). Avslutningsvis behandlas vissa andra rättsområden, bl.a. utlänningslagstiftningen, regler om ekonomiskt bistånd,
socialförsäkringsförmåner och pensioner (avsnitt 7.8).
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7.2

Allmänna utgångspunkter

7.2.1

Några inledande förutsättningar

Som beskrivits i avsnitt 3.2 finns det olika former av polygama
äktenskap. Den vanligast förekommande formen är att en man är gift
med två eller flera kvinnor (polygyni). Det förekommer, men är mycket
sällsynt, att en kvinna är gift med två eller flera män (polyandri). Det
skulle också kunna vara så att en person (man eller kvinna) är gift
eller har ingått partnerskap med två personer av samma kön som
denne själv. Framställningen i kapitlet utgår från det i praktiken allra
vanligast förekommande fallet att en man är gift med två eller flera
kvinnor. De exempel som förekommer är formulerade på det sättet
(se avsnitt 3.2).
En generell utgångspunkt för redovisningen i kapitlet är att alla
äktenskap i ett månggifte inte bör vägras erkännande eller inte tillåtas
bestå, utan att det först ingångna äktenskapet är giltigt. Som beskrivs
närmare i kap. 9 gör utredningen bedömningen att det inte finns skäl
att underkänna ett utländskt äktenskap på grund av att en av makarna
senare ingår ett ytterligare äktenskap. Det första äktenskapet bör
alltså accepteras i Sverige, förutsatt att det inte finns något annat
hinder mot detta, t.ex. att det rör sig om ett barnäktenskap eller ett
tvångsäktenskap. I enlighet med detta inriktar sig redogörelsen på
vilka följder det kan få om ett senare ingånget äktenskap inte erkänns
eller annars inte tillåts bestå. Uttrycket ”att ett äktenskap inte tillåts
bestå” tar i första hand sikte på den situationen att äktenskapet skulle
upplösas genom en äktenskapsskillnad på talan av myndigheter (se
avsnitt 4.2.1 och kap. 9).
Redogörelsen i kapitlet ska inte ses som uttömmande, utan inriktningen har varit att fånga upp de mer centrala rättsverkningarna när
det gäller äktenskap i en polygam kontext. Inte heller gör utredningen anspråk på att de presenterade exemplen omfattar alla tänkbara situationer. Redan enkla typfall ger dock en bild av frågornas
komplexitet. En generell svårighet med att beskriva de rättsliga konsekvenserna av att ett månggifte vägras erkännande eller annars inte
tillåts bestå, är att svensk rätt inte är utformad för polygama äktenskap. Det finns, med något undantag, inga särskilda bestämmelser i
svensk lag om hur man ska förhålla sig till månggiften eller uttalanden i förarbeten om detta. De flesta frågor saknar svar i rättspraxis
eller i form av ställningstaganden från berörda myndigheter. Varje
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redogörelse av polygama äktenskaps ställning i Sverige och konsekvenserna vid vägrat erkännande blir därför förenad med en viss
osäkerhet.
Det bör nämnas att polygama äktenskap redan i dag vägras erkännande enligt huvudregeln i 1 kap. 8 a § lag (1904:26 s.1) om vissa
internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap (IÄL) om någon av parterna har anknytning till Sverige i form
av medborgarskap eller hemvist när ett tillkommande äktenskap ingås. I dessa fall erkänns i regel endast det först ingångna äktenskapet.
Beskrivningen av konsekvenserna av ett vägrat erkännande i månggiftessammanhang svarar alltså i stora delar mot en situation som
redan i dag kan föreligga om någon av parterna i ett utländskt månggifte har anknytning till Sverige.
7.2.2

Utländsk rätt kan bli tillämplig

Redogörelsen i kapitlet berör i stor utsträckning situationer med
internationell anknytning. Det är därför inte tillräckligt att utgå endast
från svensk rätt. Internationellt privaträttsliga regleringar innebär att
det kan bli fråga om att tillämpa utländsk lag även när svensk domstol är behörig att pröva en viss fråga. Även vid andra myndigheters
bedömningar kan det bli fråga om att tillämpa utländsk rätt.
Bestämmelser om svensk domstols behörighet och tillämplig lag
finns när det gäller bl.a. makars förmögenhetsförhållanden, underhållsskyldighet, faderskap, vårdnad om barn och arv. I kapitlet redogörs för tillämpliga lagvalsregler.
Reglerna om tillämplig lag innebär att även lagen i länder utanför
EU kan bli tillämplig, däribland sådana islamiskt präglade familjerättsordningar inom vilka de polygama äktenskap som förekommer
i Sverige i regel har sitt ursprung (se avsnitt 3.3 och 3.4). Av den
anledningen redogörs i vissa avsnitt för islamisk arvs- och familjerätt. Den islamiskt präglade rätten är visserligen en mångfacetterad
rättstradition, som tar sig varierande uttryck i olika länder, men vissa
huvuddrag pekas ut för att visa att bestämmelserna om makars
rättigheter och skyldigheter i regel är utformade på ett sätt som skiljer
sig från de svenska. I praktiken kan det innebära att en make har
mindre långtgående ekonomiska rättigheter om sådan utländsk rätt
är tillämplig jämfört med vad som gäller enligt ÄktB.
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Även regleringen i utländska rättsordningar som inte är islamiskt
präglade kan vara utformad på annat sätt än i Sverige. Som konstaterats är det dock vanligast att utländska månggiften som förekommer i Sverige har uppstått i länder med en rättsordning av islamiskt
slag. Andra utländska rättsordningars reglering av frågor om ingående
av äktenskap och ett äktenskaps rättsverkningar behandlas därför
inte närmare i kapitlet. En generell översikt av innehållet i utländsk
rätt låter sig inte heller göras inom ramen för detta betänkande.
Lagvalsbedömningarna kompliceras av att omständigheterna i
enskilda fall i stor utsträckning varierar när det gäller de berörda personernas anknytning till olika länder. Det kan t.ex. vara så att mannen, efter det att äktenskapen har ingåtts utomlands, flyttar till
Sverige med hustru nummer två medan hustru nummer ett är kvar i
utlandet. Det kan också vara så att mannen bosätter sig i Sverige med
hustru nummer ett och att hustru nummer två är kvar i utlandet. En
tredje variant är att mannen kommer till Sverige med alla hustrur.
Det kan också vara så att en av hustrurna kommer till Sverige ensam
eller tillsammans med något barn. Även andra scenarier kan förekomma. Vidare kan äktenskapen ha ingåtts i olika länder.
Frågan om ett äktenskaps giltighet blir ofta aktuell i samband
med en prövning av andra frågor, t.ex. om faderskap, underhåll, bodelning eller arv. Äktenskapets giltighet är då en s.k. prejudiciell
fråga (Vorfrage, preliminary question, question eréalable). Om utländsk
lag gäller för huvudfrågan måste ställning tas till om samma sak är
fallet för den prejudiciella prövningen av äktenskapets giltighet. Svaret
är inte givet utan kan bero på sammanhanget. I de flesta situationer
har det dock ansetts att en prejudiciell prövning av äktenskapets giltighet bör göras utifrån domstolslandets lag (lex fori).1 För svenska
domstolar innebär detta att bestämmelserna om erkännande av utländska äktenskap i IÄL gäller även om en fråga om t.ex. äktenskapsskillnad, bodelning eller arv ska prövas enligt utländsk rätt. Detsamma gäller vid bedömningar av myndigheter i olika sammanhang.
Undantag från lex fori-metoden kan dock förekomma (dvs. en
tillämpning av lex causae, se t.ex. Skatteverkets tillämpning i internationella faderskapsfrågor som behandlas i avsnitt 7.6.1).

1

Michael Bogdan (2014), Svensk internationell privat- och processrätt, s. 92 ff.
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Samboförhållanden och möjligheten att gifta sig
på nytt när ett äktenskap inte erkänns

Om ett utländskt äktenskap inte erkänns i Sverige kan följderna av
detta i regel mildras eller undvikas genom att parterna betraktas som
sambor eller genom att de gifter sig på nytt på ett sätt som medför
ett här i landet giltigt äktenskap.
I Sverige har krav på äktenskap i olika sammanhang successivt
tagits bort eller kompletterats med andra samlevnadsformer. I vissa
avseenden görs det från det allmännas sida numera ingen åtskillnad
på om man är gift eller sambo, t.ex. vad gäller olika ekonomiska förmåner. Det innebär att flera konsekvenser som tidigare hade kunnat
följa av ett nekat erkännande av ett äktenskap inte längre aktualiseras.2 För det fall ett utländskt äktenskap inte erkänns i Sverige kan
parterna nämligen i stället vara att anse som sambor om de uppfyller
förutsättningarna för det. Så kan vara fallet t.ex. om ett äktenskap
har ingåtts utomlands trots att någon av parterna var under 18 år och
äktenskapet av den anledningen inte erkänns i Sverige. När det gäller
månggiften är saken dock mera komplicerad.
Med sambor avses två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll (1 § första
stycket sambolagen [2003:376]).3 När det i en lag eller annan författning talas om sambor eller personer som bor tillsammans under
äktenskapsliknande förhållanden eller används liknande uttryck, avses denna definition (1 § andra stycket sambolagen). Sambolagens
definition gäller alltså även utanför dess tillämpningsområde. Sambolagen i sig gäller endast sådana förhållanden där ingen av samborna
är gift (2 kap. 1 § tredje stycket sambolagen). Detta innebär att de
berörda personerna varken får vara gifta med varandra eller med någon
annan om lagen ska gälla. Ett registrerat partnerskap utgör på samma

2

Se t.ex. prop. 2017/18:288 s. 17.
För att det ska vara fråga om ett parförhållande i lagens mening ska det röra sig om en samlevnad i en inte alltför kortvarig förbindelse, vari normalt ingår sexuellt samliv, gemensamt
hushåll och bostad samt gemensam ekonomi eller i vart fall ekonomiskt samarbete. Se
prop. 2002/03:80 s. 27. Till skillnad från vad som gäller för äktenskap finns det ingen stadgad
åldersgräns för att leva som sambo. Av förarbetena framgår dock att det faktum att ett parförhållande normalt förutsätter sexuellt samliv kan tänkas utesluta personer som inte fyllt 15 år.
Trots att barnäktenskap är förbjudet i Sverige är det enligt gällande lagstiftning tillåtet för barn
över 15 år att med vårdnadshavarnas samtycke vara sambo med en vuxen. Se t.ex. SOU 2017:96
s. 64 och Göran Lind (2018), Sambolagen m.m., kommentaren till 1 kap. 1 § sambolagen, publicerad i Zeteo 2018-02-16.
3
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sätt som äktenskap hinder mot konstituerande av ett samboförhållande (2 kap. 1 § fjärde stycket sambolagen).
Som nämnts i avsnitt 7.2.1 utgår framställningen i detta kapitel
från att det inte finns skäl att underkänna ett utländskt äktenskap på
grund av att en make senare ingår ett ytterligare äktenskap. Eftersom
det först ingångna äktenskapet erkänns, kommer sambolagens regler
om sambors egendom och bodelning m.m. inte att vara tillämpliga
mellan de personer i ett månggifte vars äktenskap vägras erkännande.
Mannen i ett månggifte kommer fortfarande att vara giltigt gift med
sin första hustru, varför regeln i 1 kap. 1 § tredje stycket sambolagen
förhindrar lagens tillämpning när det gäller förhållandet mellan mannen och kvinnan i det senare ingångna äktenskap som inte erkänns.4
Själva sambodefinitionen i 1 § första stycket sambolagen utesluter dock inte att någon av samborna är gift på annat håll. Det är alltså
bara lagen i sig som inte är tillämplig i en sådan situation.5 Detta
innebär att när det i andra sammanhang än sambolagen talas om sambor eller liknande kan ett sådant förhållande vara för handen trots
att någon av parterna är gift.6 Vid tillämpningen av andra författningar bör en man och kvinna vars utländska äktenskap inte erkänns
alltså kunna bedömas som sambor även om mannen är gift med någon
annan än den kvinna han sammanbor med. Detta förhållande är av
relevans i bl.a. sådana offentligrättsliga sammanhang i vilka lagstiftaren i stor utsträckning likställt sambor med makar, vilket bl.a. är
fallet i socialförsäkringsbalken (SFB).
Trots detta kan det finnas polygama former av sammanboende/relationer där sambodefinitionens krav inte är uppfyllda. Med sambor
avses nämligen två personer som bor i ett parförhållande. Den relation som parterna ska ha etablerat var enligt 1987 års sambolag ett
”äktenskapsliknande förhållande”. När detta uttryck i 2003 års sambolag ersattes med begreppet parförhållande motiverades det av att lagen
skulle göras könsneutral och omfatta även homosexuella sambor

4

Om det äktenskap som erkänns senare upplöses på grund av hustruns död eller genom äktenskapsskillnad kan emellertid sambolagen bli tillämplig på de två parter vars äktenskap inte
erkänns, under förutsättning att dessa sammanlever på sätt som avses i sambodefinitionen i
1 § första stycket sambolagen.
5
Se t.ex. lagrådets yttrande i prop. 2017/18:121, s. 231.
6
Se t.ex. Lars-Göran Hessmark m.fl. (2018), Socialförsäkringsbalken, kommentaren till 2 kap.
13 § SFB, publicerad i Zeteo 2018-07-05, vari det sägs att 1 § tredje stycket sambolagen inte
torde vara tillämplig när det gäller bestämmelserna i SFB om samboförhållande.
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(vilka på den tiden inte var behöriga att ingå äktenskap).7 Vad beträffar relationens innehåll var dock ingen ändring i sak avsedd.8 När
det gäller polygama relationer har det mot denna bakgrund anförts
att sambodefinitionen inte är uppfylld eftersom kravet på äktenskapsliknande förhållande förutsätter att förbindelsen ska vara monogam.9
I litteraturen har det ansetts att om någon i samma bostad lever
tillsammans med två eller flera personer och de har gemensamt
hushåll och en gemensam sexuell gemenskap bör ingen av relationerna anses utgöra ett samboförhållande.10 Detta innebär att det kan
vara uteslutet att tillämpa sådana regler som gäller för sambor i t.ex.
den offentliga rätten när det är fråga om en polygam kontext. Bedömningen får göras utifrån omständigheterna i det enskilda fallet.
Som nämnts inledningsvis i detta avsnitt kan inflyttade parter i
t.ex. ett barn- eller fullmaktsäktenskap många gånger undvika konsekvenserna av ett nekat erkännande genom att ingå ett nytt äktenskap i Sverige (eller i ett annat land).11 Den möjligheten finns i
princip inte när det gäller månggiften eftersom ett nytt polygamt
äktenskap enligt svensk lag är förbjudet (2 kap. 4 § ÄktB) och sådana
utländska äktenskap som huvudregel inte erkänns här om en anknytning till Sverige i form av hemvist eller medborgarskap har etablerats
(1 kap. 8 a § IÄL). Så länge mannen fortfarande är gift med sin första
hustru i ett äktenskap som erkänns är det alltså inte möjligt för honom
att ingå ett nytt, i Sverige giltigt, äktenskap med en kvinna i ett sådant utländskt äktenskap som vägrats erkännande.

7

Något återinförande av begreppet äktenskapsliknande förhållanden har dock inte skett sedan
samkönade par 2009 blev berättigade att ingå äktenskap.
8
Göran Lind (2018), kommentaren till 1 kap. 1 § sambolagen.
9
Se t.ex. Mosa Sayed (2010), Svensk och islamisk familjerätt – en jämförelse, Juridisk publikation 2/2010, s. 210 och Carolina Saf (2012), Utländska polygama äktenskaps rättsverkningar i
Sverige, i Rätt, social utsatthet och samhälleligt ansvar: Festskrift till Anna Hollander (red.
L. Ryberg-Welander och K. Alexius), s. 121. Vidare anförde lagrådet i samband med införandet av 1987 års sambolag att i begreppet äktenskapsliknande förhållanden får anses ligga att
det fråga är om en “monogam” förbindelse i den meningen att en person inte bör kunna leva i
två samboförhållanden samtidigt, låt vara att lagrådet anförde att i vart fall det först etablerade
samboförhållandet blir underkastat sambolagens bestämmelser om bl.a. bodelning (prop. 1986/87:1
s. 368 f.).
10
Göran Lind (2018), kommentaren till 1 kap.1 § sambolagen. Lind anför även att det, för det
fall att någon samtidigt upprätthåller två relationer med parter som bor på skilda håll, synes
vara ytterst vanskligt att med båda parter uppfylla de krav som sambolagen ställer, särskilt på
gemensam permanentbostad, men också på gemensamt hushåll, en sexuell gemenskap etc.
11
I det angivna exemplets fall krävs såklart att båda parterna blivit vuxna och närvarar samtidigt vid den nya vigseln.
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7.3

Makars förmögenhetsförhållanden

7.3.1

Konsekvenser av ett icke-erkännande vid tillämpning
av svensk lag

Reglerna om makars egendom i äktenskapsbalken
Grundläggande i den egendomsordning som gäller för makar är att
varje make råder över sin egendom och svarar för sina skulder. Makarnas egendom är giftorättsgods om den inte har gjorts till enskild
egendom. Förekommer giftorättsgods i ett äktenskap innebär det att
varje make har ett latent anspråk på hälften av makarnas samlade
giftorättsgods vilket aktualiseras i samband med bodelning. Makar
eller blivande makar har möjlighet att genom äktenskapsförord bestämma att egendom ska vara enskild. Egendom kan också göras enskild genom föreskrift vid gåva, i testamente eller genom vissa förmånstagarförordnanden.
I 7 kap. 4–9 §§ ÄktB finns vissa inskränkningar i en makes rätt
att förfoga över sin egendom utan den andra makens samtycke. Bestämmelserna gäller framför allt makarnas gemensamma bostad och
bohag. En make får inte utan den andra makens samtycke avhända
sig, låta inteckna, hyra ut eller på annat sätt med nyttjanderätt upplåta fast egendom som utgör makarnas gemensamma bostad. En
make får inte heller avhända sig, pantsätta, hyra ut eller på annat sätt
med nyttjanderätt upplåta annan egendom som utgör makarnas gemensamma bostad, eller avhända sig eller pantsätta makarnas gemensamma bohag. Undantag gäller under vissa förutsättningar om det är
fråga om en makes enskilda egendom. Om en make utan samtycke
eller tillstånd av domstol har förfogat över egendomen kan domstol
förklara att rättshandlingen är ogiltig och att egendomen ska återgå.
I 8 kap. ÄktB finns bestämmelser om gåvor mellan makar, till
skydd för givarens fordringsägare mot rättshandlingar i syfte att
undandra egendom från utmätning eller konkurs. En gåva mellan
makar blir gällande mot givarens fordringsägare först sedan den registrerats vid Skatteverket (8 kap. 1 § och 16 kap. ÄktB). Den som har
fått en gåva av sin make kan under vissa förutsättningar göras ansvarig för makens skulder (8 kap. 3 § ÄktB).
I 9–13 kap. ÄktB finns bestämmelser om bodelning. Bodelning
ska göras när ett äktenskap upplöses genom äktenskapsskillnad eller
dödsfall. Bodelning behövs dock inte om makarna endast har enskild
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egendom och ingen av dem begär att få överta bostad eller bohag
från den andra maken. (9 kap. 1 § första stycket ÄktB). Om makarna
är överens kan bodelning också ske under bestående äktenskap (9 kap.
1 § andra stycket ÄktB). Bodelning förrättas av makarna tillsammans (9 kap. 5 § ÄktB). Om makarna inte kan komma överens, ska
domstol på ansökan av en make förordna någon att vara bodelningsförrättare. Bestämmelser om detta finns i 17 kap. ÄktB.
Vid bodelningen ska makarnas andelar i boet beräknas. Utgångspunkten är att en make har rätt till hälften av giftorättsgodset efter
avdrag för makarnas skulder (11 kap. 3 § ÄktB). Med ledning av de
andelar som har beräknats ska giftorättsgodset fördelas på lotter
(11 kap. 7–11 §§ ÄktB).
Den make som bäst behöver den gemensamma bostaden och bohaget har under vissa förutsättningar rätt att få egendomen i avräkning på sin lott, eller om värdet är ringa, utan avräkning. En förutsättning för att en make ska få överta en bostad eller bohag som
tillhör den andra maken är vidare att ett sådant övertagande även
med hänsyn till omständigheterna i övrigt kan anses skäligt (11 kap.
8 § ÄktB). Rättigheten gäller oberoende av om bostaden är giftorättsgods eller enskild egendom genom äktenskapsförord.
Tillämpningen av bestämmelserna i månggiftessammanhang
Några särskilda regler om makars egendom och bodelning mellan
makar i polygama situationer finns inte. Utgångspunkten måste dock
vara att reglerna i ÄktB om makars egendom i och för sig gäller även
i dessa fall, förutsatt att svensk lag är tillämplig på makarnas förmögenhetsförhållanden. Makarna råder alltså över sin egendom och
svarar för sina skulder. Egendomen är giftorättsgods om den inte har
gjorts till enskild egendom. Även bestämmelserna om bl.a. förfoganden över makarnas gemensamma bostad och bohag, om gåvor och
om bodelning är tillämpliga.
Det är i flera avseenden dock inte givet hur reglerna i praktiken
ska tillämpas i månggiftessammanhang. Detta gäller bl.a. bestämmelserna om bodelning. Om en man har två makar kan frågan t.ex. vara
hur stor del av hans egendom som ska delas vid upplösning av endast
ett av äktenskapen. Det finns inga vägledande avgöranden i rättspraxis.
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Saken har berörts i de s.k. Familjelagssakkunnigas slutbetänkande
(SOU 1987:18). Utredningen hade i uppdrag att överväga om särskilda bestämmelser borde införas om bl.a. bodelning och arv i månggiften. Den bedömde dock att detta skulle bli alltför komplicerat och
inte var lämpligt. För det fall sådana frågor skulle aktualiseras t.ex. i
domstol gjordes bedömningen att man får försöka göra en anpassad
tillämpning av den svenska äktenskaps- och arvsrätten. Som en
generell utgångspunkt vid en sådan anpassning framhölls att de olika
förbindelserna i ett polygamt äktenskap bör betraktas som likvärdiga.
Den första kvinnan i ett månggifte ska alltså inte få mer än kvinnorna
som har haft ett kortare äktenskap med mannen. Denna likabehandlingsprincip ger visserligen inget klart svar i alla situationer som kan
uppkomma men har bl.a. ansetts innebära att bodelningarna bör hanteras så att slutresultatet inte blir beroende av vilken bodelning som
görs först.12
Även med dessa utgångspunkter konstaterade utredningen att
det vid bodelningar i månggiftessammanhang kan uppkomma många
situationer där det inte finns något givet svar på hur bodelningen ska
göras.
Här följer några tänkbara exempel som har tagits upp i det nämnda
tidigare betänkandet och i litteraturen.
Anta att en man i ett månggifte ska skilja sig från den första av sina två
hustrur. Mannen har giftorättsgods på 1 200 000 kronor. Hustrun, som
han vill skilja sig från, har giftorättsgods på 400 000 kronor. Sammanlagt
har makarna 1 600 000 kronor. Endast hälften av mannens giftorättsgods tas i beaktande, dvs. 600 000 kronor, eftersom den andra hälften är
bodelningsbar egendom i förhållande till den andra hustrun. Hela den
första hustruns giftorättsgods på 400 000 kronor ska beaktas. Sammanlagt har makarna alltså 1 000 000 kronor som ska fördelas dem emellan.
Parterna får 500 000 kronor var. Hustrun som omfattas av äktenskapsskillnaden ska alltså få 100 000 kronor i bodelningslikvid från mannen. 13

Exemplet resulterar dock i en obalans till mannens förmån eftersom
hustrun bidrar med hela sitt giftorättsgods men mannen enbart med
en viss andel av sitt giftorättsgods beroende på hur många hustrur
han har. Det har framhållits att ett rättvisare tillvägagångssätt vore
att hustrun bidrar med lika stor andel av sin nettoförmögenhet som
mannen.
12

SOU 1987:18 s. 197 samt Ulf Bergquist och Anna Fayad (2017), Internationell äktenskapsrätt, s. 59.
13
Exemplet är hämtat ur Ulf Bergquist och Anna Fayad (2017), s. 59.
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I exemplet ovan skulle det innebära att den första hustrun bidrar med
hälften av sitt giftorättsgods, dvs. 200 000 kronor, och mannen med hälften av sitt giftorättsgods, dvs. 600 000 kronor. Vid en likadelning innebär detta att respektive make erhåller 400 000 kronor, varför mannen
ska utge 200 000 kronor i bodelningslikvid till kvinnan.14

Beroende på förhållandena i det enskilda fallet kan fördelningen av
egendomen bli annorlunda. Det kan t.ex. vara så att parterna har
egendom som genom äktenskapsförord, villkor i gåvobrev eller testamente är enskild egendom. I sådana situationer kan frågan vara om
mannens tillgångar ska utgöra enskild egendom i förhållande till en
hustru men inte en annan.15 Det kan tyckas att regleringen bör tolkas
så att mannen endast har enskild egendom i förhållande till den hustru
som han upprättat äktenskapsförord med. I förhållande till den andra
hustrun bör det däremot vara fråga om giftorättsgods. Villkor om
enskild egendom i gåvobrev och testamente torde dock kunna gälla
i förhållande till båda hustrur.
För att undvika oskäliga resultat kan det bli fråga om att tillämpa
jämkningsreglerna i 12 kap. 1 och 3 §§ ÄktB.16 Också jämkningsregeln i 12 kap. 2 § ÄktB om efterlevandes rätt att begära att respektive part behåller del av eller hela sitt giftorättsgods i bodelningen
torde kunna tillämpas i polygama äktenskap.17
Konsekvenserna om ett äktenskap inte erkänns
Om ett äktenskap i ett utländskt månggifte inte skulle erkännas i
Sverige gäller inte bestämmelserna i ÄktB om makars egendom. Det
innebär att de berörda parternas egendom inte är giftorättsgods. Inte
heller gäller inskränkningarna i fråga om en makes förfogande över
makarnas gemensamma bostad och bohag m.m.18 Parterna kan inte
hävda någon rätt till bodelning eller rätt att överta en gemensam
14

Ibid. Se även SOU 1987:18 s. 197.
Ibid s. 60.
16
Se om detta SOU 1987:18 s. 198.
17
Ibid.
18
I 20–22 kap. jordabalken (1970:994) finns regler om lagfart, inskrivning av tomträtt och inteckning, bl.a. om att en makes eller sambos samtycke ska inhämtas i vissa fall innan den sökta
åtgärden kan beviljas. Bestämmelserna har tillkommit som en följd av reglerna om inskränkning i rätten att förfoga över fast egendom och tomträtt. Om ett äktenskap inte erkänns, gäller
bestämmelserna endast om de berörda är sambor. I sammanhanget föreskrivs nämligen inte
att det måste vara fråga om samboförhållanden där ingen av parterna är gift (se avsnitt 7.2.3).
15
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bostad eller gemensamt bohag med stöd av ÄktB. Det finns inte
heller någon möjlighet för domstol att döma till äktenskapsskillnad
mellan de berörda.
Om t.ex. en man kommer till Sverige med två hustrur och endast
det första äktenskapet erkänns, har hustru nummer två inte rätt till
äktenskapsskillnad och bodelning om hon vill lämna mannen eller
om mannen lämnar henne.19 Det kan vara negativt för henne om
mannens egendom har ett större värde än hennes egendom efter avdrag för eventuella skulder. Hon har inte heller rätt att överta en
gemensam bostad, trots att hon kanske behöver den bäst och det
skulle vara skäligt. I andra situationer kan ett icke-erkännande av
äktenskapet i stället vara fördelaktigt för hustru nummer två, på så
sätt att hon inte behöver dela med sig av sin egendom. Som beskrivits
i avsnitt 7.2.3 aktualiseras inte heller sambolagens bodelningsregler
eftersom en tillämpning av sambolagen förutsätter att ingen av personerna är gift med någon annan.
Om ett äktenskap i ett månggifte visserligen erkänns men inte
tillåts bestå, på så sätt att det upplöses genom äktenskapsskillnad (se
avsnitt 7.2.1), blir situationen annorlunda. I ett sådant fall skulle parternas äktenskap upplösas genom äktenskapsskillnad med en bibehållen rätt till bodelning.
7.3.2

Tillämpning av utländsk lag

Den internationellt privaträttsliga regleringen
Den jämförelse som har gjorts ovan när det gäller rättsverkningarna,
beroende på om ett utländskt månggifte erkänns eller inte, förutsätter att svensk lag är tillämplig. I de allra flesta fall leder den internationellt privaträttsliga regleringen dock till en annan bedömning.
Sedan den 29 januari 2019 gäller EU:s förordning om makars förmögenhetsförhållanden.20 Förordningens regler om tillämplig lag gäller
19

Ulf Bergquist och Anna Fayad (2017), s. 60 och 63.
Rådets förordning (EU) 2016/1103 av den 24 juni 2016 om genomförande av ett fördjupat
samarbete på området för domstols behörighet, tillämplig lag samt erkännande och verkställighet av domar i mål om makars förmögenhetsförhållanden. En motsvarande förordning finns
för registrerade partners, rådets förordning (EU) 2016/1104 av den 24 juni 2016 om genomförande av ett fördjupat samarbete på området för domstols behörighet, tillämplig lag samt
erkännande och verkställighet av domar i mål om förmögenhetsrättsliga verkningar av registrerade partnerskap.
20
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för äktenskap som ingåtts från och med den dagen.21 Den omfattar i
princip alla förmögenhetsrättsliga verkningar av äktenskap. Den gäller
såväl den löpande förvaltningen av makarnas egendom som avvecklingen av egendom till följd av äktenskapsskillnad eller en makes
dödsfall och innehåller bl.a. lagvalsregler. I lagen (2019:234) om makars
och sambors förmögenhetsförhållanden i internationella situationer
(i fortsättningen kallad internationella bodelningslagen, IBL) finns
bestämmelser som kompletterar förordningen.
Enligt EU-förordningen har makar eller blivande makar möjlighet att avtala om vilken lag som ska tillämpas på deras förmögenhetsförhållanden. De kan då välja antingen lagen i det land där båda
eller en av dem har sin hemvist eller är medborgare vid tidpunkten
för avtalets ingående (artikel 22).
Om makarna inte har valt tillämplig lag ska i första hand lagen i
det land där makarna först tog gemensam hemvist efter att de gift
sig tillämpas. I andra hand tillämpas lagen i det land där båda makarna var medborgare när äktenskapet ingicks, under förutsättning att
de inte hade fler än ett gemensamt medborgarskap. I sista hand
tillämpas lagen i det land som makarna med hänsyn till samtliga omständigheter gemensamt hade närmast anknytning till när äktenskapet ingicks.
Den tillämpliga lag som bestämts med hänsyn till den anknytning
som fanns när äktenskapet ingicks kan endast undantagsvis ändras.
Det krävs att det görs en ansökan och att vissa förutsättningar är
uppfyllda. Sökanden måste visa att makarna har haft sin senaste gemensamma hemvist i ett annat land under en betydligt längre tid än
i det land där makarna tog sin gemensamma hemvist när äktenskapet
ingicks. Det krävs också att båda makarna har förlitat sig på lagen i
det andra landet för att ordna eller planera sina förmögenhetsförhållanden.22 Det finns dessutom ytterligare begränsningar i tillämpningen av det andra landets lag (artikel 26).
Lagvalsreglerna har universell karaktär, dvs. den lag som anvisas
ska tillämpas oavsett om det är en medlemsstats lag eller inte (artikel 20).
21

Förordningens bestämmelser om tillämplig lag gäller även för makar som gift sig före den
29 januari 2019, men som väljer tillämplig lag avseende sina förmögenhetsförhållanden på eller
efter den 29 januari 2019, se artikel 69.3.
22
Det kan t.ex. vara en förklaring om avstående från en viss lag eller godkännande av en lag i
samband med en transaktion som rör makarnas egendomsförhållanden efter det att de bytt sin
gemensamma hemvist, eller ett enkelt brev mellan makarna, se Ulf Bergquist m.fl. (2019), The
EU Regulations on matrimonial and patrimonial property, s. 116 f.
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I IBL finns vissa tvingande bestämmelser som avser att skydda en
make i vissa situationer oavsett vilket lands lag som i övrigt gäller
enligt EU-förordningen. Bestämmelserna i 7 kap. 4–9 §§ och 11 kap.
8 och 10 §§ ÄktB om förfogande över makars gemensamma bostad
och bohag och om en makes rätt att överta sådan egendom vid bodelning, ska alltid tillämpas i svensk domstol om bostaden och bohaget
finns i Sverige (2 kap. 4 § första stycket IBL). Även bestämmelserna
i 12 kap. 2 § ÄktB om en efterlevande makes rätt att vid bodelning
behålla giftorättsgods och om en efterlevande makes förlust av rätten
att få del i eller behålla giftorättsgods ska alltid tillämpas (2 kap. 4 §
andra stycket IBL). Vidare får jämkning enligt 12 kap. 1 och 3 §§ ÄktB
ske vid en bodelning även om utländsk lag är tillämplig på makarnas
förmögenhetsförhållanden (2 kap. 5 § IBL).
EU-förordningens regler om tillämplig lag gäller inte för äktenskap ingångna före ikraftträdandet den 29 januari 2019, såvida makarna inte träffat ett avtal avseende tillämplig lag på eller efter detta
datum. För äldre äktenskap gäller även fortsättningsvis lagen (1990:272)
om internationella frågor rörande makars och sambors förmögenhetsförhållanden (LIMF) vad avser tillämplig lag. Om makarna inte
har gjort något lagval gäller i sådana fall lagen i den stat där makarna
tog hemvist när de gifte sig. Om båda makarna senare har tagit hemvist i en annan stat och varit bosatta där i minst två år, tillämpas
i stället den statens lag. Har båda makarna tidigare under äktenskapet haft hemvist i den staten eller är båda makarna medborgare i den
staten, tillämpas dock den statens lag så snart de har tagit hemvist
där (4 § LIMF).
Tillämpningen i månggiftessammanhang
Förutsatt att makarna inte har gjort något särskilt lagval, innebär den
nya EU-förordningen om makars förmögenhetsförhållanden att utländsk rätt regelmässigt kommer att vara tillämplig när makarna vid
tidpunkten för äktenskapets ingående hade anknytning till ett annat
land än Sverige genom hemvist, medborgarskap eller andra omständigheter. Detta gäller även om makarna sedermera har flyttat till ett
annat land och bott där en längre tid. Enligt utredningens bedömning kommer utländsk lag gälla i de allra flesta situationer som utredningens uppdrag rör, dvs. utländska månggiften som ingås när
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parterna inte är medborgare eller har hemvist i Sverige. Det finns skäl
att anta att förhållandena i ett månggifte sällan är sådana att makarna
har avtalat att svensk lag ska vara tillämplig på deras förmögenhetsförhållanden. Det torde inte heller vara vanligt att makarna kan sägas
ha förlitat sig på svensk lag för att ordna eller planera sina förmögenhetsförhållanden på ett sådant sätt att svensk lag blir tillämplig. Konsekvensen blir alltså att deras förmögenhetsförhållanden
kommer att omfattas av utländsk lag, normalt lagen i det land där de
tog hemvist efter det att äktenskapet ingicks. Detta kommer att gälla
även om makarna flyttar till Sverige och bor här under lång tid.
De rättsliga konsekvenserna för berörda parter av att ett äktenskap inte erkänns – jämfört med om det erkänns – blir därför i praktiken till stor del beroende av innehållet i utländsk lag. Även om ett
äktenskap i ett utländskt månggifte erkänns, är det långt ifrån säkert
att en make har giftorätt på liknande sätt som i Sverige eller rätt till
bodelning när ett äktenskap upplöses.
De utländska månggiften som förekommer i Sverige har oftast
ingåtts i länder med rättsordningar av islamiskt slag vilka tillåter att
en man är gift med flera kvinnor. Som beskrivits närmare i avsnitt 7.2.2
tar sig den islamiskt präglade rätten varierande uttryck i olika länder,
men bestämmelserna om makarnas förmögenhetsförhållanden är i
regel utformade på ett sätt som skiljer sig från svensk lag. Den
islamiskt präglade familjerätten saknar bodelningsregler som motsvarar den svenska giftorätten. I stället för en rätt till bodelning kan
kvinnor ha rätt till s.k. mahr.23 Avtal om mahr utgör i allmänhet en
del av ett äktenskapskontrakt och innebär att mannen i anledning av
äktenskapets ingående överför eller förpliktar sig att i framtiden
överföra viss egendom eller ett visst belopp till kvinnan, t.ex. med
anledning av äktenskapets upplösning eller efter anmodan. Om den
mahr som bestämts är av mindre värde eller om kvinnan saknar rätt
till mahr enligt tillämpliga utländska bestämmelser24 kan en kvinna
23

I NJA 2017 s. 168 har högsta domstolen kvalificerat ett visst avtal om mahr som en sådan
reglering rörande makarnas förmögenhetsförhållanden som omfattades av tillämpningsområdet för den numera upphävda lagen (1990:272) om internationella frågor rörande makars och
sambors förmögenhetsförhållanden, vilken författning avgjorde lagvalsfrågan. Eftersom avtal
om mahr har olika utformning och ändamål, poängterade Högsta domstolen dock att kvalifikationen av tvistefrågan bör ske med utgångspunkt i avtalets ordalydelse och dess ändamål
när det ingicks. Avtalet bör också ses i ett helhetsperspektiv och sättas i sitt sammanhang.
24
T.ex. vid s.k. Khul’ (upplösning av äktenskapet) som innebär att kvinnan återlämnar eller
avstår från sin rätt till mahr i utbyte mot att mannen accepterar att skilja sig. Khul’-institutet
hänger ihop med att många islamiskt präglade rättsordningar begränsar kvinnors rätt till skils-
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vid upplösning av äktenskapet ha endast begränsade ekonomiska anspråk, eller helt sakna sådana, i förhållande till sin make.
I dessa fall blir konsekvenserna av att ett utländskt äktenskap vägras
erkännande inte lika stora som om svensk lag hade varit tillämplig.
Detta eftersom kvinnan vid erkännande av äktenskapet ändå inte
hade haft möjlighet att kräva att få del av mannens egendom.25 Om
t.ex. hustru nummer två i ett utländskt månggifte vill lämna sin make
i ett fall där utländska bestämmelser om mahr blir tillämpliga kan
situationen bli sådan att hon inte har några förmögenhetsrättsliga
anspråk mot mannen eller endast begränsade sådana, även om äktenskapet erkänns i Sverige.
En make kan dock ha rätt att överta makarnas gemensamma bostad och bohag enligt bestämmelserna i ÄktB, även om utländsk rätt
är tillämplig. Det kan t.ex. vara fråga om en lägenhet som innehas
med hyres- eller bostadsrätt. Vidare gäller att en make inte får förfoga över den gemensamma bostaden och bohaget utan den andra
makens samtycke. Om äktenskapet inte erkänns har maken inte några
sådana möjligheter att överta den gemensamma bostaden eller bohaget eller att hindra att den andra maken förfogar över egendomen.
I dessa avseenden kan det få negativa konsekvenser för en make om
äktenskapet erkänns eller inte.
Som nämnts ovan gäller EU-förordningen om makars förmögenhetsförhållanden inte frågan om tillämplig lag för äktenskap som har
ingåtts före den 29 januari 2019. I dessa fall gäller i stället LIMF, som
i större utsträckning innebär att svensk lag kommer att vara tillämplig om makarna har bott två år i Sverige eller är svenska medborgare.
Ett icke-erkännande av ett äktenskap kan därför även i dessa fall få
negativa konsekvenser för de berörda parterna.
7.3.3

Sammanfattande slutsatser

Sammantaget kan konstateras att de situationer i vilka frågor om
makars förmögenhetsförhållanden aktualiseras är varierande. Vilka
konsekvenserna blir av att ett utländskt månggifte inte erkänns i
mässa medan män i praktiken har en ovillkorlig rätt att skilja sig. Se bl.a. Mosa Sayed (2010),
s. 220 f.
25
Det ska tilläggas att situationen i och för sig kan vara den omvända, dvs. att kvinnan enligt
utländsk rätt skulle ha rätt till egendom av ett större värde än enligt svenska regler för det fall
värdet på den mahr som bestämts överstiger hälften av det samlade giftorättsgodset och rätten
därtill inte gått förlorad.
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Sverige beror i stor utsträckning på omständigheterna i det enskilda
fallet, bl.a. vid vilken tidpunkt och i vilket land äktenskapet har ingåtts, de berördas anknytning till olika länder genom hemvist, medborgarskap och andra förhållanden samt de berördas egendoms- och
skuldförhållanden.
Den nya EU-förordningen om makars förmögenhetsförhållanden
innebär att det i de allra flesta fall kommer att vara fråga om att
tillämpa utländsk rätt, i första hand lagen i det land där makarna tog
hemvist efter det att de gift sig. Enligt den tillämpliga utländska lagen
kan ordningen när det gäller makars förmögenhetsförhållanden vara
reglerad på helt andra sätt än i svensk lag. Även om ett äktenskap i
ett utländskt månggifte erkänns är det långt ifrån säkert att en make
har giftorätt på liknande sätt som i Sverige eller rätt till bodelning
när ett äktenskap upplöses. Om en sådan rätt saknas drabbas en ekonomiskt svagare part i många fall inte av ett vägrat erkännande.
Som beskrivits ska bestämmelserna i ÄktB om förfogande över
makars gemensamma bostad och bohag och om en makes rätt att
överta sådan egendom dock alltid tillämpas om bostaden och bohaget finns i Sverige. Dessa rättigheter saknar parterna om äktenskapet inte erkänns, vilket kan vara negativt.
Om ett äktenskap i ett månggifte erkänns men inte tillåts bestå
blir situationen något annorlunda. I ett sådant fall skulle parternas
äktenskap upplösas genom äktenskapsskillnad (se avsnitt 7.2.1), och
rätten till bodelning kvarstå, i vart fall när svensk rätt är tillämplig.
I den utsträckning utländsk rätt är tillämplig på makarnas förmögenhetsförhållanden kommer det dock i många fall inte att vara aktuellt
med någon bodelning, i förekommande fall med undantag för den
gemensamma bostaden och bohaget.

7.4

Underhållsskyldighet mellan makar

7.4.1

Konsekvenser av ett icke-erkännande vid tillämpning av
svensk lag

Varje make råder över sin egendom och svarar under äktenskapet för
sina skulder. Makar har dock en underhållsskyldighet mot varandra
under och ibland även efter äktenskapet (6 kap. ÄktB).
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Underhållsskyldigheten under äktenskapet avser att tillgodose
makarnas gemensamma och personliga behov, varvid var och en efter
sin förmåga ska bidra till det underhåll som behövs (6 kap. 1 § ÄktB).
Om det som den ena maken ska bidra med inte räcker till för den
makens personliga behov eller för de betalningar som den maken
annars ombesörjer för familjens underhåll, ska den andra maken skjuta
till de pengar som behövs (6 kap. 2 § ÄktB).
Om den ena maken på grund av sjukdom eller bortavaro inte kan
sköta sina angelägenheter och det saknas medel för familjens underhåll, får den andre maken under vissa förutsättningar lyfta den sjuke
eller bortavarande makens inkomst och avkastning av dennes egendom samt kvittera ut banktillgodohavanden och andra penningmedel.
Enligt huvudregeln är en rättshandling som en make företagit med
stöd av denna rätt bindande för den sjuke eller bortavarande maken
(6 kap. 4 § ÄktB).
Om den ena maken försummar sin underhållsskyldighet får domstol ålägga den maken att betala underhållsbidrag till den andra
maken (6 kap. 5 § ÄktB) och om makarna inte varaktigt bor tillsammans ska den ena maken fullgöra sin underhållsskyldighet genom att
betala sådant bidrag till den andra maken (6 kap. 6 § ÄktB). Efter en
äktenskapsskillnad svarar däremot varje make enligt huvudregeln för
sin egen försörjning. I vissa fall är dock den ene maken skyldig att
under viss tid efter skilsmässan bidra till den andres försörjning
genom att betala underhållsbidrag (6 kap. 7 § ÄktB).
Trots att det i ÄktB inte finns några särskilda bestämmelser om
underhållsskyldighet mellan makar i polygama situationer bör man
kunna utgå från att bestämmelserna gäller även i förhållande till
erkända månggiften på så sätt att mannen är underhållsskyldig mot
alla sina hustrur och vice versa.
Om ett äktenskap i ett utländskt månggifte inte erkänns kan de
berörda personerna inte hävda någon rätt till underhåll enligt 6 kap.
ÄktB. Om t.ex. en man är gift med två kvinnor och hustru nummer
två vill lämna mannen har hon inte rätt till äktenskapsskillnad och
därmed inte heller rätt till underhåll efter äktenskapets upplösning
enligt 6 kap. 7 § ÄktB.
Om ett äktenskap i ett månggifte erkänns men inte tillåts bestå
blir situationen annorlunda. I ett sådant fall skulle parternas äktenskap upplösas genom äktenskapsskillnad (se avsnitt 7.2.1) och rätten
till underhåll enligt 6 kap. 7 § ÄktB inte gå förlorad.
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Tillämpning av utländsk lag

Redogörelsen ovan förutsätter att svensk lag är tillämplig. Även när
det gäller frågor om underhåll mellan makar kan den internationellt
privaträttsliga regleringen dock leda till en annan bedömning i det
enskilda fallet.
EU:s underhållsförordning26 gäller bl.a. underhållsskyldighet som
har sin grund i äktenskap och föreskriver att frågan om underhållsskyldighet ska regleras av lagen i den stat där den underhållsberättigade
har sin hemvist. I fråga om underhållsskyldighet mellan makar, tidigare makar eller parter i ett äktenskap som annullerats, gäller detta
dock inte om en av parterna motsätter sig det och lagen i en annan
stat, särskilt den stat där de senast hade gemensam hemvist, har
närmare anknytning till äktenskapet. I sådant fall ska i stället lagen i
den andra staten tillämpas (artikel 15 i underhållsförordningen och
Haagprotokollet av den 23 november 2007 om tillämplig lag avseende
underhållsskyldighet som förordningen hänvisar till, artiklarna 3
och 5). Enligt underhållsförordningens behörighetsregler kan det finnas
svensk domsrätt även när utländsk rätt är tillämplig (artiklarna 3–7 i
underhållsförordningen).
Lagvalsreglerna har universell karaktär (artikel 2 i 2007 års Haagprotokoll) och innebär att även utomeuropeisk lag kan vara tillämplig.
Också här kan det därför vara på sin plats att nämna något om rätten
i sådana islamiskt präglade familjerättsordningar inom vilka polygama äktenskap som förekommer i Sverige regelmässigt har sitt ursprung (se avsnitt 3.3 och 3.4). Underhållsskyldigheten i den islamiskt
präglade familjerätten är annorlunda än de svenska bestämmelserna.
I stället för en rätt till sådant underhåll kan kvinnor ha rätt till s.k.
mahr (detta institut kan alltså ha olika syften, se avsnitt 7.3.2 om
mahr i förhållande till sådan förmögenhetsutjämning som sker vid
bodelning samt NJA 2017 s. 168).27 Beroende på villkoren för utfående av den mahr som avtalats, och dess storlek, kan en kvinna ha
endast begränsade ekonomiska anspråk, eller helt sakna sådana i förhållande till sin make. I dessa fall blir konsekvenserna av att ett
26

Rådets förordning (EG) nr 4/2009 av den 18 december 2008 om domstols behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet av domar samt samarbete i fråga om underhållsskyldighet.
27
Huruvida ett visst avtal om mahr ska kvalificeras som en fråga om underhåll eller om bodelning får därför göras utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. Om en fråga om mahr
bedöms som en fråga rörande makars förmögenhetsförhållanden gäller i stället de lagvalsregler
som föreskrivs i EU:s förordning om makars förmögenhetsförhållanden, se avsnitt 7.3.2.
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utländskt äktenskap vägras erkännande inte av lika stor vikt som om
ÄktB vore tillämplig.

7.5

Rätten till arv

7.5.1

Konsekvenser av ett icke-erkännande vid tillämpning av
svensk lag

Makar vars äktenskap erkänns i Sverige skyddas av de regler som
finns i ärvdabalken (ÄB) beträffande makes arvsrätt. Den efterlevande maken har rätt att ärva hela den avlidne makens kvarlåtenskap,
om den avlidne maken inte har egna barn (särkullbarn) (3 kap. 1 § första
stycket ÄB). Den efterlevande maken har dessutom alltid, alltså även
om det finns särkullbarn, rätt att ur kvarlåtenskapen efter den avlidne maken erhålla egendom som tillsammans med enskild egendom och egendom som erhålles vid bodelning motsvarar fyra gånger
prisbasbeloppet (3 kap. 1 § andra stycket ÄB). En efterlevande make
har även rätt att begära jämkning på så sätt att han eller hon får behålla del av eller hela sitt giftorättsgods i samband med bodelningen
vid den andre makens död (12 kap. 2 § första stycket ÄktB).
Frågan är då hur reglerna i ÄB bör tillämpas i månggiftessammanhang. Detta är långt ifrån klart. Några särskilda regler om månggifte
finns inte och vägledande avgöranden i rättspraxis saknas.
Frågeställningen har berörts i Familjelagssakkunnigas slutbetänkande (SOU 1987:18). Utredningen framhöll att man får försöka göra
en anpassad tillämpning av den svenska arvsrätten med utgångspunkten att de olika äktenskapen i ett månggifte betraktas som likvärdiga (jfr det som sagts om makarnas egendomsförhållanden och
bodelning i avsnitt 7.3.1).
I betänkandet beskrivs att arvet efter en make i ett polygamt äktenskap bör fördelas enligt reglerna om legala arvingar och efterarvingar
i ÄB. Om en hustru avlider tillfaller arvet mannen i enlighet med
3 kap. 1 § ÄB, och vid mannens bortgång tillskiftas arvet den avlidna
hustruns arvsberättigade släktingar i enlighet med 2 kap. ÄB.28

28

SOU 1987:18 s. 198 f. och Ulf Bergquist och Anna Fayad (2017), s. 61.
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Om i stället mannen avlider och efterlämnar två eller flera hustrur
behöver en enda samlad bodelning göras. De efterlevande hustrurna
bör kunna åberopa jämkningsregeln i 12 kap. 2 § ÄktB. Oavsett om
respektive hustru begär sådan jämkning bör hustrurna tillskiftas lika
stor andel av mannens arv.29
Detta kan illustreras med följande exempel:
Anta att den avlidne mannens nettoförmögenhet är 1 200 000 kronor.
Anta vidare att hustrurnas nettoförmögenheter utgör följande: Hustru 1: 180 000 kronor, hustru 2: 300 000 kronor och hustru 3: 420 000 kronor. I bodelningen ska en tredjedel av respektive hustrus nettoförmögenhet tas i beaktande. Beräkningen blir enligt följande.
Hustru 1: Nettoförmögenheten i bodelningen är 60 000 kronor. Av mannens nettoförmögenhet tas 400 000 kronor i beaktande varpå det sammanlagda värdet utgör 460 000 kronor. Respektive part har alltså rätt till
230 000 kronor var. Hustru 1 får 170 000 kronor utöver sitt giftorättsgods.
Hustru 2: Nettoförmögenheten i bodelningen är 100 000 kronor. Av
mannens nettoförmögenhet tas 400 000 kronor i beaktande varpå det
sammanlagda värdet utgör 500 000 kronor. Respektive part har alltså rätt
till 250 000 kronor var. Hustru 2 får 150 000 kronor utöver sitt giftorättsgods.
Hustru 3: Nettoförmögenheten i bodelningen utgör 140 000 kronor.
Av mannens nettoförmögenhet tas 400 000 kronor i beaktande varpå det
sammanlagda värdet utgör 540 000 kronor. Respektive part har alltså rätt
till 270 000 kronor var. Hustru 3 får 130 000 kronor utöver sitt giftorättsgods.
Av makens giftorättsgods utgavs sammanlagt 450 000 kronor i bodelningslikvid till hustrurna. Av makens egendom återstår 750 000 kronor
(1 200 000–450 000) som utgör arvet efter honom. Den avlidne mannens
hustrur har rätt till en tredjedel var av arvet, dvs. 250 000 kronor vardera.30

Exemplet är förenklat på så sätt att det bortser från att den avlidne
maken kan ha upprättat ett testamente. Fördelningen av arvet kan
även kompliceras på grund av basbeloppsregeln, som innebär att den
efterlevande maken alltid har rätt att ur kvarlåtenskapen efter den
avlidne maken få egendom som, tillsammans med övrig enskild egendom och egendom som erhålls vid bodelning, motsvarar fyra gånger
29
30

Ibid.
Exemplet är hämtat ur Ulf Bergquist och Anna Fayad (2017), s. 61.
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prisbasbeloppet (3 kap. 1 § andra stycket ÄB). Basbeloppsregeln avser att skydda efterlevande make då även andra arvingar finns. Man
bör dock behöva kunna göra ett undantag från denna regel i månggiftessammanhang eftersom den annars skulle kunna leda till att avsteg görs från principen att efterlevande hustrur ska tillskiftas lika
stora arvslotter (dvs. principen om likabehandling av hustrurna som
behandlats i avsnitt 7.3.1).31
En tänkt fördelning av arv i månggiftessituationer kan ytterligare
kompliceras om det finns särkullbarn. Ett problem kan vara att mannen t.ex. har två hustrur men endast barn tillsammans med hustru
nummer två. Om barnet skulle betraktas som särkullbarn i förhållande till hustru nummer ett, ärver hustru nummer två hela kvarlåtenskapen eftersom det är fråga om ett gemensamt barn till henne
och den avlidne mannen. Det kan ifrågasättas om en sådan ordning
är rimlig och om det inte finns skäl att tolka 3 kap. 1 § så att bestämmelsen om särkullbarn inte är tillämplig i månggiftessammanhang. Rättsläget måste bedömas som oklart.
Ett icke-erkännande av ett utländskt månggifte skulle innebära
att den hustru vars äktenskap inte erkänns saknar arvsrätt efter den
avlidne mannen. Endast hustru nummer ett har arvsrätt. Likaså saknar mannen arvsrätt efter hustrurna i det eller de äktenskap som
vägras erkännande. Om den avlidne mannen har barn med båda hustrur, fördelas arvet på antalet barn varpå hustru nummer ett tillskiftas
det arv som avser henne och mannens barn med fri förfoganderätt.
Barnen i det äktenskap som inte erkänns betraktas som särkullbarn,
varför de är direkt berättigade till sina arvslotter. Hustru nummer
två får alltså inte något arv. Om det i stället är så att mannen endast
har barn tillsammans med hustru nummer två, ärver barnet som
särkullbarn hela kvarlåtenskapen. Hustru nummer två ärver alltså
inte och hustru nummer ett endast i enlighet med basbeloppsregeln
(3 kap. 1 § ÄB)
Fördelningen av kvarlåtenskapen kan förändras om mannen har
upprättat ett testamente. Genom ett testamente kan hustru nummer
två tillförsäkras del i kvarlåtenskapen. Barnen har dock rätt till sina
laglotter om de skulle påkalla jämkning i testamentet (7 kap. 1 § och
3 § ÄB).32 Mannen har även möjlighet att sätta in hustru nummer två
som förmånstagare i en livförsäkring.
31
32

Ulf Bergquist och Anna Fayad (2017), s. 62. Se även SOU 1987:18 s. 199.
Ibid (2017), s. 63 f.
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Om ett äktenskap i ett månggifte i stället erkänns men inte tillåts
bestå, på så sätt att det upplöses genom äktenskapsskillnad (se avsnitt 7.2.1), avskärs hustru nummer två från arv från maken i samband med äktenskapsskillnaden.
Sammantaget kan konstateras att rättsläget på många sätt är
oklart när det gäller tillämpningen av ÄB i det fallet att ett utländskt
månggifte erkänns. Det är därför svårt att dra några säkra och generella slutsatser om vilka konsekvenserna i praktiken blir om ett äktenskap inte erkänns eller inte tillåts bestå.
Det bör tilläggas att frågan om en person är gift kan ha viss betydelse även i försäkringsrättsliga sammanhang. Det kan t.ex. vara så
att avtal om liv- och pensionsförsäkringar innehåller standardiserade
förmånstagarförordnanden för försäkringstagarens make och sambo.
Om ett äktenskap inte erkänns kan det finnas anledning för de berörda personerna att överväga ett särskilt förmånstagarförordnande.
7.5.2

Tillämpning av utländsk lag

Den jämförelse som har gjorts när det gäller rättsverkningarna beroende på om ett utländskt månggifte erkänns eller inte förutsätter
att svensk lag är tillämplig. Så blir också i regel fallet enligt EU:s
arvsförordning33 när den avlidne hade sin hemvist i Sverige vid sin
död (artikel 21 första punkten). I dessa fall finns även svensk domsrätt enligt behörighetsbestämmelserna i förordningen (artikel 4).
I något fall kan dock utländsk rätt bli tillämplig. Om den avlidne vid
sin död uppenbart hade en närmare anknytning till en annan stat än
hemviststaten, ska nämligen lagen i den andra staten vara tillämplig
på arvet (artikel 21 andra punkten). Reglerna om tillämplig lag har
universell karaktär (artikel 20) och innebär att även utomeuropeisk
lag kan bli tillämplig i frågor om arv.
Också här kan det vara på sin plats att nämna något om rätten i
sådana islamiskt präglade familjerättsordningar inom vilka polygama
äktenskap som förekommer i Sverige i regel har sitt ursprung (se avsnitt 3.3 och 3.4). Även om den islamiskt präglade arvsrätten skiljer
sig åt mellan olika länder och rättsskolor förekommer det att män
och kvinnor inte likabehandlas i arvshänseende. Ett exempel på detta
33

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 650/2012 av den 4 juli 2012 om behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet av domar samt godkännande och verkställighet av officiella handlingar i samband med arv och om inrättandet av ett europeiskt arvsintyg.
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är att det inom vissa rättsordningar görs skillnad på om den efterlevande är kvinna eller man på så sätt att kvinnor ärver mindre av sin
make än vad män gör från sin maka.34 I dessa fall blir konsekvenserna
av att ett utländskt äktenskap vägras erkännande inte av lika stor vikt
för kvinnors del som om ÄktB vore tillämplig. Detta eftersom kvinnan
vid erkännande av äktenskapet ändå inte hade ärvt sin make i samma
utsträckning som enligt svensk rätt. Som framgått ovan blir utländsk
rätt i regel även tillämplig (och utländsk domstol i stället för svensk
behörig) om den avlidne hade sin hemvist utanför Sverige vid sin död.

7.6

Faderskap, vårdnad om barn
och underhållsskyldighet mot barn

7.6.1

Faderskapet till barn

Reglerna i föräldrabalken
När ett barn har fötts ska faderskapet fastställas enligt reglerna i 1–
3 kap. föräldrabalken (FB). Den man som är gift med barnets mor
när barnet föds är enligt en presumtionsregel att anse som barnets
far (1 kap. 1 § FB). Under vissa förutsättningar kan domstol förklara
att mannen i äktenskapet inte är far till barnet (1 kap. 2 § första
stycket FB). Även när mannen i äktenskapet och barnets mor skriftligen godkänner en annan mans bekräftelse av faderskapet anses det
fastställt att mannen i äktenskapet inte är barnets far (1 kap. 2 § andra
stycket FB).
Några särskilda bestämmelser i FB om faderskap i polygama sammanhang finns inte. Om samtliga äktenskap i ett månggifte erkänns
måste utgångspunkten dock vara att maken presumeras vara far till
de barn som föds i dennes respektive äktenskap.
Om något av äktenskapen i ett utländskt månggifte däremot inte
skulle erkännas, gäller inte faderskapspresumtionen i det eller de
utländska äktenskap som berörs, eftersom barnets mor då betraktas
som ogift. Faderskapet ska då i stället fastställas genom bekräftelse
eller dom (1 kap. 3 FB). För en sådan bekräftelse gäller bl.a. att den
ska göras skriftligen, bevittnas av två personer och godkännas av
34

Den bakomliggande förklaringen till att kvinnor ärver mindre än män är den generella underhållsbörda för övriga familjemedlemmar som åvilar män. Se Mosa Sayed (2010), s. 226 ff.
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socialnämnden samt av modern eller en särskilt förordnad vårdnadshavare för barnet (1 kap. 4 § FB).35 Situationen blir densamma om
äktenskapet inte skulle tillåtas bestå i Sverige, dvs. har upplösts genom äktenskapsskillnad (se avsnitt 7.2.1). Om barnet föds innan en
sådan upplösning har kommit till stånd bör faderskapspresumtionen
dock gälla.
Tillämpning av utländsk lag
Det som sagts ovan gäller om det barn som har fötts har sin hemvist
i Sverige. Särskilda bestämmelser finns som bl.a. tar sikte på situationer där ett barn vid födelsen hade hemvist i ett annat land och han
eller hon senare flyttar till Sverige. När det gäller faderskap till barn
i sådana internationella situationer är lagen (1985:367) om internationella faderskapsfrågor (IFL) tillämplig.36 En man som är eller
har varit gift med barnets mor ska enligt 2 § första stycket IFL anses
som barnets far då det följer av lagen i det land där barnet vid födelsen fick hemvist eller – om inte någon ska anses som barnets far
enligt den lagen – då det följer av lagen i en stat där barnet vid födelsen blev medborgare.
Det kan inte anses helt klart hur bestämmelsen i IFL ska tillämpas
i en situation där äktenskapet mellan barnets mor och en man inte
erkänns i Sverige. Som redogjorts för inledningsvis har det ansetts
att en prejudiciell prövning av äktenskapsfrågan i de flesta fall bör
göras enligt domstolslandets bestämmelser, dvs. svensk lag (se avsnitt
7.2.2). Det skulle i det här sammanhanget innebära att mannen i
äktenskapet inte anses som barnets far om han inte räknas som gift
med barnets mor enligt bestämmelserna i IÄL. Ett icke-erkännande
av ett äktenskap skulle vid en sådan tillämpning av 2 § första stycket
IFL kunna få negativa konsekvenser ur ett barnperspektiv. Skatteverket och Migrationsverket tillämpar därför inte bestämmelsen på
det sättet. Utredningen återkommer till frågan i kap. 12.
Det som har sagts avser sådana faderskapspresumtioner som
grundar sig på äktenskap och gäller direkt på grund av utländsk lag.
IFL innehåller även bestämmelser om att avgöranden av utländsk
35

I SOU 2018:68 har lämnats förslag på hur reglerna om bekräftelse av faderskap och föräldraskap för ogifta kan moderniseras och ytterligare förenklas.
36
I fråga om nordiska faderskap, se lagen (1979:1001) om erkännande av nordiska faderskapsavgöranden.
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domstol och fastställelse av faderskap genom bekräftelse i regel gäller
i Sverige (7 och 8 §§ IFL). Tillämpningen av dessa bestämmelser påverkas inte av om ett utländskt äktenskap vägras erkännande i Sverige
eller annars inte skulle tillåtas att bestå här.
7.6.2

Vårdnad om barn enligt föräldrabalken

Reglerna i föräldrabalken
Enligt svensk rätt står ett barn under vårdnad av båda eller en av
föräldrarna till dess barnet fyllt 18 år (6 kap. 2 § FB).
Vårdnaden om ett barn innebär ansvar för barnets personliga
förhållanden och att barnets behov blir tillgodosedda. Barnets vårdnadshavare ansvarar också för att barnet får den tillsyn som behövs
med hänsyn till dess ålder, utveckling och övriga omständigheter och
ska bevaka att barnet får tillfredsställande försörjning och utbildning. En vårdnadshavare ska vidare ansvara för att barnet står under
uppsikt och hindra att barnet orsakar skada för någon annan (6 kap.
1 § och 2 § andra stycket FB).
När det gäller barn som fötts inom ett äktenskap står barnet automatiskt under båda föräldrarnas vårdnad. Den gemensamma vårdnaden består i princip även efter en äktenskapsskillnad. Om modern
är ogift vid barnets födelse blir hon däremot ensam vårdnadshavare.
För det fall modern senare gifter sig med barnets far blir fadern från
den tidpunkten vårdnadshavare tillsammans med modern. Avlider
en av två föräldrar som båda är vårdnadshavare tillkommer vårdnaden
den andre föräldern ensam. Vad som nu sagts gäller automatiskt och
utan särskilt förordnande (6 kap. 3 § och 9 § första stycket FB).
I ett månggifte där äktenskapen erkänns torde reglerna tillämpas
på vanligt sätt inom respektive äktenskap. Makarna har alltså enligt
lag gemensam vårdnad om sina barn.
Om något av äktenskapen i ett utländskt månggifte inte skulle
erkännas, blir mannen i det berörda äktenskapet inte vårdnadshavare
per automatik. Resultatet blir detsamma om ett äktenskap inte tillåts
bestå och har upplösts genom äktenskapsskillnad (se avsnitt 7.2.1)
före barnets födsel. Fadern och modern kan dock få gemensam vårdnad genom en anmälan till Skatteverket eller till socialnämnden i
samband med att nämnden godkänner en faderskapsbekräftelse (6 kap.
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4 § FB). De kan också avtala om gemensam vårdnad. I sista hand kan
frågor om vårdnad, boende och umgänge prövas av domstol.
Tillämpning av utländsk lag
Bestämmelser om bl.a. tillämplig lag i fråga om vårdnad om barn finns
i 1996 års Haagkonvention om behörighet, tillämplig lag, erkännande, verkställighet och samarbete i frågor om föräldraansvar och åtgärder till skydd för barn. Enligt lagen (2012:318) om 1996 års Haagkonvention gäller konventionen som lag i Sverige.
Av konventionen framgår att svensk lag som regel gäller om barnet har hemvist här.
Om ett barn föds utomlands och har hemvist där regleras frågan
om tillerkännande eller upphörande av föräldraansvar direkt på grund
av lag – t.ex. i samband med barnets födelse eller när föräldrarna ingår
äktenskap – av lagen i den stat där barnet hade hemvist när han eller
hon föddes. Den vårdnad som föreligger i sådana fall består även
efter en ändring av hemvistet till en annan stat, t.ex. om barnet flyttar
till Sverige. Detsamma gäller tillerkännande eller upphörande av vårdnad genom privata överenskommelser eller ensidiga handlingar utan
medverkan av myndighet (artikel 16 i konventionen). En ändring av
barnets hemvist till Sverige medför alltså i sig ingen ändring i redan
föreliggande föräldraansvar. En gemensam vårdnad som har uppkommit utomlands på grund av att föräldrarna är gifta fortsätter att
gälla i Sverige, även om det berörda äktenskapet inte skulle erkännas
här. Om ett utländskt äktenskap i ett månggifte inte skulle erkännas
påverkas alltså inte vårdnaden om barnet. Inte heller om äktenskapet
inte skulle tillåtas att bestå, på så att det upplöses genom äktenskapsskillnad (se avsnitt 7.2.1), påverkas vårdnaden.
Konventionen innehåller även bestämmelser om att ett nytt hemvistlands lag tillämpas på senare händelsers inverkan på föräldraansvaret. Detsamma gäller tillerkännande av vårdnad direkt på grund
av lag till en ytterligare person.
Haagkonventionens bestämmelser om tillämplig lag gäller även
om de anvisar lagen i en icke-fördragsslutande stat (artikel 20).
Sammantaget drar utredningen slutsatsen att ett icke-erkännande
av ett äktenskap i Sverige ur ett barnperspektiv som regel inte får några
negativa konsekvenser när det gäller vårdnaden om ett barn som har

117

205

Rättsliga konsekvenser...

SOU 2020:2

fötts utomlands. Om båda föräldrarna har vårdnaden om barnet
enligt lagen i deras ursprungsland kommer den gemensamma vårdnaden att bestå även om de flyttar till Sverige. Om endast fadern är
vårdnadshavare i ursprungslandet kommer även modern att bli vårdnadshavare i Sverige. Om endast modern var vårdnadshavare i ursprungslandet kommer fadern dock inte att få del i vårdnaden om
äktenskapet inte erkänns (som framgått ovan kan gemensam vårdnad dock uppnås på andra sätt). Om ett äktenskap inte tillåts bestå,
på så sätt att det upplöses genom äktenskapsskillnad (se avsnitt 7.2.1),
beror utgången i vårdnadsfrågan i vissa situationer på om den uppkommer före eller efter att äktenskapet upplösts.
Den internationella privat- och processrätten innehåller även bestämmelser om erkännande och verkställighet av utländska vårdnadsavgöranden, t.ex. domar.37 Huruvida en utländsk vårdnadsdom erkänns eller verkställs i Sverige påverkas inte av om barnets föräldrar
betraktas som gifta här.
7.6.3

Underhållsskyldighet mot barn

Underhållskyldighet enligt föräldrabalken
Fram till dess barnet fyllt 18 år eller till den senare tidpunkt när barnet före 21 års ålder avslutar sin grundutbildning ska föräldrarna
svara för barnets underhåll efter vad som är skäligt med hänsyn till
barnets behov och föräldrarnas samlade förmåga (7 kap. 1 § FB). En
förälder som inte bor tillsammans med barnet ska fullgöra sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag (7 kap. 2 § FB).
Ett barns rätt till underhåll från sina föräldrar påverkas inte av om
föräldrarnas äktenskap erkänns eller inte. Om något av äktenskapen
i ett utländskt månggifte inte skulle erkännas påverkas alltså inte
rätten för eventuella barn i de respektive äktenskapen till underhåll
från sina föräldrar.

37

Förutom i 1996 års Haagkonvention finns sådana bestämmelser bl.a. i Bryssel II-förordningen (Rådets förordning [EG] nr 2201/2003 av den 27 november 2003 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar samt om upphävande av förordning [EG] nr 1347/2000), NÄF (förordningen [1931:429]
om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap, adoption och förmynderskap)
samt NEVL (lagen [1977:595] om erkännande och verkställighet av nordiska domar på privaträttens område).
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Två sammanhang i vilka äktenskap möjligen kan ha relevans för
underhåll till barn kan dock nämnas. För det första får vid bestämmande av underhållsbidrag föräldern förbehålla sig ett belopp
för bl.a. underhåll åt make som den bidragsskyldige varaktigt bor
tillsammans med om det finns särskilda skäl för det. Med make jämställs även någon annan som föräldern varaktigt bor tillsammans
med om de har barn gemensamt (7 kap. 3 § FB). För det andra kan
en styvförälder ha ett visst subsidiärt ansvar för underhåll till barn.
Den som varaktigt bor tillsammans med annans barn och med en
förälder som har vårdnaden om barnet är nämligen underhållsskyldig
på samma villkor som föräldern om han eller hon är gift med föräldern eller har eget barn tillsammans med denne, dock bara till den
del barnet inte kan få underhåll från den förälder som inte finns i
hushållet (7 kap. 5 § FB). Måhända kan det således uppstå situationer
i vilka frågan om erkännande av ett äktenskap som ingår i ett utländskt månggifte kan påverka underhållets storlek eller rätten till
underhåll från en subsidiärt ansvarig person.
I det första fallet kan man nämligen diskutera om fadern bör få
förbehålla sig ett större belopp om denne har flera hustrur vilka erkänns rättsligt. Om så skulle bli fallet i rättstillämpningen låter utredningen dock vara osagt. Värt att notera är dock att det i en sådan
situation inte skulle vara till nackdel för det underhållsberättigade
barnet om något av faderns äktenskap vägras erkännande eller annars
inte tillåts bestå.
När det gäller det andra fallet kan rätten till underhåll i sig påverkas av om den subsidiärt underhållsskyldige styvföräldern anses
som gift med föräldern till barnet. Det kan nämligen vara en förutsättning för att sådant underhåll ska vara aktuellt. En sådan situation
bör dock vara ovanlig och påverkar inte heller barnets rätt till underhåll från sina föräldrar.
I normalfallet kan man med andra ord utgå från att några negativa
konsekvenser i underhållshänseende inte uppstår för ett barn på grund
av ett äktenskap mellan dennes båda föräldrar eller mellan en förälder
och någon annan vägras erkännande eller annars inte tillåts bestå i
Sverige.
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Tillämpning av utländsk lag
Den jämförelse som har gjorts ovan när det gäller rättsverkningarna
beroende på om ett utländskt månggifte erkänns eller inte, förutsätter att svensk lag är tillämplig i det enskilda fallet. Även när det
gäller frågor om underhåll till barn kan den internationellt privaträttsliga regleringen leda till en annan bedömning. EU:s underhållsförordning gäller även föräldrars underhållsskyldighet mot barn och
föreskriver att frågan om underhållsskyldighet ska regleras av lagen
i den stat där den underhållsberättigade har sin hemvist. I fråga om
underhållsskyldighet mot barn kan dock i vissa fall i stället domstolslandets lag tillämpas (behörighet kan således föreligga i ett annat
land än det som den underhållsberättigade har hemvist i, bl.a. där
svaranden har hemvist). Också lagen i det land där både den underhållsskyldige och den underhållsberättigade är medborgare kan gälla
(artikel 3 till 7 och 15 i underhållsförordningen och Haagprotokollet
av den 23 november 2007 om tillämplig lag avseende underhållsskyldighet som förordningen hänvisar till, artiklarna 3 och 4). Enligt underhållsförordningens behörighetsregler kan svensk domsrätt således föreligga även när utländsk lag är tillämplig, t.ex. om svaranden har hemvist
i Sverige men barnet bor utomlands. I ett sådant fall kan dock svensk
rätt alltjämt tillämpas i vissa fall, bl.a. om den underhållsberättigade
inte kan få underhåll med stöd av utländsk lag.
Slutsatsen blir alltså – även med beaktande av den internationellt
privaträttsliga regleringen – att man i normalfallet kan utgå från att
några negativa konsekvenser i underhållshänseende inte uppstår för
ett barn på grund av att ett äktenskap mellan dennes båda föräldrar
vägras erkännande eller annars inte tillåts bestå i Sverige.

7.7

Vissa andra civilrättsliga frågor

7.7.1

Adoption

Enligt 3 § lagen (2018:1289) om adoption i internationella situationer ska en ansökan om adoption prövas enligt svensk lag även om
adoptionsärendet har anknytning till en annan stat än Sverige.38
38

I lagens första paragraf anges att den gäller frågor om adoption i internationella situationer.
Det innebär att det ska finnas anknytning till även en annan stat än Sverige för att lagen ska
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Av bestämmelserna i 4 kap. FB framgår att makar och sambor
endast får adoptera gemensamt. En make eller sambo får dock med
sin makes eller sambos samtycke adoptera hans eller hennes barn
(styvbarnsadoption). En make eller sambo får även i annat fall adoptera ensam om den andra maken eller sambon vistas på okänd ort
eller är varaktigt förhindrad att adoptera till följd av en psykisk sjukdom eller något annat liknande förhållande. Andra än makar och
sambor får inte adoptera gemensamt (4 kap. 6 § FB). Ett barn får
adopteras endast om det med beaktande av samtliga omständigheter
är lämpligt. Vid bedömningen av om en adoption är lämplig ska barnets behov av adoption och sökandens lämplighet att adoptera särskilt beaktas (4 kap. 2 § FB).
Om ett äktenskap i ett månggifte erkänns har makarna i ett månggifte möjlighet att ansöka om adoption på angivet sätt.
Om äktenskapet däremot inte erkänns, eller inte tillåts bestå och
har upplösts (se avsnitt 7.2.1), kan det berörda paret inte adoptera
som makar. Å andra sidan likställs sambor med makar i detta sammanhang. I förarbetena anges att med sambor avses två personer som
stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och som har gemensamt hushåll, dvs. sambolagens allmänna definition (prop. 2017/18:121
s. 148). Något krav på att ingen av samborna får vara gift med någon
annan gäller alltså inte (se även lagrådets yttrande i prop. 2017/18:121).
Med andra ord bör två personer vars äktenskap inte erkänns kunna
ansöka om adoption på samma sätt som om de vore gifta, under
förutsättning att de betraktas som sambor. I vissa fall av polygama
situationer har det dock anförts att sambodefinitionens krav inte kan
anses uppfyllda. Detta gäller om någon i samma bostad lever tillsammans med två eller flera personer och de har gemensamt hushåll och
en gemensam sexuell gemenskap (se avsnitt 7.2.3). I ett sådant fall torde
det inte vara möjligt för ett par att ansöka om adoption gemensamt
eller för en av dem att ansöka om adoption av den andras barn.
Det som har sagts tar sikte på möjligheten att ansöka om adoption. Huruvida förekomsten av en mångiftessituation kan påverka
bedömningen av om en adoption är lämplig och till barnets bästa
(4 kap. 1 och 2 §§ FB) är en annan fråga. Liksom i andra fall ska en
vara tillämplig. Den utländska anknytningen kan bestå i t.ex. att sökanden eller den som sökanden vill adoptera har hemvist utomlands eller att någon av dem är utländsk medborgare.
Anknytning till en annan stat finns även om ett adoptionsbeslut har meddelats utomlands. Se
prop. 2017/18:121 s. 165.
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sammantagen bedömning av omständigheterna göras i varje enskilt
ärende.
7.7.2

Rätten att byta efternamn

Lagen (2016:1013) om personnamn (namnlagen) reglerar bl.a. familjerättsliga förvärv av efternamn. Dessa har sin grund i äktenskapet eller
i en förälder/barnrelation. Exempelvis får en make byta sitt efternamn
till den andra makens efternamn (12 § namnlagen). Någon sådan
särskild rätt till namnbyte som gäller för makar finns inte för sambor.
I ett äktenskap som erkänns innebär bestämmelserna i namnlagen
att makarna har rätt att ta sin makes namn. För det fall ett äktenskap
i ett utländskt månggifte inte skulle erkännas kan det innebära att de
berörda inte har samma rätt att byta sitt efternamn. Situationen blir
densamma om ett äktenskap inte tillåts bestå och har upplösts (se
avsnitt 7.2.1).
Det ska tilläggas att det är möjligt för utomnordiska och isländska
medborgare som har hemvist i Sverige att välja att antingen anpassa
sig till det här i landet rådande namnsystemet eller att i stället följa
hemlandets namnregler (32 § andra stycket namnlagen).39 Som utgångspunkt prövas namnförvärv för en svensk medborgare av svensk
myndighet med tillämpning av den svenska lagen. På motsvarande
sätt får en utländsk medborgare förvärva namn i det land där han
eller hon är medborgare med tillämpning av lagen där. Ett sådant utländskt förvärv godtas sedan vid folkbokföring i Sverige. Den som
har både ett svenskt och ett utländskt medborgarskap behandlas enligt namnlagen som svensk medborgare, vilket innebär att ett namnförvärv i ett sådant fall sker med tillämpning av den svenska lagen.
Namnlagen tillämpas på medborgare i Danmark, Finland eller Norge
som har hemvist i Sverige. Andra utländska medborgare kan välja att
förvärva namn med tillämpning av namnlagen eller enligt utländsk
rätt. Mot denna bakgrund kan det inte uteslutas att sådana makar i
ett utländskt äktenskap vars äktenskap inte erkänns i Sverige, eller
annars inte tillåts bestå, trots allt kan ha rätt att ta varandras efternamn, om tillämplig utländsk lag medger det.

39

Prop. 2015/16:180 s. 69.
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Rätten att överta en bostad som innehas med
hyres- eller bostadsrätt

Som har beskrivits i avsnitt 7.3 finns i ÄktB bestämmelser om makarnas gemensamma bostad. En make kan inom ramen för en bodelning ha rätt att få överta en bostad som tillhör den andra maken. Om
ett äktenskap inte erkänns har de berörda inte dessa rättigheter.
I jordabalken (JB) finns bestämmelser om överlåtelse av hyresrätt. En hyresgäst som inte avser att använda sin bostadslägenhet får
under vissa förutsättningar överlåta hyresrätten till en närstående
som varaktigt sammanbor med honom eller henne. Detta gäller också
om hyresgästen avlider under hyrestiden och dödsboet vill överlåta
hyresrätten till sådan dödsbodelägare eller annan hyresgästen närstående som varaktigt sammanbodde med honom eller henne (12 kap.
34 § JB).
Den omständigheten att ett äktenskap i ett månggifte inte erkänns påverkar, såvitt utredningen kan se, inte rätten att på detta sätt
överlåta en hyresrätt. Om de berörda varaktigt har bott tillsammans
bör en av dem ha rätt att överlåta hyresrätten till den andra. Om en
av dem avlider bör dödsboet kunna överlåta hyresrätten till den andra.
I 12 kap. 47 § JB finns också en bestämmelse som tar sikte på det
fallet att en lägenhet hyrts av flera gemensamt och att de inte gemensamt har rätt till förlängning av hyresavtalet, på grund av att
endast en av hyresgästerna har sagt upp hyresavtalet eller till följd av
annan omständighet som hänför sig till endast den personen. I ett
sådant fall har medhyresgästen rätt att få hyresavtalet förlängt för
egen del om hyresvärden skäligen kan nöja sig med honom eller henne
som hyresgäst.
Denna rätt att få hyresavtalet förlängt påverkas inte av om ett
äktenskap inte erkänns. Om båda de berörda är hyresgäster, har en
av dem trots detta rätt att få hyresavtalet förlängt.
Det som har sagts gäller även om ett äktenskap inte tillåts bestå
och har upplösts (se avsnitt 7.2.1).
I 12 kap. 47 § JB finns även vissa bestämmelser om förlängning
av hyresavtal och övertagande av hyresrätt som endast gäller makar
och sambor. Det anges dock uttryckligen att det som föreskrivs om
sambor endast gäller sådana samboförhållanden där ingen av samborna är gift (12 kap. 1 § JB). Dessa bestämmelser kan alltså inte
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tillämpas om ett utländskt månggifte inte erkänns eller tillåts bestå i
Sverige (jfr avsnitt 7.2.3).
Även regleringen för bostadsrätter innehåller vissa regler till skydd
för makar och sambor. I några fall gäller dessa uttryckligen endast
sambor på vilka sambolagen ska tillämpas (t.ex. rätten till inträde i
föreningen vid förvärv av andel i bostadsrätt och rätten att sätta annan
i sitt ställe vid tecknande av förhandsavtal, 2 kap. 6 § och 5 kap. 6 §
bostadsrättslagen 1991:614). Dessa bestämmelser gäller inte om någon
av samborna är gift. Om ett äktenskap inte erkänns, eller annars inte
tillåts bestå, omfattas de berörda alltså inte av dessa (jfr avsnitt 7.2.3).

7.8

Äktenskapets betydelse inom andra
rättsområden

7.8.1

Inledning

Att ett äktenskap erkänns i Sverige har betydelse när det gäller
sådana i huvudsak civilrättsliga frågor som redovisats i de föregående
avsnitten. Även i offentligrättsliga sammanhang finns det dock regler
som knyter an till om ett äktenskap föreligger. Frågan om ett äktenskap i ett månggifte ska godtas i ett visst avseende kan skifta beroende på sammanhanget.40 I utlänningslagen (2005:716) (UtlL) gäller
exempelvis uttryckligen en ordning som syftar till att samtliga äktenskap i ett månggifte inte ska kunna läggas till grund för anhöriginvandring. Detta gäller även om äktenskapen erkänns som giltiga i
sig. Inte heller på andra områden inom den offentliga rätten bör man
utgå från att samtliga äktenskap inom ett månggifte, som i och för
sig erkänns civilrättsligt, alltid ges likvärdiga följder.
Frågan om två personer vars äktenskap inte erkänns i stället kan
betraktas som sambor, trots att någon av dessa är gift med någon
annan, är av betydelse i sammanhanget (se avsnitt 7.2.3). Som konstaterats beror detta på att det i den offentligrättsliga lagstiftningen
i många fall inte görs skillnad på makar och sambor, t.ex. i socialförsäkringsbalken (SFB).

40

Carolina Saf (2012), s. 120.
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Som nämnts inledningsvis i kapitlet utgår redogörelsen från att
samtliga äktenskap i ett månggifte inte vägras erkännande eller på annat
sätt tillåts bestå, utan att det först ingångna äktenskapet accepteras
som giltigt i Sverige (se avsnitt 7.1 och vidare i kap. 9).
7.8.2

Utlänningslagstiftningen

Uppehållstillstånd på grund av anknytning
I UtlL finns bestämmelser om bl.a. utlänningars inresa, utresa, vistelse och arbete i Sverige samt om rätten till uppehållstillstånd.
En person kan ansöka om och beviljas uppehållstillstånd i Sverige
på grund av anknytning till en anhörig som t.ex. har uppehållstillstånd i Sverige eller är svensk medborgare. En sådan anhörig kan t.ex.
vara make eller sambo.
Om ett äktenskap erkänns tillämpas utlänningslagens regler om
uppehållstillstånd för makar (5 kap. 3 § UtlL). Dessa innebär som
utgångspunkt en rätt till uppehållstillstånd för den som är make eller
sambo till någon som är bosatt eller som har beviljats uppehållstillstånd för bosättning i Sverige (5 kap. 3 § UtlL). Rätten till uppehållstillstånd för makar förutsätter ett civilrättsligt giltigt äktenskap i Sverige,
varvid det föreligger en presumtion för tillstånd (MIG 2007:19).
I rättspraxis finns exempel på att en uppgift i folkbokföringen att
anknytningspersonen är gift med sökanden inte ensamt har ansetts
få betydelse vid bedömningen av om det föreligger ett civilrättsligt
giltigt äktenskap i Sverige (MIG 2008:18).
Från ovan nämnda regel om rätt till uppehållstillstånd för den
som är make eller sambo till någon som är bosatt eller som har beviljats uppehållstillstånd för bosättning i Sverige föreskrivs vissa
undantag som medför att uppehållstillstånd får eller ska vägras. Två
av dessa undantag rör uttryckligen månggifte. Uppehållstillstånd får
nämligen vägras om den person till vilken anknytning åberopas, eller
den utlänning som sökt uppehållstillstånd, är gift eller sambo med
någon annan (5 kap. 17 a § andra stycket 2 UtlL). Bestämmelsen reglerar den situationen att anknytningspersonen är gift eller sambo
med en annan person än sökanden.41 Paragrafen omfattar även den
situationen att den sökande redan är gift eller sambo med någon annan
41

Gerhard Wikrén och Håkan Sandesjö (2018), Utlänningslagen, kommentaren till 5 kap. 17 a §
UtlL, publicerad i Zeteo 2018-11-09.
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än anknytningspersonen. I dessa fall får uppehållstillstånd vägras.
Den omständigheten att anknytningspersonen eller sökanden är gift
med någon annan ska emellertid inte med automatik leda till att
uppehållstillstånd vägras. Det är nämligen tänkbart att orsaken till
att äktenskapet består är svårigheter att få till stånd en äktenskapsskillnad (prop. 2005/06:72 s. 37). Bestämmelsen är således fakultativ.
Vidare ska uppehållstillstånd vägras om anknytningspersonen är
gift med en annan person och sammanlever med den personen i
Sverige (5 kap. 17 b § UtlL). Bestämmelsen är tvingande och grundas på artikel 4.4 i familjeåterföreningsdirektivet42 som föreskriver
att uppehållstillstånd ska vägras i sådana fall. Den omständigheten
att anknytningspersonen är gift med någon annan än sökanden är inte
tillräcklig för att bestämmelsen ska bli tillämplig utan dessa makar ska
också sammanleva (i annat fall är i stället 17 a § andra stycket 2 UtlL
tillämplig). Uppehållstillstånd ska således alltid vägras en ytterligare
make för det fall att anknytningspersonen redan är gift med en annan
person och sammanbor med den personen i Sverige. Om den sökande har barn, som inte också är barn till anknytningspersonen, har
barnet inte en självständig rätt till uppehållstillstånd, utan rätten är
direkt kopplad till förälderns rätt till uppehållstillstånd. Om förälderns ansökan om uppehållstillstånd på grund av anknytning ska
avslås enligt denna paragraf kommer alltså barnets ansökan om uppehållstillstånd också att avslås (prop. 2005/06:72 s. 88).
I MIG 2016:26 tillämpades bestämmelsen i 5 kap. 17 a § andra
stycket 2 UtlL i förhållande till två kvinnor som var gifta med samme
man vilka samtidigt ansökt om uppehållstillstånd på grund av anknytning till maken. Denne var sedan tidigare beviljad permanent uppehållstillstånd. Båda kvinnorna befann sig således utomlands och ingen
av dem sammanlevde med mannen. Samtliga makar hade dock för
avsikt att leva tillsammans i Sverige. Domstolen konstaterade att det
inte framkommit annat än att kvinnornas äktenskap med mannen
var civilrättsligt giltiga i Sverige varför huvudregeln enligt 5 kap. 3 §
första stycket 1 UtlL var att uppehållstillstånd skulle beviljas för
kvinnorna, under förutsättning att något undantag inte var för handen. Domstolen fann dock att 5 kap. 17 a § andra stycket 2 UtlL var
tillämplig och slog fast att uppehållstillstånd för kvinnorna inte skulle
beviljas. Därvid konstaterades bl.a. att intresset av att förhindra månggifte är skyddat i den svenska rättsordningen sedan lång tid tillbaka
42

Rådets direktiv 2003/86/EG av den 22 september 2003 om rätt till familjeåterförening.
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och också kommer till starkt uttryck i familjeåterföreningsdirektivet. Utrymmet för att bevilja uppehållstillstånd för fler än en make
eller sambo i ett polygamt hushåll var därför begränsat enligt domstolen.
I sammanhanget kan också nämnas att uppehållstillstånd får ges
till en utlänning som har för avsikt att ingå äktenskap eller inleda ett
samboförhållande med en person som är bosatt eller som har beviljats uppehållstillstånd för bosättning i Sverige, om förhållandet
framstår som seriöst och inte särskilda skäl talar mot att tillstånd ges
(5 kap. 3 a § första stycket 1 UtlL). Även den som inte redan är gift
eller sambo med anknytningspersonen kan således få uppehållstillstånd enligt vissa förutsättningar, s.k. snabb anknytning. Bestämmelsen innefattar bl.a. en prövning av om det finns särskilda skäl mot
att bevilja tillstånd. Regleringen syftar till att ge möjlighet att avslå
uppehållstillstånd t.ex. vid månggifte, barnäktenskap eller förhållanden mellan minderåriga. I rättspraxis ges således inte uppehållstillstånd för avsedda månggiften eftersom sådana förhållanden inte
skyddas av den svenska rättsordningen och normalt inte bör grunda
rätt till uppehållstillstånd (prop. 2004/05:170 s. 181 f.).
Mot bakgrund av det som redovisats kan det konstateras att uppehållstillstånd på grund av anknytning redan enligt gällande regler inte
beviljas om det skulle medföra en polygam situation i Sverige, detta
trots att samtliga äktenskap i månggiftet i och för sig erkänns. Såvitt
utredningen kan bedöma leder en inskränkning av möjligheten att
erkänna utländska polygama äktenskap därför som utgångspunkt
inte till några negativa konsekvenser för de berörda personerna. Den
hustru vars äktenskap vägras erkännande skulle visserligen inte ha
möjlighet att söka uppehållstillstånd i egenskap av maka. Möjligheten
att söka sådant tillstånd i egenskap av sambo, eller blivande sambo,
bör dock kvarstå.
Uppehållstillstånd för skyddsbehövande
och deras familjemedlemmar
När flyktingar och andra skyddsbehövande (4 kap. 1–2 c §§ UtlL)
ansöker om asyl ska en individuell bedömning alltid göras. När ansökningar om asyl från flera medlemmar ur en familj prövas samtidigt,
dvs. när familjemedlemmarna redan vistas i Sverige, ska bedömningen
av skyddsbehoven och rätten till uppehållstillstånd (5 kap. 1–2 a §§
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UtlL) emellertid göras med beaktande av den s.k. principen om
familjens enhet, vilken bl.a. omfattar makar och föräldrar/barn. Detta
följer av UNHCR:s handbok om förfarandet och kriterierna vid fastställande av flyktingars rättsliga ställning (punkt 184) och det omarbetade skyddsgrundsdirektivet43 (artikel 23.1 och 23.2) samt artikel 8
i Europakonventionen.
Den omständigheten att sökanden är nära anhörig till en person
som beviljas uppehållstillstånd som flykting tillmäts stor betydelse
vid bedömningen av om även sökanden själv löper risk för förföljelse
på grund av sin relation till familjemedlemmen. Om så är fallet kan
även sökanden bedömas som flykting. I detta avseende ska dock en
individuell prövning av risken för förföljelse göras i varje enskilt fall.
Även om den som är anhörig till någon med skyddsbehov inte
själv bedöms ha ett sådant behov på grund av familjerelationen till
en flykting eller annan skyddsbehövande kan beaktandet av principen om familjens enhet leda till att en sådan sökande ska beviljas
uppehållstillstånd för att familjen inte ska splittras.44
Eftersom denna princip bl.a. innefattar makar kan man fråga sig
om polygama äktenskap omfattas och hur principen bör tillämpas
om t.ex. en man och hans två makar söker asyl i Sverige. Enligt
uppgifter från företrädare för Migrationsverket är det oklart om denna
fråga har aktualiserats i praktiken och vilken vikt som skulle fästas
vid om samtliga äktenskap i månggiftet ges rättsligt erkännande i
Sverige eller inte. Möjligen finns det skäl att anta att månggiftets
formella giltighet här i landet inte spelar någon avgörande roll vid
bedömningen, åtminstone inte när det är fråga om en sökande som
själv riskerar förföljelse på grund av sin relation till en flykting. Mot
denna bakgrund är det svårt att i asylprövningssammanhang peka på
några säkra konsekvenser av att något eller några äktenskap i ett utländskt månggifte inte skulle erkännas eller annars inte tillåts bestå.
43

Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/95/EU av den 13 december 2011 om normer
för när tredjelandsmedborgare eller statslösa personer ska anses berättigade till internationellt
skydd, för en enhetlig status för flyktingar eller personer som uppfyller kraven för att betecknas som subsidiärt skyddsbehövande, och för innehållet i det beviljade skyddet.
44
Se MIG 2013:16 som gällde en vuxen man vars mor hade beviljats uppehållstillstånd i Sverige
som flykting. Enligt Migrationsöverdomstolen kunde de skyddsskäl som mannen själv åberopat inte utgöra grund för uppehållstillstånd och det hade heller inte gjorts sannolikt att han
riskerade att utsättas för förföljelse på grund av sin relation till modern. Det var därför nödvändigt att överväga om han med tillämpning av principen om familjens enhet, för att skydda
familjen från att splittras, ändå skulle beviljas uppehållstillstånd. Migrationsöverdomstolen
fann att mannen och hans mor måste betraktas som en familj och att en utvisning av mannen
inte kunde anses vara proportionerlig. Han beviljades därför i likhet med sin mor uppehållstillstånd med stöd av 5 kap. 1 § UtlL.
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Ekonomiskt bistånd, socialförsäkringsförmåner,
pensioner m.m.

Inledning
Även inom rättsområdena för ekonomiska bidrag och förmåner
samt pensioner kan det ha betydelse om en person betraktas som gift
(eller sambo). En persons status i detta hänseende kan avgöra dels
om denne har rätt till ekonomiskt stöd, dels storleken på en förmån
eller ett bidrag. Nedan följer några exempel när ett äktenskap kan ha
betydelse i sådana sammanhang.
Ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen
Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin
försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt (4 kap.
1 § första stycket socialtjänstlagen [2001:453] [SoL]). En utgångspunkt vid prövningen av ekonomiskt bistånd är att alla inkomster
och tillgångar räknas som gemensamma för makar och sambor.
Normalt ska en av parterna inte kunna ha rätt till bistånd för egen
del utan att dennes makes eller sambos ekonomiska förhållanden
beaktas.45 Detta kan medföra att en sökande inte har rätt till ekonomiskt bistånd med hänvisning till dennes makes eller sambos ekonomi. Även biståndets storlek kan i förekommande fall påverkas av
om biståndstagaren är gift eller sambo på så sätt att ersättningen blir
lägre än vad som skulle ha gällt för den som är ensamstående. Detta
bottnar i utgångspunkten att makar är skyldiga att bidra till det underhåll som behövs för att deras gemensamma och personliga behov ska
tillgodoses, varvid sambor enligt rättspraxis i detta sammanhang
jämställs med makar trots att sambor inte har någon legal underhållsskyldighet mot varandra.46
Bilden av hur socialtjänsterna bedömer frågor om ekonomiskt
bistånd i mångiftessituationer är inte tydlig. Det finns dock viss
underrättspraxis vid vilken domstolarna har beaktat en makes försörjningsplikt i förhållande till en biståndssökande hustru trots att
45

Se bl.a. Socialstyrelsen (2013), Ekonomiskt bistånd – handbok för socialtjänsten, s. 26 och 98 f.
samt Socialstyrelsen (2013a), Allmänna råd om ekonomiskt bistånd (SOSFS2013:1).
46
Socialstyrelsen (2013), s. 98 f.

129

217

Rättsliga konsekvenser...

SOU 2020:2

mannen även är gift med en annan hustru.47 I vilken utsträckning två
personer som sammanlever, men där någon är gift med en tredje
person, betraktas som sambor i detta sammanhang får anses som
oklart (se avsnitt 7.2.3).
Såvitt utredningen har kunnat konstatera är det i regel alltså inte
till de berördas nackdel om ett äktenskap i ett utländskt månggifte
inte skulle erkännas eller annars inte tillåtas bestå. Som framgått bör
det i stället kunna innebära att den som söker ett bidrag bedöms ha
en självständig rätt till bistånd och då till ett högre belopp än om ett
äktenskap eller samboförhållande ska beaktas.48
När det gäller andra insatser enlig SoL än ekonomiskt bistånd
baseras dessa i huvudsak på individuella bedömningar av den enskildes
behov och bör därför inte påverkas av förekomsten av ett äktenskap.
Förmåner enligt socialförsäkringsbalken
Bidrag och socialförsäkringsförmåner
I SFB finns bestämmelser om social trygghet genom sociala försäkringar samt andra ersättnings- och bidragssystem. Huvuddelen av de
ekonomiska stödformer som förekommer i SFB är individbaserade
och deras storlek påverkas inte av om en person är gift eller sambo.
Det handlar t.ex. om flertalet familjeförmåner som graviditetspenningsoch föräldrapenningsförmåner samt barnbidrag och underhållsstöd.
Det rör sig vidare om förmåner vid sjukdom eller arbetsskada (bl.a.
sjukpenning, sjukersättning eller aktivitetsersättning), förmåner vid
ålderdom samt särskilda förmåner vid funktionshinder. I sådana sammanhang uppstår det inte några negativa konsekvenser för berörda
parter av att ett äktenskap inte erkänns eller inte tillåts bestå i Sverige.
Det finns dock vissa stödformer som kan påverkas, bl.a. olika
former av bostadsstöd. När det gäller bostadsbidrag ska en ansökan
som avser makars bostad vara gemensam om det inte finns särskilda
47

Se förvaltningsrätten i Faluns dom den 26 september 2017 i mål nr 2746-17 och förvaltningsrätten i Göteborgs dom den 19 februari 2018 i mål nr 1628-18.
48
Skillnaden i behandlingen av ensamstående och makar/sambor kan dock minska något i den
mån en person kan bedömas leva i hushållsgemenskap med någon som denne är gift med enligt
utländsk rätt men inte svensk (och detta även om denne därvid inte heller kan betraktas som
sambo med maken i det utländska äktenskapet). En hushållsgemenskap med en eller flera personer kan nämligen påverka försörjningsstödets nivå eftersom en person som ingår i en sådan
gemenskap har lägre kostnader än någon som är ensam i hushållet. En sådan hushållsgemenskap innebär att de som bor i samma bostad kan utnyttja flerhushållets ekonomiska fördelar,
t.ex. köpa vissa varor gemensamt eller dela på boendekostnader.
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skäl för att ansökan görs av den ena maken (95 kap. 8 § SFB). Personer som är gifta med varandra ska anses bo tillsammans om inte
sökanden visar något annat (95 kap. 7 § SFB).
Om en ansökan avseende makars bostad görs av en person ensam
i avsaknad av särskilda skäl kommer något bostadsbidrag inte att
betalas ut. Sambor likställs med makar när det gäller bostadsbidrag
(95 kap. 6 § SFB). Om något av äktenskapen i ett utländskt månggifte inte skulle erkännas medför det rimligen inte någon nackdel för
de berörda personerna. De har i stället möjlighet att ensamt ansöka
om bostadsbidrag. Detta gäller förutsatt att de inte betraktas som
sambor (se nedan).
Även när det gäller bostadsbidragets storlek kan förekomsten av
ett äktenskap spela en roll på så sätt att makarnas ekonomiska förhållanden ska beaktas gemensamt vilket innebär att en rätt till bostadsbidrag kan falla bort eller bidragets storlek sättas ned med hänsyn till makarnas samlade ekonomiska förmåga (97 kap. SFB). Inte
heller i detta sammanhang behöver det alltså vara till nackdel för den
som ansöker om bostadsbidrag att räknas som ogift i lagens mening
eller att inte betraktas som sambo. Tvärtom kan det i vissa fall uppstå
större möjligheter att beviljas bostadsbidrag eller beviljas ett högre
belopp om man räknas som ensamstående, dvs. när sökandens make
i ett utländskt äktenskap har bättre ekonomi än sökanden (se dock
nedan).
När det gäller sambobegreppets innebörd i SFB hänvisas det i 2 kap.
13 § SFB till definitionen i 1 § sambolagen. Eftersom den definitionen inte innehåller något krav på att någon av samborna inte är gift
med någon annan har det ansetts att bestämmelserna om samboförhållanden i SFB även omfattar sådana situationer.49 Det torde alltså
inte kunna uteslutas att sådana personer som berörs av att ett utländskt
månggifte inte erkänns kan betraktas som sambor i socialförsäkringssammanhang, trots att någon av dem är gift. Detta gäller under
förutsättning att definitionen i sambolagen är uppfylld (se avsnitt 7.2.3).

49

Se t.ex. Lars-Göran Hessmark m.fl. (2018), Socialförsäkringsbalken – en kommentar, kommentaren till 2 kap. 13 § SFB, publicerad i Zeteo 2019-06-27, vari det sägs att 1 § tredje stycket
sambolagen inte torde vara tillämplig när det gäller bestämmelserna i SFB om samboförhållande. Jfr dock förvaltningsrätten i Linköpings dom den 12 januari 2018 i mål nr 6271-12 i vilken
en motsatt bedömning gjordes.
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Det ska dock tilläggas att reglerna om såväl gifta som sambor är
svåra att anpassa till månggiftessituationer och att bilden av rättstillämpningen inte är enhetlig. Av intresse är att Försäkringskassan
för närvarande tillämpar reglerna på så sätt att samtliga äktenskap i
ett månggifte inte godtas. Vid de kontakter som utredningen har
haft med företrädare för Försäkringskassan har det beskrivits att
myndigheten vid handläggningen av bl.a. bostadsbidrag accepterar
endast ett äktenskap som giltigt vid tillämpningen av sådana regler
som är avhängiga att parterna är gifta. Så är fallet även om äktenskapen registrerats i folkbokföringen. Den av hustrurna som fått uppehållstillstånd vid senast tidpunkt godtas inte som maka av Försäkringskassan. Om båda kvinnorna har fått uppehållstillstånd samtidigt
accepteras endast det först ingångna äktenskapet. I stället för att
godta samtliga äktenskap i månggiftet behandlar Försäkringskassan
i praktiken ofta hustrurna i det eller de utländska äktenskap som inte
godtas som ensamstående, med rätt att ansöka om bostadsbidrag för
egen del utifrån sina egna ekonomiska förutsättningar.50 I mångiftessammanhang betraktar myndigheten i regel alltså inte personer i ett
äktenskap som inte godtas som sambor även om dessa bor ihop, utan
behandlar i stället den part som inte räknas som gift med någon som
ensamstående.
I ett avgörande från Kammarrätten i Göteborg upprätthölls dock
kravet på att makar ska ansöka gemensamt om bostadsbidrag trots
att det var fråga om en månggiftessituation.51 Målet rörde två personer
som var registrerade som gifta i folkbokföringen varvid hustrun i
äktenskapet hade ansökt om bostadsbidrag. Mannen i äktenskapet
var dock registrerad som gift med ytterligare en hustru och var även
folkbokförd på samma adress som denna – han var alltså inte folkbokförd på samma adress som den bidragssökande hustrun. Domstolen fann att sökanden inte visat att hon inte bodde tillsammans
med sin make varför de betraktades som makar. Därefter anförde
50

Dock kan beräkningen av bostadsbidraget i dessa fall bero på hur parterna bor enligt Försäkringskassan. Om mannen exempelvis flyttar mellan sina hustrurs bostäder kan hänsyn tas
till dennes nyttjande av bostaden genom att räkna honom som inneboende hos den hustru vars
äktenskap inte erkänns, vilket medför att dennas bidragsgrundande bostadskostnad minskas.
Om mannen däremot bor med flera hustrur i samma bostad så blir förfarandet det att kvinnan
i det äktenskap som inte godtas betraktas som ett separat hushåll som delar bostad med maken
och hans erkända hustru. Förstnämnda hustru har dock bara rätt till bidrag för bostadskostnader om hon har ett eget hyresavtal eller äger bostaden gemensamt med de andra boende.
För mannen och hans erkända hustru minskas i sådana fall den bidragsgrundande bostadskostnaden.
51
Kammarrätten i Göteborgs dom den 14 januari 2019 i mål nr 3707-18.
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domstolen att det förhållandet att sökandens make dessutom var gift
med en annan kvinna inte var särskilda skäl för att sökanden skulle
få ansöka om bostadsbidrag ensam. Kammarrätten slog därför fast
att sökanden inte hade rätt till bostadsbidrag som ensamstående.
Högsta förvaltningsdomstolen har meddelat prövningstillstånd men
vid skrivandet av detta betänkande ännu inte avgjort målet.
Även när det gäller bostadstillägg (99–103 kap. SFB) och boendetillägg (103 a–103 e kap. SFB) kan ersättningen beräknas till ett högre
belopp för den som är ensamstående än för den som är gift, eller
likställd därmed genom samboförhållande.52 I detta sammanhang
gäller dock att en person som är gift men stadigvaranande lever åtskild från sin make ska likställas med en ogift person (100 kap. 4 §
och 103 b kap. 4 § SFB). Något krav på gemensam ansökan för makars
eller sambors bostad finns inte (jfr ovan avseende bostadsbidrag).
Av det som har redovisats följer att det i viss mån är osäkert hur
polygama äktenskap ska behandlas i t.ex. bostadsbidragssammanhang. Slutsatsen bör dock kunna dras att det som utgångspunkt inte
leder till några ekonomiska nackdelar för de som berörs av att ett eller
flera äktenskap i ett utländskt månggifte inte skulle erkännas eller
annars tillåtas bestå. Beroende på omständigheterna i det enskilda
fallet kan det dock vara till en sökandes fördel om en ansökan om
bostadsstöd är gemensam med en make som saknar eller har låga
inkomster. Vid sådana förhållanden bör möjligheterna att få bidrag,
eller att få bidrag till ett högre belopp, öka. Detta eftersom en makes
ekonomiska förmåga beräknas till hälften av makarnas sammanlagda
inkomst och förmögenhet.
Även frågor om underhållsstöd (18 kap. SFB) kan i viss mån påverkas av om ett äktenskap erkänns eller inte. Ett barn kan ha rätt
till underhållsstöd om föräldrarna inte bor tillsammans och en av
föräldrarna är boförälder (18 kap. 2 § SFB). När barnets föräldrar är
folkbokförda på samma adress eller är gifta med varandra ska de anses bo tillsammans. Detta gäller dock inte om den som begär underhållsstöd eller som stöd betalas ut till visar något annat (18 kap. 3 §
SFB). Om ett barn har föräldrar som ingått ett äktenskap utomlands
som erkänns i Sverige måste barnet motbevisa presumtionen om att
föräldrarna bor tillsammans för att ha rätt till underhållstöd. Om det
52

När det gäller dessa former av bostadsstöd sägs det i vägledningar från Försäkringskassan
och Pensionsmyndigheten att en person, utifrån förarbetsuttalanden, kan betraktas som sambo
även om denna är gift med någon annan. Se Pensionsmyndigheten (2016), Bostadstillägg och
äldreförsörjningsstöd, version 8, s. 21 och Försäkringskassan (2016), Boendetillägg, version 3, s. 20.
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utländska äktenskapet däremot inte skulle erkännas gäller presumtionen rimligen inte. Ur barnets perspektiv framstår detta inte som
negativt. Presumtionen kvarstår dock om föräldrarna är folkbokförda på samma adress. Som framgått är rätten till underhållsstöd i
sig inte beroende av om föräldrarna är gifta eller inte utan avgörande
är om de anses bo ihop. Situationen blir densamma om ett äktenskap
inte tillåts bestå, dvs. upplöses genom äktenskapsskillnad (se avsnitt 7.2.1).
Sammantaget bör det inte uppkomma några negativa konsekvenser
för de parter eller barn som berörs av att ett eller flera äktenskap i ett
utländskt månggifte inte skulle erkännas. Även när det gäller underhållsstöd bör nämnas att Försäkringskassan enligt uppgift för närvarande endast godtar ett äktenskap på samma sätt som vid bostadsbidrag.
Pensioner och andra förmåner vid ålderdom
I de allra flesta avseenden är socialförsäkringsförmånerna vid ålderdom individbaserade och deras storlek påverkas inte av om en person
är gift eller sambo. Storleken på t.ex. inkomstpension och premiepension påverkas inte av om man är gift.
När det gäller vissa förmåner kan äktenskap dock ha betydelse.
Pensionsrätt för inkomstgrundad ålderspension i form av premiepension kan överföras till den försäkrades make men inte till sambo
(61 kap. 11–16 §§ SFB). Vidare kan storleken på olika pensioner m.m.
– som tilläggspension (63 kap. SFB), garantipension (65–67 kap. SFB)
och äldreförsörjningsstöd (74 kap. SFB) – påverkas på så sätt att den
som är gift tillerkänns lägre pensionsutbetalningar än den som är
ogift. Sambor likställs med makar, varvid det i fråga om tilläggspension och garantipension är fråga om kvalificerade sambobegrepp.
Också förmåner till efterlevande påverkas. Efterlevandepension i form
av omställningspension (80 kap. SFB), änkepension (83 kap. SFB),
efterlevandelivränta (88 kap. SFB) och efterlevandeskydd (91 kap.
SFB) kan nämligen lämnas till efterlevande makar, varvid vissa kvalificerade samboförhållanden likställs med makar såvitt avser samtliga
dessa pensionsformer förutom änkepensionen.
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Det finns inte något entydigt svar på hur dessa regler ska tillämpas
på polygama äktenskap som erkänns i Sverige. Det måste vidare betraktas som oklart i vilken utsträckning två personer som sammanlever, men där någon är gift med en tredje part, skulle betraktas som
sambor i förevarande sammanhang (se avsnitt 7.2.3). Vid de kontakter som utredningen har haft med företrädare för Pensionsmyndigheten har det beskrivits att myndigheten ännu inte tagit ställning
till hur månggiften ska hanteras.
I avsaknad av rättsliga ställningstaganden eller vägledande rättspraxis är det svårt att säga om t.ex. pensionsrätt för premiepension
kan överlåtas till mer än en make och huruvida två eller fler makar
som varit gifta med samma avlidna person kan ha rätt till efterlevandepension. Liksom övriga rättsverkningar i detta kapitel utgår
regleringen i SFB från att en person endast har en make eller sambo.
Den legala konstruktionen av t.ex. omställningspensionen utgår således från att endast en efterlevande make eller sambo kan ha rätt till
förmånen. Det får därför betraktas som osäkert om det skulle vara
möjligt att bevilja flera efterlevande makar eller sambor sådan pension och hur det i så fall kan ske.
Klart står dock att den vars äktenskap i ett utländskt månggifte
skulle vägras erkännande, eller på annat sätt inte tillåtas bestå, i vart
fall inte bör kunna motta en överföring av pensionsrätt eftersom
rätten därtill endast gäller makar. En sådan person skulle inte heller
komma i fråga för vissa former av efterlevandepension såvida denne
inte kan betraktas som sambo med den avlidne. Så blir dock inte
fallet när det första äktenskapet i månggiftet erkänns (se avsnitt 7.2.1)
eftersom reglerna för efterlevandepension till sambor uttryckligen
endast gäller en ogift person som är sambo med en annan ogift person.
När det gäller storleken på vissa förmåner som tilläggspension,
garantipension och äldreförsörjningsstöd bör det snarast kunna vara
till den enskildes fördel att inte betraktas som gift eller sambo eftersom det då kan bli fråga om tillerkännande av högre belopp i egenskap av ensamstående (dvs. på liknande sätt som för bostadsbidrag
och ekonomiskt bistånd, se ovan i detta avsnitt). Förhållandet kan
dock även vara det omvända i vissa fall eftersom en sökandes inkomster ofta betraktas som hälften av makarnas gemensamma inkomster. I det fall en sökande är gift med någon som har låga eller
obefintliga inkomster, och äktenskapet erkänns, kan en högre summa
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alltså tillerkännas eftersom sökandens inkomster då sätts ned vid beräkningen.
7.8.4

Inkomstskattelagen

Ur skattesynpunkt har det numera som utgångspunkt inte någon
betydelse om man är gift eller inte. Inkomstbeskattningen är alltså i
huvudsak individuell. När det gäller tjänsteinkomster påverkas beskattningen inte av personens civilstånd. Även vid kapitalbeskattning saknar det som regel betydelse om skattebetalaren är t.ex. gift
eller likställd därmed genom ett samboförhållande. Beskattningen
baseras på den enskilde individens inkomster och transaktioner, fristående från förhållandena för maken.
Det finns dock vissa regler i inkomstskattelagen (IL) där det fortfarande är avgörande om två personer är makar. I fråga om sådana
regler gäller det civilrättsliga äktenskapsbegreppet.53 Bestämmelsernas tillämpning i förhållande till erkännandet av utländska äktenskap
framgår inte av IL och inte heller i övrigt är det klart hur dessa ska
tillämpas i internationella situationer. En rimlig utgångspunkt bör
dock vara att endast den vars äktenskap erkänns räknas som gift i
skattehänseende. Särskilda bestämmelser för makar och/eller andra närstående finns på vissa ställen i IL. Som närstående räknas make
(2 kap. 22 § IL), varvid sådana sambor som omfattas av IL likställs
med makar (2 kap. 20 § IL).
Enligt IL gäller att bestämmelserna om makar ska tillämpas på
sambor som tidigare har varit gifta med varandra eller som har eller
har haft gemensamma barn. Sambobegreppet definieras inte i IL,
varför sambolagens allmänna definition gäller. Det bör därför inte
uteslutas att två personer, beroende på omständigheterna i det enskilda fallet, kan betraktas som sambor i skattehänseende även om
någon av dem är gift med någon annan än sin sambo (se avsnitt 7.2.3).
Det finns inga vägledande avgöranden i rättspraxis såvitt utredningen kunnat konstatera. Vid utredningens kontakter med Skatteverket har det framkommit att myndigheten ännu inte har tagit ställning till dessa frågor.

53

Mari Andersson m.fl. (2018), Inkomstskattelagen – en kommentar, kommentaren till 2 kap.
20 § IL, publicerad i Zeteo 2018-10-24.
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Att närmare redogöra för bestämmelserna om makar i IL låter sig
inte göras inom ramen för detta betänkande. Det kan dock nämnas
att regleringen om bl.a. fåmansföretag (56 och 57 kap. IL) och familjebeskattning (60 kap. IL) innehåller sådana bestämmelser. Av reglerna
framgår bl.a. om och hur ersättningar, utdelningar och andra inkomster inom fåmansföretag eller familjer ska tas upp vid beskattning samt om avdragsrätt föreligger. Även skattebestämmelserna om
näringsverksamhet (13 till 40 kap. IL) och kapitalinkomster (41 till
55 kap. IL) innehåller regler om makar och närstående. Det är dock
svårt att uttala sig om det generellt är till nackdel eller fördel att
betraktas som gift eller som likställd därmed. Huruvida så är fallet
beror på vilken bestämmelse i IL som är aktuell och på omständigheterna i det enskilda fallet. Värt att notera är även att det inte finns
några särskilda bestämmelser om månggiften och att det därför är
upp till rättstillämpningen att avgöra vilka konsekvenser reglerna får
i sådana fall.
7.8.5

Några process- och straffrättsliga frågor

Frågan om ett utländskt månggifte erkänns eller inte erkänns här i
landet får som utgångspunkt inte någon betydelse när det gäller process- och straffrättsliga frågor. Nedan berörs dock några frågor som
kan ha betydelse i sammanhanget.
Åtalsreglerna
Har någon blivit dödad genom brott inträder vissa personer, däribland
den avlidnes efterlevande make, i målsägandens rätt att ange brottet
eller föra talan om det. Även när en person avlidit av annan anledning
har bland andra den avlidnes efterlevande make som huvudregel rätt
att inträda i den avlidne målsägandens rätt att ange brottet eller föra
talan om det (20 kap. 13 § rättegångsbalken).
När det gäller brotten förtal och grovt förtal (5 kap. 1 och 2 §§
brottsbalken [BrB]) får dessa som huvudregel inte åtalas av annan än
målsäganden (5 kap. 5 § första stycket BrB). Förtalsbrott kan emellertid även begås mot en avliden person (5 kap. 2 § BrB). Har förtal
riktats mot en avliden får åtal väckas av bl.a. den avlidnes efterlevande make (5 kap. 5 § andra stycket BrB).
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Om en person som har dömts för ett brott avlider, får bl.a. hans
eller hennes efterlevande make föra talan mot domen såvitt gäller
frågan om den avlidne har begått den brottsliga gärningen (21 kap.
1 § rättegångsbalken).
Om något av äktenskapen i ett utländskt månggifte inte erkänns,
skulle detta kunna aktualisera frågan om den som är efterlevande
make enligt utländsk lag, men vars äktenskap vägrats erkännande i
Sverige, inte har möjlighet att använda sig av de rättsliga möjligheter
som berörts. Om det aktuella äktenskapet inte har tillåtits bestå, dvs.
har upplösts (se avsnitt 7.2.1), torde reglerna inte vara tillämpliga.
Fridskränkningsbrotten
Brottet grov kvinnofridskränkning (4 kap. 4 a § andra stycket BrB)
avser upprepade kränkningar i form av vålds-, frids- eller sexualbrott
som en man begår mot någon som han är eller har varit gift med eller
som han bor eller har bott tillsammans med under äktenskapsliknande förhållanden. Om det är en man som utsatts av en kvinna i en
relation eller om handlingarna riktats mot andra närstående, t.ex.
barn, föräldrar eller syskon, bedöms brottet i stället som grov fridskränkning (4 kap. 4 a § första stycket BrB). Gärningarna ska rikta
sig mot samma offer. Offret ska vara en person som är en närstående
eller en tidigare närstående. Vid bedömningen av om offret är en
närstående eller en tidigare närstående person är det normala kravet
att gärningsmannen och den kränkta bor eller har bott tillsammans.
Något hinder mot att tillämpa straffbestämmelserna om de grova
fridskränkningsbrotten i en utländsk månggiftessituation finns inte.
Om en äktenskapsrelation inom vilken brottsligheten har utövats
inte skulle erkännas kan det möjligen diskuteras om paragrafens första
eller andra stycke bör tillämpas. Det kan noteras att det vid grov
kvinnofridskränkning är tillräckligt att mannen och kvinnan bor
eller har bott tillsammans under äktenskapsliknande förhållanden.
På detta område bör en vägran att erkänna ett eller flera äktenskap i
ett månggifte således inte ha någon egentlig praktisk betydelse. Inte
heller om ett äktenskap på annat sätt inte tillåts bestå torde tillämpningen av bestämmelserna påverkas.
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Utvisning på grund av brott
När en domstol överväger om en utlänning ska utvisas på grund av
brott ska den ta hänsyn till utlänningens anknytning till det svenska
samhället (8 a kap. 2 § UtlL). Domstolen ska då särskilt beakta bl.a.
om utlänningen har barn i Sverige och, om så är fallet, barnets behov
av kontakt med honom eller henne, hur kontakten har varit och hur
den skulle påverkas av att utlänningen utvisas. Vidare ska utlänningens
övriga familjeförhållanden särskilt beaktas. Att utlänningen har familj
i Sverige innebär ofta en betydelsefull anknytning, särskilt om de
anhöriga är svenska medborgare eller har bott i landet en avsevärd
tid (se prop. 1993/94:159 s. 15).
Enligt utredningens bedömning torde det för frågan om utvisning i praktiken inte få någon avgörande betydelse om ett utländskt
äktenskap erkänns. Även om en man lever tillsammans med en kvinna
utan att vara gift bör det kunna vara fråga om ett sådant familjeförhållande som får betydelse när det gäller en eventuell utvisning.
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Utredningens bedömning: Det behöver vidtas åtgärder för att
skärpa lagstiftningen om utländska månggiften.
Som har beskrivits i kap. 4 tar svensk lagstiftning tydligt avstånd från
månggifte när det gäller äktenskap som ingås enligt svensk lag. Den
som redan är gift får inte ingå ytterligare äktenskap. Om det vid hindersprövningen skulle förbises att den som avser att ingå ett äktenskap
redan är gift är det senare ingångna äktenskapet visserligen formellt
giltigt, men det ska normalt upplösas av domstol – i sista hand på
talan av åklagare. Månggifte är också kriminaliserat i Sverige.
En generell utgångspunkt har länge varit att ett äktenskap som
ingås enligt utländsk lag ska erkännas i Sverige om det är giltigt i den
stat där det ingicks. Detta underlättar situationen för enskilda i gränsöverskridande situationer. De ingripande konsekvenserna för berörda
parter av ett nekat erkännande har framhållits som ett viktigt motiv
för att i stor utsträckning erkänna utländska äktenskap (se t.ex.
prop. 2013/14:208 s. 27).
Under senare år har det dock gjorts en rad inskränkningar när det
gäller erkännandet av utländska äktenskap. Sedan 2004 är huvudregeln
att ett äktenskap som har ingåtts trots att någon av makarna redan
var gift eller partner i ett registrerat partnerskap inte erkänns här i
landet om någon av parterna var svensk medborgare eller hade hemvist i Sverige när äktenskapets ingicks. Detta framgår av 1 kap. 8 a §
lagen (1904:26 s.1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande
äktenskap och förmynderskap (IÄL). Vidare gäller förbuden mot
erkännande av tvångs- och barnäktenskap numera som huvudregel
oavsett parternas anknytning till Sverige. Förändringarna har ansetts
nödvändiga för att effektivt motverka sådana äktenskap i Sverige.
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Utländska månggiften som ingås av personer utan anknytning till
Sverige omfattas däremot inte av erkännandeförbudet i 1 kap. 8 a §
IÄL. Om ett månggifte har ingåtts utomlands på där giltigt sätt och
en eller flera parter därefter flyttar till Sverige, hindrar den bestämmelsen alltså inte att en person även här betraktas som gift med flera
personer. Som har beskrivits i avsnitt 4.3.2 är det inte helt klart om
det finns utrymme att vägra ett erkännande med stöd av bestämmelsen om s.k. ordre public i 7 kap. 4 § IÄL. I viss migrationsrättslig
och annan förvaltningsrättslig praxis har man utgått från att äktenskapen erkänns. Skatteverket har bedömt att det inte finns skäl att
vägra registrering av sådana månggiften i folkbokföringen. Till följd
av detta finns det i registret män som är gifta med flera kvinnor.1
Antalet registrerade månggiften per år har sedan 2010 varit markant
högre än tidigare även om antalet registreringar minskat något de
senaste tre åren.
Inriktningen på utredningens uppdrag är tydlig. Syftet är att åstadkomma ett starkare skydd mot polygama äktenskap än det som gäller
i dag. Målsättningen är en reglering som förhindrar att utländska
månggiften betraktas som giltiga eller på annat sätt tillåts bestå i
Sverige, oavsett om någon av parterna vid tidpunkten för ett polygamt äktenskaps ingående hade anknytning till Sverige genom medborgarskap eller hemvist.
Även Riksdagen har tydligt markerat en negativ inställning när
det gäller förekomsten av månggiften i Sverige och avgett tillkännagivanden med innebörden att det bör säkerställas att utländska polygama äktenskap inte erkänns här i landet (bet. 2016/17:CU10 punkt 2,
rskr. 2016/17:189 och bet. 2017/18:CU8 punkt 3, rskr. 2017/18:192).
Det finns alltså ett brett politiskt samförstånd om att månggiften
inte bör förekomma i Sverige. Även i den allmänna debatten har kritik riktats mot att dagens lagstiftning är otillräcklig.2
Också enligt utredningens bedömning finns det skäl att förtydliga och skärpa lagstiftningen när det gäller utländska månggiften.
I många länder där företeelsen är tillåten anses den bl.a. fylla en funktion som ekonomisk och social trygghet för kvinnor. Det svenska
samhället är dock byggt på en generell välfärd för alla där socialförsäkringen är ett betydande inslag och där man inte är utlämnad åt
1

Se avsnitt 3.4.
Se t.ex. debattartikeln Ofeministiskt att tillåta kryphål för månggifte av Sara Mohammad och
Mikael Thörnqvist, företrädare för Riksorganisationen Glöm aldrig Pela och Fadime, publicerad den 12 november 2017 på www.etc.se/debatt/ofeministiskt-att-tillata-kryphal-manggifte.
2
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privata lösningar. Enligt svensk lag är makar i ett äktenskap jämlika
och har samma förutsättningar att gifta sig. Det är diskriminerande
att män tillåts att gifta sig med flera kvinnor. I praktiken är det mer
eller mindre uteslutande sådana månggiften som kommer i fråga för
erkännande i Sverige. Dessa månggiften innebär en syn på äktenskapet som är oförenlig med den princip om likabehandling av makar
som svensk rätt bygger på och kraven på jämställdhet. Mot denna
bakgrund kan den nuvarande regleringen i IÄL uppfattas som att
Sverige accepterar och legitimerar en form av äktenskap som är diskriminerande mot kvinnor. Samtidigt som detta sker är det inte tillåtet
att ingå polygama äktenskap enligt svensk lag eller, som utgångspunkt,
möjligt att få ett utländskt månggifte erkänt om någon av parterna
dessförinnan var svensk medborgare eller hade hemvist här.
Det finns forskning som visar att polygama äktenskap kan ha
ogynnsamma effekter för kvinnor och barn. Även om resultaten inte
är entydiga framträder en bild av att månggiften kan medföra negativa konsekvenser för dessa grupper när det gäller bl.a. ekonomi och
hälsa.3 Vid de kontakter som utredningen har haft med organisationer och enskilda har det framförts att månggiften i Sverige ofta
förekommer i patriarkala miljöer, i vilka det är männen i familjen
som bestämmer och är de ekonomiskt starkare parterna. För de berörda kvinnorna kan det vara svårt att ta sig ur ett månggifte, beroende på krav eller förväntningar från familjen eller omgivningen att
upprätthålla sociala eller kulturella traditioner.
Internationellt har man på ett tydligt sätt tagit avstånd från månggifte. FN:s kommitté för avskaffande av diskriminering av kvinnor
har konstaterat att månggifte motverkar kvinnors rätt till jämställdhet och kan ha så allvarliga känslomässiga och ekonomiska konsekvenser för en kvinna, och de som är beroende av henne, att sådana
äktenskap bör förhindras och förbjudas.4 Uttalandena har gjorts mot
bakgrund av 1979 års FN-konvention om avskaffande av all slags
diskriminering av kvinnor (CEDAW5). Av artikel 16 i konventionen
följer att alla lämpliga åtgärder för att avskaffa diskriminering av
kvinnor i frågor som gäller äktenskap ska vidtas. Av samma artikel
3

Se t.ex. sammanställningarna över internationell forskning av Angela Campbell m.fl. (2005)
i Polygamy in Canada: Legal and Social Implications för Women and Children, A collection of
Policy Research Reports.
4
FN:s kvinnodiskrimineringskommittés allmänna rekommendation nummer 21 från den 12 april
1994, avsnitt 1.A.
5
Convention on the Elimination of All forms of Discrimination against Women.

143

231

Skärpta regler om utländska månggiften

SOU 2020:2

framgår att en lika rätt att ingå äktenskap ska säkerställas med jämställdheten mellan män och kvinnor som grund.
Vidare har FN:s kommitté för avskaffande av diskriminering av
kvinnor och FN:s kommitté för barnets rättigheter tillsammans i en
rekommendation 2014 uttalat att polygami strider mot en kvinnas
värdighet och hennes mänskliga rättigheter och frihet, inkluderande
jämställdhet och skydd inom en familj. Enligt rekommendationen har
konventionsstaterna uttryckliga skyldigheter att motverka och förbjuda polygami.6 Även FN:s människorättskommitté har konstaterat att polygami strider mot principen om likabehandling när det
gäller rätten att gifta sig och att månggifte strider mot kvinnors värdighet (se mer om detta i avsnitt 5.2).7
Problematiken kring månggiften är inte bara kopplad till civilståndet som sådant utan även till hanteringen av de rättsliga konsekvenserna. Svensk rätt är inte utformad efter utländska månggiften.
Det gäller inte bara familjerätten utan även andra rättsområden. Månggiften kan, i de fall de erkänns, ge upphov till en rad tillämpningsproblem. Exempelvis när det kommer till det allmännas förhållningssätt till polygama äktenskap i frågor om ekonomiskt bistånd, olika
bidrag samt pensionsförmåner etc. Som har konstaterats i kap. 7 är
många av dessa frågor oklara i dag. Praxis på området är mycket
begränsad och det är svårt att på förhand bedöma hur domstolarna
skulle förhålla sig till olika rättsverkningar som kan komma att aktualiseras med anledning av ett utländskt månggifte. Det innebär en
osäkerhet för berörda personer.
Mot den beskrivna bakgrunden kan det med fog hävdas att månggiften i Sverige bör motverkas och att den gällande lagstiftningen
inte är tillräcklig. Det finns behov av en skärpt och förtydligad lagstiftning. Behovet av åtgärder har accentuerats mot bakgrund av att
förekomsten av registrerade månggiften i Sverige har ökat markant
sedan frågan tidigare övervägts, inte minst genom ett ökat antal asylsökande.8
Vid övervägandena måste dock beaktas att månggifte aktualiserar
frågor om mänskliga rättigheter ur flera olika perspektiv. Utöver
principer om likabehandling och icke-diskriminering bör bl.a. rätten
till privat- och familjeliv uppmärksammas. En strängare reglering
6

Den gemensamma allmänna rekommendationen nummer 31 från FN:s kvinnodiskrimineringskommitté och FN:s kommitté för barnets rättigheter från den 14 november 2014, avsnitt VI.C.
7
FN:s människorättskommittés allmänna kommentar nummer 28 från den 29 mars 2000, punkt 24.
8
Se SOU 2017:96 och prop. 2003/04:48.
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kan få negativa konsekvenser för de berörda personerna. Det bör
inte bortses från att personer som har flytt till Sverige, eller av annan
anledning har bosatt sig här, i regel har inrättat sig efter att leva som
gifta. Att haltande äktenskap uppkommer, dvs. att en person räknas
som gift i ursprungslandet men inte i det land han eller hon t.ex.
söker asyl, kan också vara problematiskt för den enskilde. Utredningen återkommer till dessa frågor i kap. 9 och 10.
Sammantaget bedömer utredningen att det finns behov av att vidta åtgärder för att åstadkomma ett starkare skydd mot månggiften i
Sverige. Lagstiftningen bör vara utformad så att det även i ickeanknytningsfallen framgår att Sverige inte godtar äktenskap som
utifrån grundläggande värderingar i vårt samhälle inte är acceptabla.
Utifrån förutsättningen att äktenskap ska bygga på jämställdhet, och
med beaktande av det ökade antalet månggiften utan tidigare anknytning till Sverige, bör det säkerställas att lagstiftningen är tydlig och
adekvat i detta avseende. Ambitionen bör vara en lagreglering som
ger en klar signal om de normer som gäller i Sverige samtidigt som
de negativa konsekvenserna för enskilda beaktas. Lagstiftningen bör
ge uttryck för en icke-diskriminerande och modern syn på äktenskap
i linje med Sveriges internationella åtaganden att motverka diskriminering av kvinnor, parallellt med att motstående intressen uppmärksammas.
Avslutningsvis kan nämnas att det under utredningens arbete har
framförts synpunkter om att det inte är acceptabelt att s.k. informella äktenskap, däribland polygama, ingås i Sverige och att åtgärder
borde vidtas för att motverka detta.9 Utredningen kan instämma i
det men ser samtidigt att detta är svårt att åstadkomma lagstiftningsvägen. Under alla förhållanden konstaterar utredningen att dessa frågor inte ingår i uppdraget utan att det är inriktat på formellt sett
giltiga utländska månggiften.

9

Se avsnitt 3.5 för begreppet informella äktenskap.
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Utredningens förslag: Som huvudregel ska ett äktenskap som
har ingåtts enligt utländsk lag inte erkännas i Sverige om någon
av parterna var gift eller partner i ett registrerat partnerskap vid
tidpunkten för äktenskapets ingående. Detta ska gälla oavsett
parternas anknytning hit när äktenskapet ingicks.

9.1

Inledning

Som framgår av kap. 8 anser utredningen att skyddet mot månggiften behöver stärkas. Det är även utgångspunkten för utredningens uppdrag. Det finns i dag i regel inget utrymme för att erkänna
utländska månggiften om någon av parterna hade anknytning till
Sverige genom medborgarskap eller hemvist när äktenskapet ingicks.
Möjligheterna att vägra erkännande av utländska månggiften, eller
att inte låta sådana äktenskap bestå, i fall där ingen av parterna hade
anknytning till Sverige är däremot betydligt mer begränsade. Erkännande kan bara vägras om äktenskapet skulle anses strida mot s.k.
ordre public och rättsläget när det gäller den frågan är oklart. De förändringar som behöver göras i svensk lag för att stärka skyddet mot
månggiften avser alltså äktenskap som ingåtts utan att parterna hade
anknytning till Sverige.
I kapitlet redogörs för vilka alternativa åtgärder som skulle kunna
vidtas och utredningens överväganden om vilket tillvägagångssätt
som är mest lämpligt (avsnitt 9.2 och 9.3). Därefter behandlas frågan
om en generell bestämmelse för att motverka utländska polygama

147

235

En huvudregel om icke-erkännande av utländska månggiften

SOU 2020:2

äktenskap är förenlig med Sveriges internationella åtaganden (avsnitt 9.4).

9.2

Tänkbara åtgärder

För att bredda diskussionen och få in synpunkter har utredningen
anordnat ett seminarium vid vilket akademiker verksamma vid bl.a.
de juridiska institutionerna vid universiteten i Stockholm, Uppsala,
Lund och Örebro deltagit. Utredningen har även deltagit vid en diskussion vid den juridiska fakulteten vid Lunds universitet. Vi har
också haft kontakter med organisationer och enskilda som har erfarenheter av månggifte i sitt arbete m.m. Dessutom har vi inhämtat information om lagstiftningen på området i andra länder.
Mot bakgrund av de diskussioner som förts och de synpunkter
som inhämtats finns det enligt utredningens bedömning framför allt
två alternativa inriktningar när det gäller att åstadkomma ett stärkt
skydd mot utländska månggiften. En tänkbar åtgärd är att utländska
månggiften, oavsett parternas anknytning till Sverige när äktenskapet ingicks, som utgångspunkt vägras erkännande. En annan lösning
är att utländska månggiften upplöses genom äktenskapsskillnad, i sista
hand på talan av en myndighet som får den uppgiften.
Nedan presenteras och diskuteras dessa och vissa andra åtgärder.
Oavsett vilken lösning som väljs bör det i enskilda fall vara möjligt
att göra undantag från en tänkt huvudregel, i syfte att undvika orimliga
konsekvenser för de berörda. Denna fråga vidareutvecklas i kap. 10.
9.2.1

En huvudregel om icke-erkännande av utländska
månggiften oavsett anknytning hit när äktenskapet
ingicks

Sedan 2004 regleras sådana äktenskap som har ingåtts enligt utländsk
lag och som inte accepteras i Sverige genom bestämmelsen om vägrat
erkännande i 1 kap. 8 a § lagen (1904:26 s.1) om vissa internationella
rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap (IÄL). Bestämmelsen innebär att vissa typer av äktenskap i regel inte erkänns.
Det gäller barnäktenskap, äktenskap som strider mot något annat
äktenskapshinder enligt svensk lag (dvs. månggiften och de s.k. släktskapsfallen), tvångsäktenskap samt fullmaktsäktenskap. För bl.a. mång-
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giftenas del omfattas endast sådana äktenskap där minst en parterna
vid tidpunkten för äktenskapets ingående hade anknytning till Sverige
genom medborgarskap eller hemvist (se avsnitt 4.3.1).
En tänkbar åtgärd för att stärka skyddet mot månggiften är att ta
bort det nämnda anknytningskravet. Huvudregeln skulle alltså vara
att ett äktenskap som har ingåtts enligt utländsk lag inte erkänns i
Sverige om någon av parterna var gift eller partner i ett registrerat
partnerskap vid tidpunkten för äktenskapets ingående (se äktenskapshindret i 2 kap. 3 äktenskapsbalken [ÄktB]). Detta skulle gälla oavsett vilken anknytning parterna då hade till Sverige.
Liksom i dag gäller för månggiftessituationer med anknytning till
Sverige skulle en sådan åtgärd i praktiken innebära att det äktenskap
som ingåtts först erkänns, till skillnad från det eller de äktenskap som
ingåtts senare. Om en man t.ex. har gift sig med en kvinna (hustru
nummer ett) i Syrien och han därefter ingår ett ytterligare äktenskap
med en annan kvinna (hustru nummer två) erkänns inte det senare
ingångna äktenskapet. Detta skulle i vart fall gälla som en huvudregel.
En fråga som utredningen har i uppdrag att överväga är vilket eller
vilka av äktenskapen som bör underkännas i en månggiftessituation.
Frågan är alltså om det i stället för en sådan ordning som redogjorts
för ovan är tänkbart att inte erkänna äktenskap nummer ett men däremot äktenskap nummer två (eller tre osv.). En närliggande fråga
som har väckts under utredningens arbete är om det skulle kunna
vara möjligt att helt underkänna ett månggifte på det sättet att inget
av äktenskapen erkänns, varefter det skulle stå två av parterna i det
förutvarande månggiftet fritt att på nytt gifta sig med varandra.
En utgångspunkt bör vara att lagstiftningen är tydlig och förutsebar. En lösning som innebär att antingen ett första eller ett senare
ingånget äktenskap kan vägras erkännande beroende på omständigheterna i det enskilda fallet, t.ex. var parterna har hemvist, är därför
inte lämplig. En sådan reglering kan vara problematisk om personerna i månggiftet successivt flyttar till Sverige. Om t.ex. ett andra
äktenskap mellan en man och en kvinna skulle accepteras med hänvisning till att endast den hustrun har fått hemvist i Sverige, och det
första äktenskapet vägras erkännande, är frågan hur det äktenskapet
ska hanteras om även den första hustrun senare flyttar hit. En ordning
som innebär att samtliga äktenskap i månggiftet vägras erkännande,
framstår som alltför ingripande.
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Det är över huvud taget svårt att argumentera för att ett första äktenskap, som var monogamt vid dess ingående, inte ska gälla i Sverige så
länge det ingåtts i laga ordning i ursprungslandet. Såväl den nuvarande ordningen för utländska polygama äktenskap med anknytning
till Sverige (1 kap. 8 a § IÄL) som bestämmelserna om tvångsupplösning genom äktenskapsskillnad (5 kap. 5 § tredje stycket ÄktB) utgår från att det först ingångna äktenskapet i ett månggifte erkänns
och tillåts bestå i Sverige. Även kriminaliseringen av tvegifte tar sikte
på äktenskap som ingås när någon av parterna redan är gift. Enligt
utredningens bedömning finns det inte skäl att nu föreslå en annan
ordning för utländska månggiften utan anknytning hit. Om en reglering av utländska månggiften genom vägrat erkännande väljs bör
den alltså gälla sådana äktenskap som ingåtts trots att någon av parterna redan var gift och gälla oberoende av anknytning. Även äktenskap som ingåtts trots att någon av parterna tidigare ingått ett registrerat partnerskap bör omfattas.
En fråga som har tagits upp under utredningens arbete är om det
skulle kunna vara så att ett månggifte ingås samtidigt, dvs. att en person i utlandet på ett där giltigt vis simultant gifter sig med t.ex. två
personer. Utredningen känner i och för sig inte till några exempel på
länder, kulturer etc. där sådana äktenskap praktiseras. Om det trots
allt skulle förekomma, får ett erkännandeförbud som bygger på att
det vid äktenskapets ingående skulle ha funnits hinder mot äktenskapet enligt svensk lag anses innebära att båda äktenskapen omfattas av bestämmelsen. Inget av äktenskapen skulle alltså erkännas.
Äktenskapshindret mot månggifte i 2 kap. 4 § ÄktB – till vilket 1 kap.
8 a § första stycket IÄL knyter an – är visserligen formulerat på så
sätt att den som är gift inte får ingå äktenskap. Enligt utredningens
bedömning måste regleringen dock förstås så att det inte heller är möjligt att ingå flera äktenskap samtidigt.
9.2.2

Upplösning av utländska månggiften

I 5 kap. 5 § ÄktB finns bestämmelser om upplösning av bl.a. månggiften genom äktenskapsskillnad. Regleringen tar i första hand sikte
på äktenskap som har ingåtts enligt svensk lag men där det vid hindersprövningen har förbisetts att den som vill ingå ett äktenskap redan
var gift eller registrerad partner med någon annan. Var och en av
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makarna i det senare ingångna äktenskapet har då rätt till äktenskapsskillnad utan föregående betänketid, förutsatt att det tidigare
äktenskapet eller partnerskapet inte har blivit upplöst. Dessutom har
var och en av makarna i det tidigare ingångna äktenskapet rätt att få
detta upplöst genom omedelbar äktenskapsskillnad. Talan om äktenskapsskillnad avseende det senare ingångna äktenskapet får också
föras av allmän åklagare (se närmare i avsnitt 4.2.1).
Regleringen medför att de berörda parterna själva får möjlighet
att ta ställning till vilket äktenskap som ska upplösas. Den omgifte
har alltså en viss valrätt samtidigt som dennes make i något av de
aktuella äktenskapen å sin sida kan ta initiativ till upplösning av sitt
äktenskap. Om de berörda parterna inte själva förmår reda upp situationen kan åklagare ingripa och föra talan om äktenskapsskillnad i
domstol.
Som närmare har beskrivits i kap. 4 tar bestämmelserna i 5 kap.
5 § ÄktB sikte på äktenskap som är ingångna genom vigsel inför svensk
myndighet och det måste bedömas som oklart om de är tillämpliga även
när det gäller t.ex. utländska månggiften. Under alla förhållanden
förekommer det i praktiken inte att åklagare för talan om äktenskapsskillnad när det gäller månggiften som ingåtts enligt utländsk lag.
En tänkbar åtgärd för att stärka skyddet mot utländska månggiften skulle kunna vara att införa en uttrycklig reglering som tar sikte
på utländska polygama äktenskap och som innebär att de behandlas
på motsvarande sätt som inhemska tvegiften.1 Utgångspunkten skulle
då vara att de berörda parterna i vart och ett av äktenskapen har
möjlighet att själva lösa en månggiftessituation genom att ta initiativ
till en upplösning av något eller några av äktenskapen. I sista hand
skulle svenska myndigheter ha möjlighet att föra talan om äktenskapsskillnad i domstol. Med hänsyn till att det i fråga om utländska
månggiften inte handlar om något straffbart agerande framstår det
som tveksamt om talan om äktenskapsskillnad i dessa fall bör föras
av åklagare. Ett alternativ skulle t.ex. kunna vara att talan förs av
Skatteverket som i samband med folkbokföringen kommer i kontakt
med och tar ställning till frågor om utländska månggiften.
1

Utredningen har inte funnit skäl att överväga en reglering som innebär att utländska äktenskap upplöses på annat sätt än genom äktenskapsskillnad, t.ex. genom införandet av bestämmelser om nullitet eller liknande. Inte heller har utredningen funnit anledning att föreslå att
rättsverkningar hanteras enligt en särskild ordning gällande för månggiften (jfr äldre regler om
dels s.k. återgångsdelning, dels fördelningen av ekonomiska förmåner vid dödsfall, i 10 kap.
och 13 kap. 13 b § giftermålsbalken, vilka tidigare har gällt i månggiftessituationer, se avsnitt 4.2.3).
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På samma sätt som i dag gäller för inhemska månggiften skulle en
talan om tvångsupplösning, om en sådan lösning föreslås, enligt utredningens bedömning bara kunna föras i förhållande till ett senare
ingånget äktenskap. Om t.ex. en till Sverige inflyttad man har två
hustrur skulle en tvångsupplösning endast vara aktuell avseende det
andra äktenskapet. Ordningen går även att tillämpa i situationer där
en make är gift med fler än två personer.2
Precis som vid en lösning bestående i icke-erkännande skulle det
alltså vara fråga om att senare ingångna äktenskap i regel inte accepteras (jfr avsnitt 9.2.1). Inte heller när en tvångsupplösningsmodell
diskuteras bedömer utredningen att det skulle vara aktuellt med en
reglering som innebär att det först ingångna äktenskapet upplöses
genom tvång eller att samtliga äktenskap i ett månggifte underkänns.
Enligt utredningens bedömning skulle en ordning med tvångsupplösning för utländska månggiften förutsätta att makarna vid
tidpunkten för myndigheternas ingripande har en viss anknytning
till Sverige. Den skulle alltså inte omfatta situationer där makarnas
anknytning är alltför svag och där det inte finns något egentligt intresse för svenska myndigheter att ingripa. Det kan t.ex. vara så att
en man som har två hustrur flyttar ensam till Sverige eller att han
flyttar hit endast med hustru nummer ett och att hustru nummer två
är kvar i det ursprungliga hemlandet. I ett sådant fall framstår det
svenska intresset av att tvångsupplösa det senare äktenskapet som
svagt samtidigt som det bör beaktas att en svensk dom på äktenskapsskillnad kan få konsekvenser även utomlands (se vidare om det
i avsnitt 9.3). Det kan diskuteras hur en ordning med tvångsupplösning av månggiften skulle kunna begränsas. En tänkbar lösning är att
den endast skulle omfatta situationer där båda makarna i det berörda
äktenskapet har hemvist i Sverige vid tidpunkten för prövningen. En
sådan begränsning gäller i Finland.

2

I ett tvegifte skulle äktenskap nummer två alltså kunna upplösas tvångsvis om äktenskap
nummer ett alltjämt består. I ett äktenskap där en make är gift med tre personer skulle äktenskap
nummer två kunna upplösas såvida äktenskap nummer ett inte redan har upplösts och äktenskap nummer tre kunna upplösas såvida inte både det första och andra äktenskapet har upplösts (osv.). Däremot skulle ett äktenskap aldrig kunna tvångsupplösas på talan av åklagare med
hänvisning till att ett annat äktenskap ingåtts i tiden därefter.
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Som konstaterats inledningsvis skulle även en ordning innebärande tvångsupplösning av månggiften behöva förenas med en möjlighet att göra undantag i enskilda fall, för att undvika att berörda
parter drabbas av orimliga konsekvenser eller att Sverige kommer i
konflikt med internationella åtaganden.
En fråga i sammanhanget är avgränsningen av en tänkt upplösningsmodell i förhållande till gällande bestämmelser om icke-erkännande i 1 kap. 8 a § IÄL. Utländska månggiften med anknytning till
Sverige omfattas i dag av den bestämmelsen. Enligt utredningens bedömning skulle det inte vara en lämplig lösning att reglera utländska
månggiften med respektive utan anknytning till Sverige på olika sätt.
Alternativet till en ordning med icke-erkännande skulle vara att utländska månggiften över huvud taget inte regleras i 1 kap. 8 a § utan
att de blir föremål för en ordning med tvångsupplösning. En sådan
ordning skulle alltså gälla oavsett vilken anknytning parterna hade
till Sverige när äktenskapet ingicks.
Vid det seminarium som utredningen har anordnat framfördes
synpunkten att samtliga typer av äktenskap som i dag omfattas av
bestämmelserna om vägrat erkännande i 1 kap. 8 a § IÄL i stället
skulle kunna hanteras genom tvångsupplösning. En sådan ordning
skulle alltså inte endast gälla utländska månggiften utan även barnäktenskap, tvångsäktenskap, fullmaktsäktenskap och de s.k. släktskapsfallen. Till stöd för en sådan förändring framhölls bl.a. att det
skulle innebära en enhetlig och konsekvent syn från lagstiftarens
sida på äktenskap som inte accepteras i Sverige, oavsett om äktenskapet har ingåtts här eller i något annat land. Som utredningen återkommer till i avsnitt 9.3 bedömer vi dock att en så långtgående förändring inte är aktuell.
9.2.3

Andra tänkbara alternativ

Utredningen har övervägt om det kan finnas ytterligare tänkbara åtgärder, utöver de ovan nämnda.
En möjlighet skulle kunna vara att erkänna utländska månggiften
men att begränsa eller utesluta vissa rättsverkningar av sådana äktenskap, t.ex. i specifika avseenden på familjerättens område eller inom
den offentliga rätten. Som beskrivits i kap. 7 kan det även utanför
civilrättens område ha betydelse om man betraktas som gift eller inte,
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t.ex. vad gäller rätt till bostadsbidrag, ekonomiskt bistånd, pensioner
samt vid beskattning.
En sådan lösning skulle innebära ett mindre ingrepp än de ovan
beskrivna huvudalternativen i avsnitt 9.2.1 och 9.2.2. Å andra sidan
skulle den medföra att utländska månggiften som utgångspunkt erkänns, vilket kan sända olyckliga signaler om Sveriges syn på frågan.
Dessutom skulle det krävas en mängd särregleringar avseende polygama äktenskap i enskilda lagar och bestämmelser. Inte heller det är
eftersträvansvärt jämfört med en generell lagstiftningsmodell för att
hantera utländska polygama äktenskap. Utredningen har därför valt
att inte gå vidare med någon sådan lösning utan inriktar sig fortsättningsvis på alternativen icke-erkännande eller tvångsupplösning.
En annan möjlig lagstiftningsmodell skulle kunna vara att som
utgångspunkt vägra att erkänna äktenskap som ingåtts av någon som
redan var gift vid vigseltillfället, men trots det tillerkänna äktenskapet vissa begränsade rättsverkningar.3 Utredningen återkommer till
det i kap. 10 i samband med övervägandena om behovet av undantag
i syfte att undvika orimliga konsekvenser i enskilda fall.

9.3

En huvudregel om icke-erkännande av utländska
månggiften är den åtgärd som bör väljas

9.3.1

Intresset av klarhet och tydlighet när det gäller
regleringen av äktenskap

Ett skäl som har anförts till stöd för en ordning med tvångsupplösning som huvudregel är att det blir klart och tydligt för alla vad
som gäller. Frågan om upplösning av äktenskapen och konsekvenserna därav kommer upp på bordet och de berörda parterna ges tillfälle att själva lösa situationen och att avveckla månggiftet. Om t.ex.
en man är gift med två hustrur kan han välja att skilja sig från någon
av dessa. Även kvinnorna kan få till stånd en upplösning av sina äktenskap. Innan äktenskap nummer två har upplösts gäller det fullt ut och
efter en dom på äktenskapsskillnad är äktenskapet upplöst. Domen
får rättskraft vid senare bedömningar av domstolar och myndigheter
i andra sammanhang.
3

Jfr Michael Bogdan (2019), Journal of Private International Law, Vol. 15, No. 2, Some critical
comments on the new Swedish rules on non-recognition of foreign child marriages, s. 256.
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Vid en ordning med icke-erkännande som huvudregel är frågan
inte riktigt lika självklar. En myndighets ställningstagande har inte
rättskraft vid en annan myndighets bedömning i ett annat sammanhang. Vidare har det vid prövningen av erkännande som en s.k. prejudiciell fråga ansetts finnas utrymme att i viss mån göra andra typer
av överväganden än om det t.ex. är fråga om att registrera en persons
civilstånd i folkbokföringen (prop. 2017/18:288 s. 29 f.).4
Samtidigt kan konstateras att det vid en ordning med ickeerkännande är möjligt för en make att föra en fastställelsetalan i
domstol och få frågan om äktenskapets giltighet prövad. Efter en
sådan prövning anses frågan avgjord en gång för alla och avgörandet
får rättskraft i andra sammanhang (se 14 kap. 1 och 2 §§ ÄktB som
beskrivs närmare i avsnitt 4.3.3). Inte heller en sådan ordning innebär alltså att man behöver leva i osäkerhet om sitt civilstånd.
En bestämmelse som bygger på vägrat erkännande, kombinerad
med möjligheter till undantag i enskilda fall, medför också en viss
önskvärd flexibilitet, vilket även har konstaterats i tidigare förarbeten.
Vad som i en situation är en rimlig lösning för att hantera ett månggifte behöver inte vara det i en annan (jfr a. prop. s. 35 avseende
barnäktenskap). På så sätt skapas förutsättningar att särskilt beakta
en parts utsatthet i en viss situation. Skatteverket kan besluta att inte
registrera ett äktenskap i folkbokföringsregistret, medan en domstol
när det gäller frågan om t.ex. rätt till arv har ett visst utrymme att
bedöma att det är fråga om en så ömmande undantagssituation att
äktenskapet i det sammanhanget tillåts få prejudiciell verkan. Någon
sådan möjlighet skulle inte finnas sedan ett äktenskap upplösts.
9.3.2

Rättsverkningarna för de berörda personerna

En fördel med en modell inriktad på upplösning av månggiften kan
vara att äktenskapet har rättsverkningar till dess att det har upplösts.
Beroende på vilket lands lag som är tillämplig när det gäller makarnas
förmögenhetsförhållanden kan det vara så att en make i samband
med äktenskapsskillnad har rätt till bodelning eller att få ut sin s.k.
4

Jfr även Michael Bogdan (2014), Svensk internationell privat- och processrätt, s. 70, som anför
att även om erkännande av utländska polygama äktenskap skulle anses strida mot ordre public
(vilket Bogdan i och för sig inte anser) så bör man t.ex. i mål rörande rätt till arv betrakta barn
födda i ett sådant äktenskap som ”inomäktenskapliga”, eftersom rättstillämparen vid avgörandet av en prejudiciell frågan inte behöver medverka till att upprätthålla ett stötande rättsförhållande (dvs. det polygama äktenskapet) utan endast passivt acceptera dess följder.
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mahr. Det kan också vara så att en make under viss tid efter äktenskapsskillnaden har rätt till underhåll av den andra maken. Sådana
rättsverkningar blir däremot, i vart fall som utgångspunkt, inte aktuella om ett äktenskap vägras erkännande. Detta kan ha negativa konsekvenser framför allt för en ekonomiskt svagare part, vilket inte
sällan torde vara kvinnan i äktenskapet. Vid ett icke-erkännande har
parterna inte heller rätt till äktenskapsskillnad, vilket kan upplevas
som negativt av den som vill lämna sin make.
Utredningen vill samtidigt framhålla att en framtvingad tvångsupplösning i många fall kan upplevas som oönskad av makarna.
Antingen på grund av att de själva önskar kvarbli i en sådan relation
eller för att de vill tillmötesgå krav eller förväntningar från familjen
eller omgivningen att upprätthålla sociala eller kulturella traditioner.
En rätt till övertagande av den gemensamma bostaden, bodelning
eller underhåll får i sådana fall inte någon praktisk betydelse. Om
makarna trots allt skulle vilja separera efter en tvångsupplösning av
äktenskapet gäller dessutom normalt lagen i deras ursprungliga hemvistland för frågor om förmögenhetsförhållandena. I praktiken blir
det därför knappast fråga om någon bodelning enligt svensk lag utan
tillämpning av utländsk rätt som i många fall inte innehåller lika
långtgående regler om giftorättsgods, bodelning etc. som ÄktB (se avsnitt 7.3.2).
Det kan även konstateras att en tvångsupplösningsmodell är betydligt mer ingripande än ett icke-erkännande av ett månggifte på
det sättet att en dom på äktenskapsskillnad får konsekvenser inte bara
i Sverige. En dom på äktenskapsskillnad skulle även gälla inom Norden
och i andra EU-länder.5 Domen kan dessutom gälla i andra delar av
världen, beroende på den internationellt privaträttsliga regleringen i
varje enskilt land. Detta kan få betungande konsekvenser för en familj
som flyttar eller önskar flytta från Sverige till ett annat land.

5

Se bl.a. artikel 21 i Bryssel II-förordningen (rådets förordning [EG] nr 2201/2003 av den
27 november 2003 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar i
äktenskapsmål och mål om föräldraansvar samt om upphävande av förordning [EG] nr 1347/2000).
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Intresset av en effektiv lagstiftning och öppenhet
när det gäller de berördas familjesituation

Det finns även andra nackdelar med en tvångsupplösningsmodell.
Ett myndighetsingripande förutsätter att äktenskapet kommer till
myndigheternas kännedom. Motverkandet av polygama äktenskap
blir alltså beroende av att förhållandet upptäcks och förutsätter en
process i domstol, i sista hand på talan av någon särskilt utsedd myndighet (jfr prop. 2003/04:48 s. 26 avseende barnäktenskap). Detta
beror i stor utsträckning på om de berörda parterna själva väljer att
informera myndigheterna om månggiftessituationen. Eftersom det
kan vara en tillfällighet om ett äktenskap kommer till myndigheternas kännedom blir skyddet mot månggifte inte effektivt. Ett månggifte kan bestå ända till dess att någon av makarna t.ex. avlider. Vid
en ordning med icke-erkännande följer det däremot direkt av lag att
äktenskapet inte är giltigt i Sverige och därmed saknar rättsverkningar. Det krävs inte att detta först slås fast i domstol. En annan sak
är att frågan i praktiken aktualiseras först i samband med t.ex. Skatteverkets folkbokföring eller i en civilrättslig process om bodelning.
En sådan ordning får alltså avsedd effekt i sig och kräver inte att ett
månggifte först upptäcks för att därefter bli föremål för upplösning
i domstol.
Även om parterna i ett månggifte redovisar korrekta uppgifter för
myndigheterna kan det konstateras att handläggningen av ett ärende
om tvångsvis upplösning av ett äktenskap med nödvändighet tar viss
tid i anspråk. Ett domstolsavgörande kan överklagas och rättegången
kan därmed dra ut på tiden. Under tiden betraktas de berörda parterna fortfarande som gifta, vilket är otillfredsställande om syftet är
att motverka förekomsten av månggiften. Svenska domstolar är inte
heller i alla fall behöriga att pröva en talan om upplösning. Exempelvis kan domstolen inte alltid ta upp en talan om äktenskapsskillnad
om den riktas mot en person som inte har hemvist här i landet
(3 kap. 2 § IÄL).6 I de fall som tas upp för prövning kan domstolen
vidare vara skyldig att ta hänsyn till bestämmelser i utländsk lag som
hindrar skilsmässa (3 kap. 4 § IÄL, se även a. prop. s. 26).
En tvångsupplösningsmodell medför dessutom nya uppgifter för
det allmänna. Den myndighet som utses att föra talan om äktenskapsskillnad i domstol måste utreda aktuella förhållanden rörande
6

Se också bestämmelserna i kap. 2 avsnitt 1 i Bryssel II-förordningen.
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äktenskapen med de svårigheter det kan föra med sig i fråga om bl.a.
kontakter med utländska myndigheter och berörda personer i makarnas ursprungliga hemländer. Detta skulle ta i anspråk resurser för
den utsedda myndigheten. Det blir också en ny uppgift för allmän
domstol att pröva dessa frågor.
Mot en modell med tvångsupplösning av månggiften talar också
att den i sig kan uppfattas som kränkande för de berörda och leda till
att man väljer att inte berätta om en månggiftessituation för myndigheter och andra, i syfte att undvika att mot sin vilja bli föremål
för en domstolsprocess. En ordning med tvångsupplösning kan på
detta sätt skapa drivkrafter att dölja månggiften. Enligt utredningens
bedömning skulle en sådan utveckling vara ett steg i fel riktning. Det
är viktigt att den som lever i ett månggifte i Sverige vågar berätta om
sin familjesituation och att den som vill kan få hjälp att frigöra sig
från ett månggifte. I sammanhanget bör beaktas att det över huvud
taget kan vara så att den som ingår i ett månggifte av olika anledningar drar sig för att vara öppen med det. Bland annat på grund av
vetskapen att sådana äktenskap avviker från rådande normer i Sverige
och inte torde vara accepterade av majoritetssamhället, men även mot
bakgrund av en misstro mot myndigheter. I utredningens arbete har
framkommit att så ofta kan vara fallet.7 En ordning med tvångsupplösning skulle riskera att förstärka denna tendens.
9.3.4

Systematiska skäl

Ett argument som under utredningens arbete har anförts till stöd för
en ordning med en tvångsupplösningsmodell är att utländska och
inhemska polygama äktenskap i så fall skulle behandlas lika. Som
nämnts ovan har det föreslagits att regleringen i IÄL bl.a. av det skälet
borde förändras så att alla äktenskap som nu omfattas av bestämmelserna om vägrat erkännande i 1 kap. 8 a § IÄL i stället borde
hanteras genom tvångsupplösning (se avsnitt 9.2.2).
Enligt utredningens bedömning finns det inte anledning att föreslå en så långtgående förändring. Lagstiftaren har redan gjort sitt vägval när det gäller frågan om det är icke-erkännande eller tvångsupplösning som ska tillgripas för att hantera utländska äktenskap som

7

Se även t.ex. Ungdomsstyrelsen (2012), Äkta makar, s. 59.
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inte är acceptabla i Sverige och det är svårt att se att det nu finns
anledning att ändra den gällande ordningen.
Ett av skälen för den nuvarande regleringen är att frågan om erkännande av ett utländskt äktenskap inte har ansetts jämförbar med
frågan om giltigheten av en svensk vigsel. Konsekvenserna av en
vigsel i strid mot de svenska bestämmelserna har betraktats som en
– både från principiell och praktisk synpunkt – annan fråga än den
om ett äktenskap som har ingåtts i ett annat land i enlighet med där
gällande bestämmelser kan accepteras av den svenska rättsordningen.
För ett utländskt äktenskap rör det sig inte om hur ett rättsstridigt
ingånget äktenskap ska hanteras, utan om att dra gränserna för vad
som kan godtas i fråga om avvikelser från de svenska reglerna för
ingående av äktenskap (prop. 2003/04:48 s. 27). Mot denna bakgrund
behandlas inhemska och utländska äktenskap på olika sätt i svensk
rätt. Det har ansetts att en ordning där vissa utländska äktenskap
först betraktas som giltiga och sedan kan bli föremål för upplösning
inte ger en tydlig signal om de normer som gäller. Såvitt avser barnäktenskap har framhållits att en sådan lösning framstår som inkonsekvent och skulle vara ett steg i fel riktning (a. prop. s. 27 och 34).
Ordningen att oönskade utländska äktenskap i princip ska hanteras
genom vägrat erkännande har upprätthållits i samband med 2014 års
lagändringar i IÄL (prop. 2013/14:208) men även så nyligen som
2019, då lagens bestämmelser om barnäktenskap justerades
(prop. 2017/18:288). En förändring av detta synsätt skulle innebära
att IÄL behöver genomgå avsevärda förändringar. De kategorier av
äktenskap som i dag inte erkänns skulle i stället först behöva betraktas som giltiga här i landet för att därefter kunna bli upplösta
genom tvång. I samband med lagändringarna 2019 framhölls att ett
generellt erkännandeförbud säkerställer ett effektivt skydd mot barnäktenskap i Sverige. En ordning med upplösning av äktenskap skulle
innebära ett mindre effektivt skydd mot oönskade äktenskap.
En utgångspunkt måste alltså vara att bl.a. utländska barnäktenskap, tvångsäktenskap och fullmaktsäktenskap även fortsättningsvis
omfattas av bestämmelsen om icke-erkännande i 1 kap. 8 a § IÄL (se
avsnitt 9.2.2). Med denna förutsättning talar systematiska skäl med
styrka för att även utländska månggiften bör hanteras på detta sätt.
En sådan lösning innebär en konsekvent hållning från lagstiftarens
sida när det gäller äktenskap som inte accepteras i Sverige och bidrar
till en enhetlig rättstillämpning.
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Utredningens slutsatser

Som redogjorts för har en ordning där utländska månggiften som
utgångspunkt blir föremål för äktenskapsskillnad, i sista hand på talan
av myndighet, vissa fördelar. Innan äktenskapet har upplösts står det
klart att de berörda personerna är gifta med varandra. I samband med
en upplösning av äktenskapet kan de rättsverkningar som aktualiseras hanteras på ett samlat sätt.
En ordning med tvångsupplösning av äktenskap är dock även förenad med flera nackdelar. Den förutsätter att månggiftessituationen
kommer till myndigheternas kännedom, vilket i stor utsträckning
beror på om de berörda själva väljer att berätta om detta. Den förutsätter också en domstolsprocess som kan dra ut på tiden. En tvångsupplösning av ett äktenskap kan även uppfattas som kränkande för
de berörda och skapa drivkrafter att dölja månggiften. Jämfört med
ett icke-erkännande av ett äktenskap kan en ordning med tvångsupplösning också vara mer ingripande för de berörda på så sätt att den
får konsekvenser även i andra länder än i Sverige. När det gäller rättsverkningarna i samband med en äktenskapsskillnad bör även beaktas
att de berörda personerna i många fall inte kan antas vara intresserade
av en separation enbart på grund av en framtvingad upplösning av
äktenskapet. Frågan om rättsverkningarna vid en upplösning får i
sådana fall inte någon egentlig praktisk betydelse.
Enligt utredningens bedömning är en generell huvudregel om
icke-erkännande av utländska månggiften den bästa åtgärden för att
åstadkomma ett starkare skydd mot månggifte i Sverige. För en sådan
ordning talar att den gäller direkt utan något myndighetsingripande.
Det är en tydlig och effektiv åtgärd som underlättar för den som vill
frigöra sig från en relation som inte är jämställd. Samtidigt har de
berörda möjlighet att få frågan om äktenskapets giltighet rättskraftigt
prövad i domstol. Lösningen innebär alltså inte att man behöver leva
i osäkerhet om sitt civilstånd. En ordning med vägrat erkännande
som huvudregel medför också en viss önskvärd flexibilitet i ömmande
situationer. Den är dessutom att föredra av systematiska skäl.
Som närmare har beskrivits i kap. 7 följer med ett erkänt äktenskap ett antal rättsverkningar. Vid en huvudregel om vägrat erkännande gäller dessa rättsverkningar som utgångspunkt inte. Det kan i
vissa fall medföra negativa konsekvenser för de berörda. Sådana kon-
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sekvenser kan även vara kopplade till sociala, religiösa och kulturella
förhållanden samt till den omständigheten att ett äktenskap inte erkänns i Sverige men är giltigt i utlandet, s.k. haltande äktenskap.
Enligt utredningens bedömning bör det förhållandet att sådana
konsekvenser kan uppkomma inte hindra införandet av en huvudregel om icke-erkännande av utländska månggiften. Intresset av att
motverka utländska polygama äktenskap väger tyngre. Att ett nekat
erkännande kan innebära att rättsverkningarna av ett äktenskap uteblir eller medföra andra konsekvenser för de berörda är inte heller
något nytt. Det gäller redan i dag för såväl barnäktenskap som tvångsäktenskap oavsett parternas anknytning till Sverige vid tidpunkten
för äktenskapets ingående. Det gäller även för bl.a. månggiften i situationer där det fanns sådan anknytning när äktenskapet ingicks.
Utredningens slutsats är alltså att utländska äktenskap som har
ingåtts när någon av parterna redan var gift eller registrerad partner
som huvudregel inte ska erkännas i Sverige och att detta ska gälla
oavsett parternas anknytning hit när äktenskapet ingicks. Det kan
åstadkommas genom att det i dag gällande anknytningskravet i 1 kap.
8 a § IÄL tas bort. En sådan förändring innebär ett starkare skydd
mot månggiften i Sverige. Alla utländska månggiften kommer att behandlas på samma sätt och kvinnor i Sverige får ett skydd mot polygama äktenskap oavsett härkomst och koppling hit vid tidpunkten
för äktenskapets ingående. Utifrån en målsättning att äktenskap
bygger på jämställdhet, och med beaktande av det ökade antalet månggiften utan tidigare anknytning till Sverige, säkerställs det att lagstiftningen är tydlig och adekvat i detta avseende.

9.4

Rätten till fri rörlighet och respekten för privatoch familjeliv hindrar inte en huvudregel om
icke-erkännande av utländska månggiften

Frågan är då hur en huvudregel om att utländska månggiften ska vägras
erkännande förhåller sig till Sveriges internationella åtaganden (för
en bakgrund, se kap. 5).
Det bör inledningsvis framhållas att det inte är en självständig
grundläggande fri- och rättighet för en enskild att få sitt äktenskap
erkänt i en annan stat. I litteraturen har saken beskrivits på så sätt att
det står stater fritt att avgöra om de vill erkänna äktenskap från
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främmande rättsordningar så länge det sker inom bl.a. Europakonventionens ramar.8 Den konflikt som skulle kunna uppkomma är om
ett generellt erkännandeförbud leder till konsekvenser för enskilda
som inte kan anses acceptabla eller rimliga (jfr prop. 2017/18:288
s. 19). I kap. 5 har närmare redogjorts för den relevanta regleringen
i bl.a. Europakonventionen och unionsrätten.
Frågan om ett generellt erkännandeförbud är förenligt med unionsrätten och Europakonventionen bör till att början med ses i ljuset av
den inställning till månggiften som förekommer i europeiska och
internationella forum samt i enskilda medlemsstater och konventionsländer.
I detta sammanhang kan det framhållas att 1979 års FN-konvention om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor (CEDAW)
föreskriver att åtgärder ska vidtas för att avskaffa diskriminering av
kvinnor i alla frågor som gäller äktenskap och att en lika rätt att ingå
äktenskap ska säkerställas. Mot denna bakgrund har diverse FN-organ
uttalat att månggiften ska motverkas och förbjudas (se avsnitt 5.2).
Även annan internationell rätt ger uttryck för att det är en accepterad ordning att utländska månggiften motverkas. Av 1978 års Haagkonvention om ingående och erkännande av äktenskap framgår att
äktenskap får vägras erkännande i de fall någon av parterna redan var
gift vid vigseltillfället (se avsnitt 5.3).
Vidare är det, såvitt utredningen kunnat konstatera, inte tillåtet i
några europeiska länder att ingå månggiften. Dessutom ställer många
av länderna upp regler för att motverka accepterandet av utländska
polygama äktenskap (se kap. 6). I detta sammanhang kan det även
konstateras att någon rätt att ingå månggiften inte bör kunna grundas på Europakonventionen och att en rättslig reglering som innebär
att endast män får gifta sig med flera makar inte är i linje med grundläggande fri- och rättigheter (se avsnitt 5.4.2).
Sammanfattningsvis framträder en tydligt negativ hållning till månggiften.
När det sedan gäller de bestämmelser i europarätten som måste
beaktas framgår det av artikel 8.1 i Europakonventionen att alla har
rätt till respekt för sitt privat- och familjeliv (se även artikel 7 i EUstadgan). Rätten till familjeliv omfattar bl.a. relationer mellan makar
och mellan föräldrar och barn. Den har inte ansetts innebära någon
generell skyldighet för en konventionsstat att erkänna äktenskap
8

Carl Lebeck (2016), EU-stadgan om grundläggande rättigheter, s. 313.
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som står i strid med statens egen lagstiftning (prop. 2017/2018:288
s. 22 och Z.H och R.H mot Schweiz, nr. 60119/12, 8 december 2015,
se avsnitt 5.4.2). I vissa fall kan ett nekat erkännande dock utgöra en
inskränkning av rättigheten (Dadouch mot Malta, no. 38816/07,
20 juli 2010, se avsnitt 5.4.2). Rätten till familjeliv är dock inte absolut utan kan enligt artikel 8.2 begränsas om det är nödvändigt med
hänsyn till vissa intressen, bl.a. förebyggande av oordning eller brott
eller till skydd för hälsa eller moral eller för andra personers fri- och
rättigheter (även enligt EU-stadgan kan rättigheten begränsas, se artikel 52.1). Varje konventionsstat har ett visst bedömningsutrymme så
länge begränsningen är proportionerlig (se avsnitt 5.4.1–5.4.2).
Såvitt utredningen har kunnat konstatera finns det inte några avgöranden från t.ex. Europadomstolen som handlar om erkännande
av utländska polygama äktenskap. Europarådets kommission för de
mänskliga rättigheterna har dock bekräftat dels att konventionsstaterna har ett berättigat intresse av att motverka ingåendet av polygama
äktenskap, dels att staterna inte kan avkrävas att fullt ut erkänna
polygama äktenskap som är i strid med dess interna rättsordning, i
vart fall inte i migrationsrättsliga sammanhang (O’ Donoghue and
others v. The United Kingdom, 34848/07, 14 december 2010, E.A. och
A.A. mot Nederländerna, nr. 14501/89, 6 januari 1992 samt R.B. mot
Storbritannien, nr. 19628/92, 29 juni 1992, se avsnitt 5.4.2).
När det gäller syftet med en ordning som innebär att Sverige inte
ska acceptera utländska polygama äktenskap kan det konstateras att
ett ovillkorligt förbud mot att ingå månggiften gäller i Sverige och
att den svenska familjerätten m.m. utgår från att äktenskapet är en
monogam företeelse. Att utvidga erkännandeförbudet till att avse
alla utländska äktenskap som ingåtts när någon av parterna redan var
gift är alltså i linje med den svenska synen på polygama äktenskap.
Ett erkännandeförbud syftar till att motverka förekomsten av äktenskap vilka är diskriminerande till sin natur och att ge alla personer i
Sverige, oavsett om de gift sig här eller utomlands, ett skydd mot
månggifte (se kap. 8). Eftersom det i princip uteslutande är kvinnor
som drabbas av ett månggiftes diskriminerande natur (se avsnitt 3.3
och 3.4) är det fråga om att värna grundläggande svenska värden som
jämställdhet och kvinnors rättigheter. En sådan reglering skulle vidare
motverka förekomsten av systemfrämmande äktenskap som leder
till svårlösta problem i rättstillämpningen, vilket Sverige har ett intresse av att undvika.
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I enlighet med detta måste slutsatsen kunna dras att en huvudregel om icke-erkännande av utländska månggiften är motiverad just
av sådana syften som anges i artikel 8.2 i Europakonventionen. Det
är svårt att uppnå dem på ett mindre ingripande sätt. I bedömningen
ligger att en sådan potentiell begränsning av rätten till familjeliv är
nödvändig och på ett principiellt plan står i proportion till de syften
som eftersträvas. Samma bedömning görs i förhållande till EU-stadgans
krav på rätt till familjeliv.
Den föreslagna huvudregeln bedöms även vara förenlig med rätten
till religionsfrihet i Europakonventionen och EU-stadgan (artiklarna 7
respektive 7.1), i den mån frågan om en vägran att acceptera utländska månggiften över huvud taget bedöms falla inom bestämmelsernas tillämpningsområde (se avsnitt 5.4.2). Här kan det dessutom
nämnas att Europadomstolen har nämnt polygami som exempel på
en företeelse som är oförenlig med Europakonventionens underliggande grundprinciper, varför rättighetsinskränkningar från statens sida
kan vara berättigade (Jehovas Wittnesses of Moscow mot Ryssland,
nr. 302/02, 10 juni 2010, se avsnitt 5.4.2). Inte heller det svenska grundlagsskyddet för religionsfrihet kan anses utgöra ett hinder för en
sådan huvudregel med tanke på det mycket snäva tillämpningsområdet
för 2 kap. 1 § 6 regeringsformen (se avsnitt 5.4.2).
Den bedömning som utredningen har gjort om rätten till familjeliv m.m. är relevant även för frågan om ett generellt förbud är
förenligt med unionsrätten i övrigt. Även i denna del kan det till att
börja med konstateras att frågor om ingående och erkännande av
äktenskap faller in under medlemsstaternas befogenheter. Det är alltså
som utgångspunkt upp till varje medlemsstat att ta ställning till i
vilken utsträckning andra staters äktenskap ska erkännas. Medlemsstaterna är vid detta ställningstagande dock skyldiga att iaktta bestämmelserna om unionsmedborgares rätt till fri rörlighet (se t.ex.
Coman m.fl., C-673/16, 5 juni 2018, se avsnitt 5.4.3).
Rätten till fri rörlighet regleras i såväl fördragen och EU-stadgan
(artikel 3.2 i fördraget om Europeiska unionen, artikel 21 och avdelningarna IV och V i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt samt artikel 45 i stadgan) som i sekundärrätten (det s.k. rörlighetsdirektivet9) och innebär att EU-medborgare har rätt att resa till
9

Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38/EG av den 29 april 2004 om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlems-
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ett annat EU-land och vistas där en längre eller kortare tid. Den fria
rörligheten för personer omfattar även rätten att ta med sig sin familj
vid en flytt till en annan medlemsstat oavsett om de är unionsmedborgare eller inte.
Rätten till fri rörlighet kan påverkas negativt vid ett vägrat erkännande av ett äktenskap, särskilt om det ger upphov till avsevärda
problem (jfr Runevič-Vardyn och Wardyn, C-391/09, 12 maj 2011, se
avsnitt 5.4.3). Rätten till fri rörlighet är dock inte absolut. En begränsning av den fria rörligheten inom EU kan vara motiverad och därmed
tillåten, bl.a. om inskränkningen grundar sig på objektiva skäl av
allmänt intresse som är oberoende av de berörda personernas nationalitet och står i proportion till det legitima syfte som eftersträvas
med de nationella reglerna. Den fria rörligheten kan alltså på olika
sätt begränsas på grund av hänsyn till exempelvis allmän ordning,
säkerhet, hälsa eller behovet av skydd för andra människors rättigheter och friheter. Även i detta avseende anser utredningen att den
inskränkning som ett erkännandeförbud kan innebära står i proportion
till de syften som eftersträvas med en sådan bestämmelse.
När det gäller rätten till fri rörlighet är denna rättighet dessutom
av praktiskt intresse främst när det gäller andra äktenskap än månggiften, t.ex. barnäktenskap vilka fortfarande kan ingås på många håll
i EU. Som nämnts får däremot polygama äktenskap inte ingås i någon
av medlemsstaterna såvitt utredningen har kunnat konstatera. Mot
denna bakgrund bör det i princip inte förekomma att ett månggifte
ingås i ett annat EU-land varefter parterna i äktenskapen vill utnyttja
sin rätt till fri rörlighet i förhållande till Sverige. Trots detta kan det
inte uteslutas att rätten till fri rörlighet kan aktualiseras i något fall.
Exempelvis om en annan medlemsstat än Sverige har erkänt ett utländskt månggifte från tredje land (som inbegriper en unionsmedborgare) och parterna därefter flyttar eller önskar flytta till Sverige.
Rätten till fri rörlighet har emellertid uppfattats av EU-kommissionen på sådant sätt att den inte medför en skyldighet för medlemsstaterna att erkänna ett äktenskap mellan en EU-medborgare och
en tredjelandsmedborgare om det är fråga om en typ av äktenskap
som inte skyddas av internationell rätt eller av unionsrätten, t.ex.
staternas territorier och om ändring av förordning (EEG) nr 1612/68 och om upphävande av
direktiven 64/221/EEG, 68/360/EEG, 72/194/EEG, 73/148/EEG, 75/34/EEG, 75/35/EEG,
90/364/EEG, 90/365/EEG och 93/96/EEG.
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polygama äktenskap (KOM(2009) 313).10 Redan härav följer det att
rätten till fri rörlighet inte bör utgöra hinder för en generell regel om
icke-erkännande.
Sammantaget bedömer utredningen att det är principiellt förenligt med unionsrätten och Europakonventionen att införa en generell huvudregel om att inte erkänna äktenskap som ingåtts när någon
av parterna redan var gift eller registrerad partner. Samma bedömning har redan gjorts av lagstiftaren såvitt avser icke-erkännande av
utländska barnäktenskap (prop. 2017/18: 288 s. 21 f.).
Det som har sagts betyder inte att en vägran att acceptera ett polygamt äktenskap aldrig kan komma att bedömas som oproportionerlig i ett enskilt fall. Den enskildes rättigheter måste därför kunna beaktas genom en möjlighet att göra undantag från huvudregeln i enskilda
fall (se om detta i kap. 10).

10

Unionsrättens negativa hållning till månggiften kommer också till uttryck i familjeåterföreningsdirektivet som föreskriver att uppehållstillstånd i vissa fall ska vägras i polygama fall
av anhöriginvandring (se avsnitt 7.8.2).
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Undantag från
erkännandeförbudet
vid synnerliga skäl

Utredningens förslag: Ett utländskt äktenskap som har ingåtts
trots att någon av parterna redan var gift eller registrerad partner
ska kunna erkännas om det finns synnerliga skäl.

10.1

Inledning

Som har beskrivits i kap. 9 föreslår utredningen att ett utländskt
månggifte som utgångspunkt inte ska erkännas i Sverige oavsett parternas anknytning hit när äktenskapet ingicks.
I utredningens uppdrag ligger även att analysera och ta ställning
till hur konsekvenser som framstår som orimliga i förhållande till de
personer som berörs kan undvikas. I detta kapitel övervägs denna
fråga och behovet av att göra undantag från det föreslagna erkännandeförbudet.
I avsnitt 10.2 beskrivs behovet av undantag och i avsnitt 10.3–10.4
övervägs tänkbara lösningar och redogörs för utredningens slutsatser.

10.2

Behovet av undantag från huvudregeln
om vägrat erkännande

Utredningen har i kap. 7 redogjort för skillnaderna när det gäller rättsverkningar för berörda personer om ett utländskt månggifte erkänns
i Sverige jämfört med om det inte erkänns.

167

255

Undantag från erkännandeförbudet vid synnerliga skäl

SOU 2020:2

Av redogörelsen framgår att ett icke-erkännande av ett äktenskap
i ett månggifte i många avseenden inte får några negativa konsekvenser
för de berörda personerna. Krav på äktenskap i olika sammanhang har
i svensk rätt successivt tagits bort. De offentligrättsliga regelverken
om socialförsäkring, ekonomiskt bistånd, beskattning m.m. är generellt individbaserade och rätten till olika typer av stöd påverkas som
regel inte av om man är gift eller inte. När det gäller beräkningen av
vissa ekonomiska förmåner, bl.a. bostadsbidrag, kan det till och med
vara fördelaktigt för en enskild att ett äktenskap inte erkänns (se avsnitt 7.8.3 och 7.8.4). På det migrationsrättsliga området har utredningen inte kunnat se att ett nekat erkännande av ett polygamt äktenskap får några beaktansvärda effekter. Utlänningslagen (2005:716)
innehåller redan bestämmelser som begränsar möjligheterna att få
uppehållstillstånd på grund av anknytning i månggiftessituationer
(se avsnitt 7.8.2).
Inte heller ur ett barnperspektiv kan ett icke-erkännande av ett
äktenskap i ett månggifte sägas få några negativa konsekvenser. Ett
äktenskap behöver inte erkännas i Sverige för att föräldrarna ska
kunna ha gemensam vårdnad om sina barn. Faderskapet till barn som
vid födelsen hade hemvist i Sverige kan fastställas, i första hand genom en bekräftelse (se avsnitt 7.6.2).1 Om parterna är överens kan
de få gemensam vårdnad genom ett enkelt anmälningsförfarande. De
kan avtala om barnets boende och umgänge med en förälder som
barnet inte bor tillsammans med. Om de inte är överens kan domstol
avgöra frågor om vårdnad, boende och umgänge. Barnet har samma
rätt till underhåll av en förälder oavsett om föräldrarnas äktenskap
betraktas som giltigt i Sverige eller inte (se avsnitt 7.6.3).
Ett nekat erkännande av ett äktenskap kan dock få betydelse framför allt när det gäller makarnas inbördes ekonomiska förhållanden.
Det handlar bl.a. om makarnas förmögenhetsförhållanden, rätt till
underhåll och rätt till arv (se avsnitt 7.3 till 7.5). Beroende på de berördas personliga och ekonomiska förhållanden kan förlusten av sådana rättsverkningar vara betungande. De kan sedan länge ha inrättat
sig efter att vara gifta och konsekvenserna av att neka erkännande av
äktenskapet kan därför vara kännbara. Så länge makarna i det första
äktenskapet fortfarande är gifta kan parterna i ett senare äktenskap
1

När det gäller faderskapet till barn som vid födelsen hade sin hemvist utomlands finns det
anledning till ett förtydligande i lagstiftningen vilket utredningen återkommer till i kap. 12.
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inte gifta sig med varandra på nytt. De omfattas inte heller av sambolagens skydd (2003:376) eftersom denna lag inte är tillämplig när
någon av parterna är gift med någon annan (1 kap. 1 § tredje stycket
sambolagen, se om detta även avsnitt 7.2.3).
Som utredningen har beskrivit i kap. 7 tillämpas dock ofta utländsk lag på frågor om makars förmögenhetsförhållande. Det innebär att en makes ekonomiska anspråk ofta är mindre långtgående än
om reglerna i äktenskapsbalken (ÄktB) skulle ha varit tillämpliga,
framför allt för kvinnor (se avsnitt 7.3.2 och 9.3.2). Vid ett ickeerkännande kan de uteblivna rättsverkningarna i praktiken därför
vara mindre kännbara. Även för frågor om underhåll och arv kan det
bli aktuellt att tillämpa utländsk lag där parternas inbördes rättigheter och skyldigheter väsentligen kan skilja sig åt från vad som gäller
enligt svensk lag.
Även europarätten måste beaktas. Som redovisats i avsnitt 9.4
bedömer utredningen att det är förenligt med Europakonventionen
och unionsrätten att införa en huvudregel om att utländska polygama äktenskap inte erkänns i Sverige, oavsett anknytning. I bedömningen ligger att en sådan ordning i sig är principiellt godtagbar. Övervägandena kan dock inte stanna här. Vid bedömningen av om en
inskränkning av rätten till respekt för familjeliv och rätten till fri
rörlighet är proportionerlig måste hänsyn tas till de omständigheter
som kan vara relevanta i det enskilda fallet. Även om en sådan inskränkning som utredningen föreslår i normalfallet är europarättsligt
tillåten, kan förhållandena i enskilda fall motivera en annan bedömning.
Ett ovillkorligt erkännandeförbud kommer därför inte i fråga.
För att kunna undvika orimliga konsekvenser och för att fullt ut leva
upp till europarätten behöver det finnas en möjlighet att ta hänsyn
till omständigheterna i det enskilda fallet och göra undantag från ett
förbud mot erkännande av utländska månggiften.

10.3

Tänkbara lösningar

10.3.1

Det gällande undantaget vid synnerliga skäl

Den gällande bestämmelsen om icke-erkännande av utländska äktenskap i 1 kap. 8 a § lagen (1904:26 s.1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap (IÄL) komplet169
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teras i dag av ett undantag vid synnerliga skäl. Undantaget gäller
generellt för de typer av äktenskap som träffas av erkännandeförbudet, i fråga om barnäktenskap dock endast om båda parterna i äktenskapet är över 18 år.
Undantaget vid synnerliga skäl har ansetts motiverat för att undvika orimliga konsekvenser och för att fullt ut leva upp till europarätten. Lagstiftaren har bedömt att omständigheterna i det enskilda
fallet kan vara sådana att ett ovillkorligt erkännandeförbud inte kan
upprätthållas. Uttrycket synnerliga skäl infördes 2014 för att tydliggöra den restriktivitet som ska gälla. För att det ska finnas synnerliga
skäl krävs att ett nekat erkännande i det enskilda fallet medför allvarliga konsekvenser för paret eller att det annars framstår som orimligt
att inte erkänna äktenskapet (prop. 2013/14:208 s. 135).
En lösning som ligger nära till hands är att låta undantaget vid
synnerliga skäl omfatta även månggiften i de situationer som utredningens förslag gäller, dvs. situationer där de berörda saknade anknytning till Sverige genom hemvist eller medborgarskap när äktenskapet
ingicks. En sådan ordning ligger väl i linje med vad som gäller i andra
situationer där ett äktenskap som huvudregel inte erkänns. Systematiska skäl talar för att även dessa fall av utländska månggiften omfattas av undantagsbestämmelsen om synnerliga skäl.
Utredningen återkommer till denna fråga i avsnitt 10.4. Innan dess
diskuteras i avsnitten 10.3.2–10.3.4 några andra lösningar som utredningen har övervägt.
10.3.2

En mindre restriktiv undantagsbestämmelse?

En möjlighet som utredningen har övervägt är om undantagsbestämmelsen i 1 kap. 8 a § IÄL skulle kunna formuleras om så att den ger
uttryck för något mindre restriktivitet än i dag. Detta skulle t.ex.
kunna åstadkommas genom att uttrycket synnerliga skäl byts ut mot
särskilda skäl. Som beskrivits i avsnitt 4.3.1 var undantagsbestämmelsen tidigare formulerad på det sättet. Alternativt skulle undantaget kunna uttryckas som en oskälighetsregel med angivande av vissa
omständigheter som särskilt ska beaktas. En sådan annorlunda uttryckt undantagsbestämmelse skulle antingen kunna begränsas till
att gälla för polygama äktenskap eller göras tillämplig även för andra
kategorier av äktenskap som regleras i 1 kap. 8 a § IÄL.
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En förändring i den beskrivna riktningen skulle emellertid försvaga
huvudregeln om vägrat erkännande och leda till större otydlighet om
vad som gäller för ett äktenskap. Rättsläget skulle framför allt bli
oklart för de personer som berörs och minska förutsebarheten när det
gäller bedömningar i domstolar och av andra myndigheter. Detta
bedömer utredningen som olyckligt. Vidare skulle ett undantag som
är särskilt inriktat på polygama äktenskap medföra att lagstiftningen
på området blir splittrad. Inte heller en generell tillbakagång till särskilda skäl eller liknande framstår som en lämplig väg. Förutom att
detta skulle medföra en otydligare huvudregel ligger en sådan förändring inte i linje med de senaste årens inriktning mot ett starkare
skydd mot bl.a. utländska barnäktenskap och tvångsäktenskap. Särskilda skäl ersattes med synnerliga skäl i samband med 2014 års lagändringar i syfte att klart uttrycka den restriktivitet som avsågs vid
tillämpningen av undantagsregeln (prop. 2013/14:208 s. 27). Denna restriktiva syn har också helt nyligen bekräftats genom den lagstiftning som trädde i kraft i januari 2019 (prop. 2017/18:288 s. 23 ff.).
Med hänsyn till det som har sagts bedömer utredningen att det
inte skulle vara en lämplig lösning att återgå till ett undantag från
erkännandeförbudet i 1 kap. 8 a § IÄL vid särskilda skäl, vare sig när
det gäller polygama äktenskap eller andra utländska äktenskap som
omfattas av bestämmelsen. Undantagsbestämmelsen bör inte heller
omformuleras på annat sätt. Som närmare beskrivs i avsnitt 10.4 anser utredningen att undantaget vid synnerliga skäl är väl avvägt och
att det tillgodoser de behov av undantag som finns.
10.3.3

Skulle ett äktenskap kunna ha vissa rättsverkningar
trots att det inte erkänns?

En annan möjlighet som kan övervägas är om ett äktenskap, trots att
det inte erkänns, skulle kunna ha vissa rättsverkningar. En sådan
lösning har nämnts i tidigare lagstiftningssammanhang men inte ansetts aktuell att genomföra.2 Frågan har diskuterats även inom ramen
för utredningens arbete.
Argumentationen för en sådan lösning kan enligt utredningens
mening utgå från synsättet att den nuvarande bestämmelsen om synnerliga skäl inte i tillräcklig mån beaktar behovet av att värna vissa
2

Se SOU 2017:96 s. 111 och prop. 2017/18:288 s. 22.
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ekonomiska rättigheter samtidigt som en återgång till särskilda skäl
inte heller är lämplig. Mot denna bakgrund skulle ett nytt förhållningssätt till utländska månggiften kunna anläggas. Lösningen skulle
innebära en ny bestämmelse som enbart tar sikte på vissa rättsverkningar. Att låta alla rättsverkningar omfattas framstår inte som aktuellt.
Enligt utredningens bedömning är det framför allt avsaknaden av
en rätt till bodelning, underhåll och arv mellan makar som har betydelse ur de berördas perspektiv. Frånkännandet av dessa äktenskapliga rättsverkningar kan få negativa konsekvenser (se ovan i avsnitt 10.2
och avsnitt 7.3 till 7.5). Med hänsyn till detta skulle en tänkbar möjlighet kunna vara att införa en regel som innebär att ett äktenskap –
trots att det inte erkänns – under vissa förutsättningar har rättsverkningar i fråga om parternas förmögenhetsförhållanden, rätt till underhåll och arv. Exempelvis om annat vore oskäligt.
En sådan ordning skulle innebära att man skiljer på frågan om en
persons civilstånd (statusfrågan), dvs. huruvida en enskild betraktas
som gift eller inte, och frågan om tillämpningen av vissa rättsverkningar.3 En fördel med ett sådant tillvägagångsätt skulle vara att Skatteverket vid folkbokföringen i regel kan utgå från att äktenskapet inte
erkänns. Detsamma gäller andra myndigheter i samband med bedömningar om rätt till bl.a. olika typer av bidrag och stöd. Äktenskapet skulle trots detta kunna medföra vissa rättigheter och skyldigheter
parterna emellan som de inrättat sig efter. En sådan lagstiftning skulle
signalera Sveriges syn på månggiften samtidigt som parterna i vissa
situationer kan räkna med att personliga rättsverkningar dem emellan
ändå gäller.
Det finns dock ett antal invändningar mot en sådan lösning. För
det första skulle bestämmelsen behöva formuleras som en kompletterande regel till ett generellt undantag från erkännandeförbudet i
1 kap. 8 a § IÄL. Av bl.a. europarättsliga skäl framstår det inte som
aktuellt att helt ta bort möjligheten att i vissa fall kunna erkänna ett
äktenskap som träffas av bestämmelsen. En sådan reglering behöver
alltså finnas kvar. Med det sagt skulle en tänkt bestämmelse om att
ett äktenskap som inte erkänns trots allt kan ha vissa angivna rättsverkningar betyda att det finns två olika undantagsbestämmelser.
I praktiken skulle de i viss mån överlappa varandra. Den omständig3

Michael Bogdan (2019), Journal of Private International Law, Vol. 15, No. 2, Some critical
comments on the new Swedish rules on non-recognition of foreign child marriages, s. 256.
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heten att en make på ett orimligt sätt drabbas av ett erkännandeförbud skulle kunna motivera en tillämpning av ett undantag från
erkännandeförbudet, t.ex. vid synnerliga skäl. Samtidigt skulle det
kunna finnas utrymme att tillämpa det särskilda undantaget för vissa
rättsverkningar. På detta sätt skulle huvudregeln om icke-erkännande försvagas ytterligare och lagstiftningen skulle bli svåröverskådlig.
Det skulle också medföra praktiska tillämpningsproblem om en
make har rätt till bodelning och underhåll, trots att äktenskapet i sig
inte erkänns. Bestämmelserna i ÄktB utgår från att en äktenskapsskillnad kommer till stånd, vilket i sin tur förutsätter att det finns ett
rättsförhållande att upplösa. Om ett äktenskap vägras erkännande är
det inte möjligt. Frågor om hur man hanterar t.ex. avsaknaden av en
brytdag vid bodelning skulle behöva överlämnas till rättstillämpningen. Alternativt skulle särskilda bestämmelser som tar sikte på
sådana frågeställningar behöva införas i lagstiftningen, vilket inte nödvändigtvis är önskvärt.
Att ett äktenskap kan ha verkan i vissa avseenden trots att det
inte erkänns kan också tyckas vara oförenligt med sakens natur. Ur
ett rättsligt perspektiv kan ett äktenskap sägas bestå och definieras
av de juridiska följder som det medför. Det kan te sig som en lek
med ord att föreskriva att ett äktenskap kan ha rättsverkningar trots
att det inte erkänns. En sådan lösning framstår som mindre självklar
än att det är möjligt att erkänna ett äktenskap prejudiciellt i ett visst
sammanhang, och därmed en viss rättsverkan av det.
På ett mer övergripande plan kan det ifrågasättas om skälen för
en särlösning för just månggiften är tillräckligt starka. Även om vissa
argument kan tala i den riktningen är det inte fritt från invändningar
att ge enskilda i ett utländskt polygamt äktenskap som vägras erkännande ett starkare ekonomiskt skydd än t.ex. kvinnor och underåriga
flickor i tvångs- och barnäktenskap. Att värna om deras ekonomiska
situation kan framstå som lika angeläget.
I praktiken är det också så att antalet utländska månggiften endast
står för en mycket liten andel av äktenskapen i Sverige (i vart fall
erkända och registrerade sådana i folkbokföringen). Även om man
betraktar frågan om utländska månggiften som principiellt viktig är
den inte av sådan betydelse ur ett praktiskt perspektiv att en särskild
lagstiftning för endast polygama äktenskap framstår som motiverad.
I stället för en särreglering kan det i och för sig övervägas om en
sådan ny bestämmelse som diskuteras skulle kunna gälla för samtliga
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äktenskap som omfattas av erkännandeförbudet i IÄL. Med tanke på
att en sådan lösning avfärdats relativt nyligen avseende barnäktenskap (prop. 2017/18:288 s. 22), men framför allt med beaktande av
de nackdelar som behandlats ovan, framstår det emellertid inte som
eftersträvansvärt.
Utredningens sammantagna slutsats är att det inte bör införas en
ordning som innebär att ett äktenskap ska kunna ha vissa rättsverkningar trots att det vägras erkännande.
10.3.4

En tillämpning av sambolagens skyddsregler?

En annan möjlighet som skulle kunna övervägas är att låta de berörda, dvs. parterna i ett äktenskap i ett månggifte som inte erkänns,
omfattas av det skydd som gäller enligt sambolagen. På så sätt skulle
de ha samma rättigheter som sambor när det gäller den gemensamma
bostaden och bohaget. Det skulle möjliggöra en fördelning av egendomen, trots att äktenskapet inte erkänns.
På det sättet skulle de berörda vara i samma situation som parterna i ett monogamt äktenskap som inte erkänns, t.ex. ett barn- eller
ett fullmaktsäktenskap. Sådana parter kan ju omfattas av sambolagens skyddsregler om de bor ihop.
En sådan lösning skulle dock strida mot de grundläggande förutsättningarna för sambolagens tillämplighet, nämligen att det är fråga
om ett parförhållande där ingen av de samboende är gift (se i avsnitt 7.2.3 och 10.2 om att sambolagens tillämpning är utesluten så
länge det första äktenskap består). Enligt utredningens bedömning
är det inte motiverat att göra undantag från detta just när det gäller
månggiften. Liknande intressen av en rätt till bodelning m.m. skulle
kunna finnas i andra fall där två personer lever tillsammans och en av
dem är gift med någon annan. Det skulle också kunna vara så att tre
eller fler personer bor tillsammans på relationsmässiga grunder utan
att det finns ett polygamt äktenskap i botten (t.ex. inhemska polyamorösa samlevnadsformer). Att öppna upp sambolagen i dessa eller
liknande fall skulle vara ett steg i fel riktning.
Mot en tillämpning av sambolagens regler i månggiftessammanhang talar även att det skulle innebära ett visst legitimerande av polygama äktenskap. Det ligger inte i linje med utredningens uppdrag.
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Enligt utredningens bedömning är en ordning likställd den som
gäller för sambor sammantaget inte aktuell.

10.4

Undantaget vid synnerliga skäl bör gälla
för alla utländska månggiften

10.4.1

Allmänt om undantaget vid synnerliga skäl

När det gäller bestämmelsens tillämpningsområde ges viss vägledning
i förarbetena. Uttrycket synnerliga skäl används för att tydliggöra den
restriktivitet som ska gälla. Det ska göras en samlad bedömning i varje
enskilt fall utifrån de uppgifter som finns tillgängliga. För att det ska
finnas synnerliga skäl krävs att ett nekat erkännande i det enskilda
fallet medför allvarliga konsekvenser för paret eller att det annars
framstår som orimligt att inte erkänna äktenskapet. Det krävs tydliga och mycket starka skäl (se prop. 2013/14:208 s. 28 och 135).
I samband med ändringarna gällande barnäktenskap 2019 framhölls att det är svårt och inte heller önskvärt att ge en utförlig och
konkret vägledning för i vilka fall ventilen bör tillämpas.
För barnäktenskapens del uttalades dock att det förhållandet att
parterna har levt i ett äktenskap i ett annat land under en längre tid
och byggt upp ett familjeliv normalt i sig inte bör vara tillräckligt för
att det ska finnas synnerliga skäl. Omständigheten kan dock bidra
till en bedömning att ett nekat erkännande framstår som orimligt.
Inte heller att parterna har gemensamma barn har ansetts i sig vara
skäl för undantag, eftersom barnets möjligheter till skydd och trygghet i svensk rätt inte påverkas av föräldrarnas civilstånd på ett sådant
sätt att det ensamt bör få någon särskild betydelse vid erkännandeprövningen. I övrigt fick det, liksom tidigare, överlåtas på rättstillämpningen att avgöra när det finns synnerliga skäl utifrån en samlad
bedömning av de omständigheter som åberopas eller annars finns tillgängliga i det enskilda fallet (se prop. 2017/2018:288 s. 26 ff. och 35 ff.).
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Tillämpningen i månggiftessituationer där makarna
saknade anknytning till Sverige när äktenskapet ingicks

Frågan är då om den gällande undantagsbestämmelsen vid synnerliga
skäl är lämplig och tillräcklig i de nu aktuella fallen, dvs. när det gäller
månggiften som ingåtts i situationer där parterna saknade anknytning till Sverige. För att besvara den saken är det på plats att belysa
det tänkta tillämpningsområdet för att undantagsvis kunna erkänna
sådana månggiften på grund av synnerliga skäl.
Som konstaterats innebär bestämmelsen om synnerliga skäl att
ett äktenskap inte ska vägras erkännande om det skulle medföra allvarliga konsekvenser för de berörda eller annars framstå som orimligt. I bedömningen av om det finns synnerliga skäl ligger även att
ett nekat erkännande måste uppfylla kravet på proportionalitet enligt artikel 8 i Europakonventionen (om rätten till respekt för privatoch familjeliv) och unionsrätten (framför allt rätten för EU-medborgare
och deras anhöriga att fritt röra sig inom unionen). Tillämpningsområdet får alltså inte vara snävare än vad Europakonventionen och
unionsrätten medger, vilket tydligt har angivits i förarbetena
(prop. 2017/18:288 s. 35). Redan av detta följer det att den gällande
regleringen dels innehåller ett utrymme att beakta möjliga negativa
konsekvenser av ett icke-erkännande, så länge dessa är av viss tyngd,
dels lever upp till Sveriges internationella åtaganden.
Vad som kan utgöra synnerliga skäl i mångiftessituationer måste
liksom i andra fall avgöras utifrån en samlad bedömning av omständigheterna i det enskilda fallet. Följande kan dock nämnas.
Att erkännandeförbudet för månggiften skulle omfatta äktenskap
som ingåtts av parter utan tidigare anknytning till Sverige torde
innebära att det i fler fall finns anledning att göra undantag från
huvudregeln. Till skillnad från nuvarande ordning har äktenskapen i
dessa fall ingåtts utan att det har funnits anledning för parterna att
beakta det svenska äktenskapshindret mot polygami i 2 kap. 4 § ÄktB.
En huvudregel om icke-erkännande i dessa fall syftar alltså inte till
att förhindra ett kringgående av svensk lagstiftning, vilket bör kunna
beaktas och medföra att skälen för erkännande är något starkare i fall
som saknar anknytning (jfr prop. 2017/18:288 s. 28 om barnäktenskap). Generellt bör det även kunna tas hänsyn till att parterna i ett
äktenskap som vägras erkännande inte har möjlighet att gifta sig på
nytt med varandra och att de inte heller omfattas av sambolagens
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skydd, så länge som makarna i det första äktenskapet fortfarande är
gifta. De berörda kan på det sättet drabbas särskilt hårt av ett ickeerkännande.
En omständighet som enligt utredningens bedömning bör motivera undantag från erkännandeförbudet är att det eller de äktenskap
som har ingåtts först redan har upplösts. Denna situation har pekats
ut som ett typexempel på när det tidigare kravet på särskilda skäl var
uppfyllt (prop. 2003/04:48 s. 56), men bör även vara aktuell vid en
bedömning av om det finns synnerliga skäl. Det skulle t.ex. kunna
vara så att en man har gift sig två gånger i sitt ursprungliga hemvistland, att hustru nummer ett avlider och att han flyttar till Sverige
tillsammans med hustru nummer två. I ett sådant fall bör det normalt
finnas synnerliga skäl att erkänna äktenskapet med hustru nummer
två. Det skulle också kunna vara så att en man flyttar till Sverige med
hustru nummer två (alternativt med båda sina hustrur) och att äktenskapet mellan mannen och hustru nummer ett upplöses genom äktenskapsskillnad, på initiativ antingen av mannen eller hustru nummer
ett. Även i det fallet bör äktenskapet med hustru nummer två kunna
erkännas här i landet.
I övrigt är det svårt att ange vissa typsituationer eller omständigheter som i sig alltid skulle medföra skäl för undantag från förbudet.
Som har framhållits i tidigare förarbeten bör det bli fråga om en individuell bedömning. Några exempel på förhållanden som bör kunna
få betydelse kan emellertid nämnas.
De berördas faktiska familjesituation och ekonomiska förhållanden kan behöva beaktas vid en sådan sammantagen bedömning av
samtliga omständigheter som behöver göras i varje enskilt fall. Det
kan t.ex. vara av relevans om de berörda parterna under lång tid har
levt tillsammans, i vad som i praktiken är en monogam relation. Även
deras kännedom om månggiftessituationen kan ha betydelse. Parterna
kan t.ex. ha ingått äktenskap i tron att ett tidigare äktenskap var
upplöst. Situationen kan även vara den att en andra hustru har ingått
äktenskap med en man utan vetskap om att denne är gift sedan tidigare. Vidare kan det inte uteslutas att det ibland kan vara så ekonomiskt betungande för en berörd person att inte omfattas av
äktenskapets rättsverkningar att ett icke-erkännande av äktenskapet
skulle framstå som orimligt. Det kan t.ex. behöva tas hänsyn till om
mannen ägt all egendom och hans maka skulle drabbas tungt av att
bestämmelser om bodelning, underhåll och arv inte har någon verkan.
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Endast den omständigheten att rättsverkningarna av ett äktenskap
uteblir, bör dock inte ensamt utgöra skäl för ett erkännande. Att så
är fallet är en direkt konsekvens av den föreslagna huvudregeln och
normalfallet är att erkännande ska vägras.
Det bör också kunna beaktas att månggiftet i vissa fall har uppstått som en konsekvens av svårigheterna för en av parterna, eller
båda, att utverka en äktenskapsskillnad. I många länder där polygama
äktenskap är tillåtna har kvinnor begränsade möjligheter att genomdriva en skilsmässa (se avsnitt 3.5 om det som ibland benämns oavsiktlig polyandri) och de få fall i vilka en kvinna har mer än en make
kan ofta antas ha sin bakgrund i sådana förhållanden. I sammanhanget
måste dock beaktas att det i Sverige finns en i princip ovillkorlig rätt
till äktenskapsskillnad. Om parterna inte utnyttjat denna rätt kan det
tala emot ett erkännande (jfr dock 3 kap. 2 § 3 och 4 § andra och
tredje stycket IÄL som innebär att det i vissa fall kan finnas hinder
för svensk domstol att ta upp ett äktenskapsmål eller att döma till
äktenskapsskillnad).
Sammanfattningsvis ska det vara fråga om förhållanden som tillsammans, med tydlighet och styrka, talar för ett erkännande eftersom en motsatt bedömning skulle medföra allvarliga konsekvenser
för paret eller annars framstår som orimlig.
Av betydelse är även att frågan om erkännande kan prövas i olika
situationer och av olika myndigheter. Vad en myndighet har beslutat
är i regel inte bindande för en annan. För Skatteverkets del är det
fråga om en summarisk prövning (se avsnitt 4.3.3) vid vilken utrymmet för undantag torde vara begränsat. Vid en prejudiciell bedömning av äktenskapet t.ex. i samband med en tvist i domstol om rätten
att bo kvar i en bostad, arv eller underhåll kan det däremot finnas
anledning att i viss mån göra andra typer av överväganden.
I sammanhanget bör nämnas att det kan finnas andra möjligheter
för de berörda att omfattas av rättsverkningarna av ett månggifte än
genom en tillämpning av synnerliga skäl. Som behandlats i avsnitt 7.2.2
har det visserligen ansetts att en prejudiciell prövning av ett äktenskaps giltighet normalt bör göras utifrån domstolslandets lag (lex
fori). Det kan dock i vissa fall finnas utrymme för svensk domstol
att bedöma en prejudiciell fråga om ett äktenskaps giltighet utifrån
utländsk rätt i stället för enligt IÄL, om huvudfrågan ska avgöras
enligt utländsk rätt och det finns skäl för att även den prejudiciella
prövningen bör ske enligt lagstiftningen i det landet (lex causae). Dess-
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utom är ett äktenskap som inte erkänns i Sverige i regel giltigt i de
berördas ursprungliga hemland.4 Beroende på förhållanden som parternas hemvist och medborgarskap, samt om frågan t.ex. avser egendom som finns utomlands, kan det vara möjligt att rättsverkningarna
går att söka i ett sådant utländskt land i stället för i Sverige. Om så
blir fallet behöver det inte vara lika betungande för de berörda att
äktenskapet inte betraktas som giltigt i Sverige.
10.4.3

Sammantagen bedömning

Mot bakgrund av redogörelsen ovan bedömer utredningen sammantaget att undantagsbestämmelsen vid synnerliga skäl ger utrymme
för väl avvägda lösningar där de berördas intressen kan beaktas samtidigt som ett restriktivt förhållningssätt upprätthålls.
En möjlighet att göra undantag från erkännandeförbudet vid synnerliga skäl i månggiftessituationer där parterna saknade anknytning
till Sverige när äktenskapet ingicks ligger väl i linje med vad som gäller
i andra fall där utländska äktenskap som huvudregel inte erkänns.
Systematiska skäl talar för att även de fall av utländska månggiften
som nu föreslås regleras, bör omfattas av undantagsbestämmelsen
om synnerliga skäl i stället för att hanteras genom sådana alternativa
lösningar som diskuterats och funnits mindre lämpliga i avsnitt 10.3.2
till 10.3.4.
Utredningen föreslår därför att bestämmelsen i 1 kap. 8 a § andra
stycket IÄL även ska omfatta månggiften utan anknytning till Sverige.

4

Att äktenskapet är giltigt enligt vigsellandets lag, eller ett annat relevant lands lag, är i princip
en förutsättning för att det ska kunna komma ifråga för erkännande i Sverige, se 1 kap. 7 § IÄL).
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Andra utländska äktenskap
som inte erkänns i Sverige

11.1

Inledning

Utredningen har i uppdrag att analysera vad de föreslagna lagändringarna om utländska månggiften innebär i förhållande till andra utländska äktenskap som inte erkänns i Sverige samt att ta ställning till
om det finns anledning att föreslå motsvarande ändringar även i förhållande till dessa. Det ska särskilt övervägas om begränsningarna till
situationer där parterna har anknytning till Sverige vid äktenskapets
ingående är ändamålsenliga eller om det finns anledning att ändra regleringen.
Sedan utredningen föreslagit att anknytningskravet för månggiften
ska tas bort återstår frågan om detta bör göras även i förhållande till
sådana släktskapsfall och fullmaktsäktenskap som omfattas av huvudregeln om vägrat erkännande i 1 kap. 8 a § lagen (1904:26 s.1) om
vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap (IÄL). För närvarande omfattas dessa kategorier av äktenskap endast av ett erkännandeförbud om minst en av parterna var
svensk medborgare eller hade hemvist i Sverige vid tidpunkten för
äktenskapets ingående. I kapitlet överväger utredningen om detta krav
bör tas bort för dels släktskapsfallen (avsnitt 11.2), dels fullmaktsäktenskap (avsnitt 11.3).
Övriga vägransgrunder i 1 kap. 8 a § IÄL – dvs. barn- och tvångsäktenskap – saknar redan i dag krav på anknytning. Eftersom utredningen inte föreslår några systematiska eller på annat sätt övergripande förändringar av IÄL, föranleds inte några direkta överväganden
i förhållande till regleringen av dessa äktenskapsformer. Mot bakgrund av bl.a. uttalanden från riksdagens civilutskott behandlas dock
vissa andra frågor som berör utländska äktenskap i kapitlet (avsnitt 11.4–11.6).
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Anknytningskravet tas bort för utländska
äktenskap som vägras erkännande på grund av
släktskap

Utredningens förslag: Ett äktenskap som har ingåtts enligt utländsk lag ska som huvudregel inte erkännas i Sverige om det vid
tidpunkten för äktenskapets ingående skulle ha funnits hinder mot
äktenskapet på grund av sådana nära släktskap som avses i 2 kap.
3 § ÄktB. Detta ska gälla oavsett parternas anknytning hit när
äktenskapet ingicks. Undantag från erkännandeförbudet ska gälla
om det finns synnerliga skäl.

11.2.1

Bakgrund

Den bestämmelse som reglerar utländska månggiften (1 kap. 8 a §
första stycket 2 IÄL) omfattar även släktskapsfall, dvs. äktenskap
som skulle ha träffats av hindret i 2 kap. 3 § äktenskapsbalken (ÄktB)
om de ingåtts i Sverige. Sådana äktenskap erkänns alltså enligt gällande rätt inte om minst en av parterna var svensk medborgare eller
hade hemvist i Sverige när äktenskapet ingicks. Undantag gäller om
det finns synnerliga skäl att erkänna äktenskapet.
Den interna regleringen av släktsskapsfall innebär att äktenskap
inte får ingås i Sverige mellan dem som är släkt med varandra i rätt
upp- och nedstigande led eller är helsyskon, samt att halvsyskon inte
får ingå äktenskap med varandra utan tillstånd från länsstyrelsen
(2 kap. 3 § första och andra stycket ÄktB). Vid tillämpningen av dessa
bestämmelser jämställs adoptivförhållande med släktskap. De som
därvid anses som helsyskon får dock ingå äktenskap med varandra
efter tillstånd (2 kap. 3 § tredje stycket ÄktB).
Släktskapshindren var i äldre rätt en betydelsefull och omfattande
kategori äktenskapshinder. Inte bara biologiskt släktskap utan även
släktskap som uppkommit genom äktenskap, s.k. svågerlag, utgjorde
hinder mot äktenskap såvitt avsåg svågerlag i rätt upp- och nedstigande led. Svågerlagshindret utmönstrades dock redan 1973. Även andra
släktskapshinder har reducerats i omfattning genom att det tidigare
dispensabla förbudet mot äktenskap mellan ett syskon och ett annat
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syskons avkomling avskaffats samt att möjligheten till dispens införts
för äktenskap mellan halvsyskon.1
Sett ur ett historiskt perspektiv har mängden äktenskapshinder
radikalt minskat över tid. Numera är utgångspunkten att äktenskapshindren ska vara begränsade och att alla ska ha möjlighet att
välja äktenskapets form för sin samlevnad. I vissa situationer kan en
samlevnad dock vara icke önskvärd från samhällets synpunkt, vilket
motiverar att de motverkas genom att sexuella förbindelser straffbeläggs eller träffas av bestämmelser om hinder mot äktenskap. På
så sätt kan samhället markera vilka familjebildningar som inte anses
acceptabla.2
De nuvarande bestämmelserna i 2 kap. 3 § ÄktB omfattar som
sagt förbud mot äktenskap mellan dem som är släkt med varandra i
rätt upp- och nedstigande led eller helsyskon, dvs. har båda föräldrarna gemensamma (första stycket). Hindret är indispensabelt och
ska, om ett äktenskap trots detta kommit till stånd, föranleda äktenskapets upplösning. En make har på denna grund rätt till äktenskapsskillnad utan föregående betänketid. Talan om äktenskapsskillnad
kan föras även av åklagare (5 kap. 5 § ÄktB, se om detta närmare
avsnitt 4.2.1). Vidare förbjuds äktenskap mellan halvsyskon, alltså
syskon som har bara den ene av föräldrarna gemensam (2 kap. 3 §
ÄktB andra stycket). Från detta hinder kan emellertid dispens meddelas.
Bakom förbudet mot äktenskap mellan nära släktingar ligger dels
ett beaktande av den arvsbiologiska eller genetiska risken för sjukdom eller defekt hos gemensamma barn, dels ett hänsynstagande till
synpunkter av etisk natur.3
När det gäller adoption innebär bestämmelserna att ett adoptivförhållande utgör ett absolut hinder mot äktenskap mellan adoptanten
och adoptivbarnet samt att ett sådant hinder även finns mot äktenskap mellan andra som står i rätt upp- och nedstigande släktskapsförhållande till varandra till följd av adoptionen. Detsamma gäller för
äktenskap mellan adoptivbarn och adoptantens biologiska barn samt
mellan adoptivsyskon (2 kap. 3 § ÄktB tredje stycket). Barn med
1

Lars Tottie och Örjan Teleman (2017), Äktenskapsbalken – En kommentar, kommentaren till
2 kap. 3 § ÄktB, publicerad i Zeteo 2019-01-08.
2
Ibid, inledningen till kommentaren över 2 kap. ÄktB.
3
Ibid, kommentaren till 2 kap. 3 § ÄktB.
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gemensamma rättsliga föräldrar kan dock få tillstånd till äktenskap i
enskilda fall, i denna del är hindret alltså dispensabelt.4
Bestämmelsen om att ett utländskt äktenskap inte ska erkännas
om det vid tidpunkten för äktenskapets ingående skulle ha funnits
något hinder mot äktenskapet enligt svensk lag (däribland släktskapsfallen) infördes mot bakgrund av att det tidigare var lätt för en person, som i och för sig har stark anknytning till Sverige, att undvika
ett äktenskapshinder genom att gifta sig i utlandet (prop. 2003/04:48
s. 25). Det ansågs att regeln borde ta sikte på fall där omständigheterna typiskt sett är sådana att det finns en risk att parterna agerat
för att undvika äktenskapshinder i den svenska lagen. Att låta bestämmelsen omfatta äktenskap som ingåtts i enlighet med andra
normer än de svenska, om det vid den tidpunkt då äktenskapet ingicks inte fanns skäl för parterna att ta de svenska normerna i beräkning, bedömdes vara att föra saken för långt. Endast fall där det fanns
en betydande anknytning till Sverige vid äktenskapets ingående
inkluderades därför i bestämmelsen. En lämplig avvägning ansågs
vara att anknytningen ska ha varit av det slaget att en hindersprövning för vigsel inför svensk myndighet skulle ha skett med tillämpning av enbart svensk lag (a. prop. s. 29 f.) Bestämmelsen kom därför
att gälla endast om minst en av parterna var svensk medborgare eller
hade hemvist i Sverige vid äktenskapets ingående.
Ursprungligen krävdes det särskilda skäl för att erkänna ett äktenskap som skulle strida mot ett äktenskapshinder om det hade ingåtts
i Sverige (a. prop. s. 2 ff.), men senare ändrades kravet till det strängare
synnerliga skäl (prop. 2013/14:208 s. 135 f.). Några särskilda uttalanden om när ett släktskapsfall undantagsvis bör erkännas har inte
gjorts i förarbetena. Endast allmänna uttalanden om innebörden av
synnerliga skäl finns (se avsnitt 4.3.1).
11.2.2

Överväganden

Rättsutvecklingen sedan 2004 har inneburit att IÄL genomgått
väsentliga förändringar som medför att fler äktenskap ska vägras erkännande än vad som tidigare var fallet. Bland annat har erkännandeförbudet för barnäktenskap undantagits från kravet på anknytning. I kap. 9 har utredningen föreslagit att samtliga äktenskap som
4

Ibid.
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ingåtts när någon av parterna redan var gift som utgångspunkt ska
vägras erkännande, dvs. även i fall då det vid vigseltidpunkten saknades skäl för parterna att ta svenska regler i beaktande. Frågan om
att ta bort anknytningskravet även för släktskapsfallen har mot denna
bakgrund kommit i ett annat läge.
Eftersom de svenska äktenskapshindren torde vara mycket liberala jämfört med läget i andra länder (se avsnitt 11.2.1) bör det ur ett
praktiskt perspektiv inte medföra några egentliga konsekvenser att
slopa anknytningskravet för sådana äktenskap som hade träffats av
2 kap. 3 § ÄktB om de ingåtts i Sverige. Sådana äktenskap är mycket
ovanliga även i utlandet. På utredningens förfrågan har Skatteverket
uppgett att det inte finns några registrerade utländska äktenskap i
folkbokföringen mellan sådana personer som omfattas av det aktuella äktenskapshindret.
Även med beaktande av att det rör sig om praktiskt ovanliga
situationer konstaterar utredningen att de aktuella äktenskapen
mellan nära släktingar är oacceptabla ur den svenska rättsordningens
perspektiv. Genom att ta bort anknytningskravet motverkas förekomsten av sådana äktenskap i Sverige. Regleringen av sådana utländska äktenskap i IÄL blir konsekvent oavsett om parterna haft
någon anknytning till Sverige vid äktenskapets ingående.
Enligt utredningens bedömning finns det alltså skäl att skärpa regleringen av utländska släktskapsfall på samma sätt som föreslås när
det gäller utländska månggiften (jfr kap. 9). Det innebär att äktenskapen ska vägras erkännande oavsett parternas anknytning till Sverige
när äktenskapet ingicks. På så sätt markeras det tydligt att äktenskapligt samliv i de aktuella släktskapssituationerna inte är accepterat
i Sverige. Liksom för utländska månggiften bör det dock kunna göras
undantag från erkännandeförbudet vid synnerliga skäl (jfr kap. 10).
I sammanhanget kan konstateras att ett motverkande av äktenskap vid släktskap bör vara så djupt rotat i de europeiska rättsordningarna att en huvudregel mot erkännande i sig måste anses eftersträva ett godtagbart syfte och vara proportionerlig enligt europarätten
(jfr kap. 6 och avsnitt 9.4). Vidare beaktas Europakonventionens
och unionsrättens krav på proportionalitet i det enskilda fallet genom
möjligheten till undantag vid synnerliga skäl.
Sammantaget föreslår utredningen att ett äktenskap som har ingåtts enligt utländsk lag som huvudregel inte ska erkännas i Sverige
om det vid tidpunkten för äktenskapets ingående skulle ha funnits
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hinder mot äktenskapet på grund av sådana nära släktskap som avses
i 2 kap. 3 § ÄktB. Detta ska gälla oavsett parternas anknytning hit
när äktenskapet ingicks. Undantag från erkännandeförbudet ska gälla
om det finns synnerliga skäl.

11.3

Anknytningskravet för utländska
fullmaktsäktenskap bör behållas

Utredningens bedömning: Ett äktenskap som har ingåtts enligt
utländsk lag bör, om parterna inte var närvarande samtidigt vid
äktenskapets ingående, även fortsättningsvis vägras erkännande
endast om minst en av dem då var svensk medborgare eller hade
hemvist i Sverige.

11.3.1

Bakgrund

Enligt gällande rätt ska ett äktenskap som har ingåtts enligt utländsk
lag vägras erkännande om parterna inte var närvarande samtidigt vid
äktenskapets ingående och minst en av dem då var svensk medborgare eller hade hemvist i Sverige (1 kap. 8 a § första stycket 4 IÄL).
Undantag kan dock göras vid synnerliga skäl (1 kap. 8 a § andra
stycket IÄL).
Bestämmelsen tar sikte på s.k. fullmaktsäktenskap, vilka alltså är
äktenskap som har ingåtts utan båda parters närvaro. Ett sådant äktenskap kan ingås antingen vid en vigselceremoni eller genom att ett
äktenskapskontrakt eller liknande undertecknas. Giltiga fullmaktsäktenskap är relativt vanligt förekommande i delar av världen, bl.a. i
Latinamerika, USA, Afrika och Mellanöstern.5
Det är däremot inte möjligt att ingå ett fullmaktsäktenskap enligt
svensk lag, eftersom det krävs att parterna är personligen närvarande
vid vigseln. En vigsel som har förrättats i strid mot detta formkrav
är ogiltig (4 kap. 2 § första och andra stycket ÄktB). Fullmaktsäktenskap strider alltså inte mot något svenskt äktenskapshinder, men
uppfyller inte de s.k. konstitutiva momenten som krävs för att en
5

Mosa Sayed (2015), Tvångsäktenskap och barnäktenskap – en analys av det svenska rättsläget,
SvJT 2015, s. 488.
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förrättning ska vara giltig som vigsel. Om en vigsel är ogiltig innebär
det att det åsyftade äktenskapet är en nullitet, vilket inte i något
avseende ger upphov till äktenskapliga rättsverkningar.6 En förrättning som är ogiltig som vigsel får dock godkännas av regeringen, om
det finns synnerliga skäl (4 kap. 2 § första och andra stycket ÄktB).
Fullmaktsäktenskap inkluderades i 1 kap. 8 a § första stycket IÄL
i samband med 2014 års lagändringar. Den utredning som föregick
regeringens förslag ansåg att skälen mot en särskild reglering av
fullmaktsäktenskap var så starka att en sådan bestämmelse inte borde
införas. Vid sin bedömning tog utredningen bl.a. fasta på att de flesta
fullmaktsäktenskap inte torde vara tvångsäktenskap och att ett äktenskap redan enligt gällande regler inte erkänns, om det är sannolikt att
det har ingåtts under tvång (SOU 2012:35 s. 35 ff.).
Mot bakgrund av bl.a. synpunkter som framfördes av remissinstanserna valde regeringen dock att gå vidare med ett lagförslag om
utländska fullmaktsäktenskap. Bland annat hade Migrationsverket
framhållit att fall som rör tvångsäktenskap är svåra att handlägga i
samband med anhöriginvandring. Den person som finns i Sverige –
som personen i utlandet hävdar sin anknytning till – är ofta rädd för
vad familjen eller släkten ska säga om det kommer fram att han eller
hon nämnt för myndigheten att äktenskapet var ofrivilligt. Personen
i fråga vill inte att maken kommer till Sverige, men vill samtidigt inte att
detta ska framgå av Migrationsverkets beslut (prop. 2013/14:208 s. 33).
Enligt regeringen talade bl.a. detta för att det sannolikt finns ett
mörkertal avseende fullmaktsäktenskap som i själva verket är tvångsäktenskap. Enligt vad som anfördes i förarbetena väcker fullmaktsäktenskapets konstruktion frågor om de reella möjligheterna att
samtycka till äktenskapet och kan innebära en risk för att någon
ingår äktenskap mot sin vilja. Sammantaget fick det anses stå klart
att systemet med fullmaktsäktenskap kan användas av den som vill
åstadkomma att någon blir gift mot sin vilja. Regeringen ansåg mot
denna bakgrund att bestämmelserna i IÄL inte i tillräcklig utsträckning förhindrade att utländska tvångsäktenskap erkänns i Sverige.
För att minska risken för tvångsäktenskap och förhindra ett kringgående av den nationella äktenskapslagstiftningen bedömdes att möjligheterna att erkänna fullmaktsäktenskap i Sverige borde inskränkas.
6

Lars Tottie och Örjan Teleman (2017). Kommentaren till 4 kap. 2 § ÄktB. Svensk rätt skiljer
således på äktenskap ingångna i strid mot äktenskapshinder och äktenskap som ingåtts i strid
mot tvingande formkrav. Förstnämnda äktenskap är giltiga, och ger upphov till rättsverkningar,
men ska upplösas. Sistnämnda äger enligt huvudregeln inte någon giltighet över huvud taget.
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Erkännandeförbudet begränsades dock till äktenskap med svensk
anknytning. Det ansågs vara en för långtgående åtgärd att låta bestämmelsen omfatta äktenskap som ingåtts i enlighet med andra normer än
de svenska, om det vid den tidpunkt då äktenskapet ingicks inte fanns
skäl att ta de svenska normerna i beräkning (a. prop. s. 33 ff.)
Samtidigt som fullmaktsäktenskap reglerades gjordes bestämmelsen om synnerliga skäl tillämplig, för att undantagsvis tillåta erkännandet av sådana äktenskap som träffas av en särskild vägransgrund i
IÄL (tidigare räckte särskilda skäl, se avsnitt 4.3.1). Det framhölls
att tydliga och mycket starka skäl krävs för att undantagsvis erkänna
ett fullmaktsäktenskap, precis som för barn- och tvångsäktenskap.
Det förhållandet att äktenskapet ingåtts frivilligt ansågs inte vara ett
tillräckligt skäl för erkännande. Däremot bedömdes det inte kunna
uteslutas att makarna i ett enskilt fall kan ha haft så starka eller
ömmande skäl för att ingå ett fullmaktsäktenskap, att dessa medför
att äktenskapet trots allt bör erkännas. Som exempel nämndes
förekomsten av förhållanden som allvarligt och långvarigt har hindrat
två vuxna människor från att frivilligt ingå äktenskap genom samtidig närvaro. I övrigt lämnades frågan i huvudsak till rättstillämpningen (a. prop. s. 35).
11.3.2

Överväganden

Den gällande regleringen innebär att utländska fullmaktsäktenskap
som huvudregel inte erkänns om minst en av parterna var svensk
medborgare eller hade hemvist i Sverige när äktenskapet ingicks.
Frågan är om detta anknytningskrav bör finnas kvar.
Vid bedömningen bör till en början beaktas att det finns en viss
koppling mellan problematiken kring tvångsäktenskap och ÄktB:s
krav på båda parternas närvaro. Bristande samtycke kan lättare döljas
när någon av parterna inte har varit närvarande vid vigseln. Syftet med
ett erkännandeförbud även för fullmaktsäktenskap utan anknytning
till Sverige skulle alltså inte vara att hävda betydelsen av formkravet
i sig, utan framför allt att säkerställa att personer har ingått äktenskap frivilligt. Det kan mot den bakgrunden argumenteras för att fullmaktsäktenskap bör behandlas på samma sätt som tvångsäktenskap.
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Samtidigt konstaterar utredningen att förbudet mot erkännande
av fullmaktsäktenskap i sig enbart utgår från ett bristande formkrav.
I praktiken torde de flesta sådana äktenskap bygga på frivillighet och
ha ingåtts utan personlig och samtidig närvaro av godtagbara skäl,
dvs. av andra anledningar än tvång eller andra näraliggande förhållanden. Det kan t.ex. vara så att en av makarna inte har kunnat delta
vid vigseln på grund av militärtjänstgöring, fängelsevistelse eller eftersom hon eller han har begränsningar i rätten eller möjligheten att
resa (SOU 2012:35 s. 245).
Som har beskrivits ovan är fullmaktsäktenskap rättsligt accepterade
och förekommande i stora delar av världen. Innan erkännandeförbudet infördes uppskattade Skatteverket att det under perioden den
1 september 2010 till den 31 augusti 2011 hade handlagt 27 sådana
ärenden. I 24 av dessa fall hade någon av parterna redan hemvist i
Sverige. Samtliga äktenskap hade registrerats i folkbokföringen.7
Det står alltså klart att regleringen av utländska fullmaktsäktenskap har en praktisk betydelse. Om den nuvarande begränsningen
till anknytningsfall i 1 kap. 8 a § IÄL tas bort skulle det medföra
reella konsekvenser för berörda personer som flyttar till Sverige som
gifta utan någon tidigare anknytning hit. En ytterligare inskränkning
av möjligheterna att erkänna fullmaktsäktenskap skulle beröra ett
stort antal äktenskap som har ingåtts av fri vilja och där det också
kan ha funnits legitima skäl att gifta sig på det sättet. Även om en
sådan vägransgrund har införts för fall där minst en av parterna var
svensk medborgare eller hade hemvist i Sverige vid äktenskapets ingående, är det långt ifrån klart att samma åtgärd nu bör vidtas i förhållande till fall utan sådan anknytning.
Att ingå äktenskap genom fullmakt är lagligt och utbrett i stora
delar av världen. Den som gifter sig i enlighet med ett visst lands lag
bör normalt kunna räkna med att äktenskapet erkänns också i andra
länder, såvida det inte finns starka skäl däremot. Enligt utredningens
bedömning är det svårt att motivera upprätthållandet av ett visst
formkrav om parterna vid äktenskapets ingående saknade närmare
7

Skatteverket (2011), Slutrapport IJ 2010/1155/UF, s. 1 och 5. Skatteverket påpekade dock
att siffrorna inte var helt tillförlitliga och att det med stor sannolikhet förekommit fler ärenden
avseende fullmaktsäktenskap än vad som framkommit i dess sammanställning. Skatteverket
hade dock svårt att bedöma mörkertalet utifrån att det endast är vigselhandlingen som granskas
och att frågan om personlig närvaro vid äktenskapets ingående inte är en uppgift som alltid
finns med på denna. Några nya siffror om förekomsten av fullmaktsäktenskap i Sverige har
inte varit möjliga för utredningen att få fram.
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anknytning till Sverige. Sådana personer kan inte sägas ha undandragit sig svenska regler, utan har gift sig i enlighet med ett tillämpligt regelverk i förlitan på att äktenskapet ska bli giltigt. Personer med
koppling till Sverige genom hemvist eller medborgarskap ska däremot
kunna förväntas ha möjligheter att sätta sig in i den svenska lagstiftningen och det är rimligt att begära att de följer den.
Risken att fullmaktsäktenskap missbrukas för att tvinga någon att
ingå äktenskap i samband med anknytningsinvandring gör sig inte
heller gällande på samma sätt när det gäller äktenskap som ingåtts
vid en tidpunkt då makarna saknade anknytning till Sverige. I dessa
fall har typiskt sett ingen av makarna flyttat till Sverige vid vigseltillfället, varför sådana äktenskap i lägre grad kan antas ingås för att en
av makarna ska få uppehållstillstånd här i landet.
Med tanke på att erkännandeförbudet ska upprätthållas även om
det görs gällande att äktenskapet ingåtts frivilligt (se avsnitt 11.3.1)
framstår det som en väl ingripande åtgärd att låta det omfatta också
äktenskap utan tidigare anknytning till Sverige. Med hänsyn till den
restriktivitet som präglar möjligheten till undantag skulle många
frivilliga äktenskap, ingångna genom ombud av legitima skäl, vägras
erkännande om även fullmaktsäktenskap utan anknytning inkluderas
i tillämpningsområdet för nuvarande 1 kap. 1 a § första stycket 4 IÄL.
Enligt utredningens bedömning skulle detta inte vara lämpligt med
tanke på de negativa konsekvenser som kan vara förenade med ett
vägrat erkännande (jfr avsnitt 9.5). Det finns inte heller något krav
på att Sverige motverkar sådana äktenskap utifrån våra internationella
åtaganden eller liknande (jfr t.ex. 1962 års New York-konvention
angående samtycke till, minimiålder för samt registrering av äktenskap, som enligt artikel 1.2 medger att en av parterna får vara frånvarande vid äktenskapets ingående under vissa omständigheter).
När det gäller fall utan tidigare anknytning till Sverige bedömer
utredningen sammantaget att den omständigheten att ett äktenskap
har ingåtts med bristande frivillighet även fortsättningsvis bör beaktas genom en tillämpning av bestämmelsen om tvångsäktenskap.
Huruvida det finns skäl att se över denna bestämmelse och dess
beviskrav behandlas i avsnitt 11.5.
Inte heller i övrigt har det framkommit något behov av att föreslå
ändringar beträffande regleringen av utländska fullmaktsäktenskap.
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Åklagarens möjlighet att föra talan
om tvångsupplösning förtydligas

Utredningens förslag: I 5 kap. 5 § ÄktB införs en bestämmelse
som klargör att behörigheten för allmän åklagare att föra talan
om äktenskapsskillnad enligt tredje stycket i samma paragraf inte
gäller äktenskap som har ingåtts enligt utländsk lag. Det hänvisas
till att bestämmelser om att sådana äktenskap i vissa fall inte
erkänns i Sverige finns i 1 kap. 8 a § IÄL.

11.4.1

Bakgrund

Som beskrivits i avsnitt 4.2.1 finns det i 5 kap. 5 § ÄktB särskilda
bestämmelser om upplösning av äktenskap som har ingåtts trots att
det funnits ett äktenskapshinder eller där en make har tvingats att
ingå äktenskapet.
En make har enligt dessa bestämmelser rätt till äktenskapsskillnad utan föregående betänketid om det görs sannolikt att denne har
tvingats att ingå äktenskapet eller om maken har ingått äktenskapet
före 18 års ålder. Vidare har var och en av makarna rätt till äktenskapsskillnad utan föregående betänketid om äktenskapet har ingåtts
trots att makarna är släkt med varandra i rätt upp och nedstigande
led eller är helsyskon. Detsamma gäller om äktenskapet har ingåtts
trots att någon av makarna redan var gift eller registrerad partner och
det tidigare äktenskapet eller partnerskapet inte har blivit upplöst
(5 kap. 5 § första stycket ÄktB). Vid månggifte har dessutom var
och en av makarna i det tidigare äktenskapet rätt att få detta upplöst
genom omedelbar äktenskapsskillnad (5 kap. 5 § andra stycket ÄktB).
I de fall som avses i första stycket får talan om äktenskapsskillnad
även får föras av allmän åklagare (5 kap. 5 § tredje stycket ÄktB).
Åklagaren tillvaratar det allmännas intresse av att upplösa äktenskap
som inte är önskvärda.
Som redogjorts för är tillämpningsområdet för bestämmelsen om
åklagarens talerätt inte helt tydligt i förhållande till äktenskap som
ingåtts enligt utländsk lag. De särskilda bestämmelserna om äktenskapsskillnad i 5 kap. 5 § ÄktB tar sikte på äktenskap som är ingångna
genom vigsel inför svensk myndighet. En regel om talerätt för åklagaren fanns redan i lagen (den 12 november 1915) om äktenskaps
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ingående och upplösning. Den inarbetades senare i den nya giftermålsbalken som efter nordiskt lagsamarbete infördes 1920.
Det har i tidigare sammanhang gjorts uttalanden om tillämpningsområdet. I Familjelagssakkunnigas slutbetänkande från 1987 anfördes
bl.a. att parterna i ett polygamt äktenskap kan ha olika stark anknytning till Sverige och att det med hänvisning härtill inte gick att med
bestämdhet uttala sig om i vilka fall ett sådant äktenskap ska upplösas av åklagare.8 Ytterligare förarbetsuttalanden gjordes 2004 i samband med ändringar i paragrafen, som i någon mån talar för att åklagaren med stöd av bestämmelsen skulle kunna föra talan om äktenskapsskillnad även när det gäller äktenskap som ingåtts utomlands, i
vart fall om makarna har tillräckligt stark anknytning till Sverige
(prop. 2003/04:48 s. 49). Frågan har också diskuterats i litteraturen.9
Vid de kontakter som utredningen har haft med företrädare för
Åklagarmyndigheten har framkommit att myndigheten inte har tagit
ställning i frågan. Såvitt upplysts förekommer det i praktiken inte att
åklagare för en talan om upplösning av utländska äktenskap.
11.4.2

Överväganden

Bestämmelsen om tvångsupplösning omfattar barn- och tvångsäktenskap, släktskapsfall enlig 2 kap. 3 ÄktB (med undantag för dispensabla
fall) samt månggiften och korresponderar därigenom i huvudsak
med sådana äktenskap vilka enligt utredningens förslag ska vägras
erkännande enligt 1 kap. 8 a § IÄL. Som har beskrivits i avsnitt 4.2.1
är bestämmelsen om åklagares talerätt fakultativ. Åklagarens beslut
att väcka talan ska föregås av en intresseavvägning, varvid det får
övervägas vilka negativa konsekvenser en framtvingad upplösning av
äktenskapet kan få för de personer som berörs av upplösningen. Det
kan alltså konstateras att de bedömningar som aktualiseras enligt
denna bestämmelse till stor del sammanfaller med de avvägningar
som ska göras enligt regleringen om erkännande av utländska äktenskap i IÄL. Om omständigheterna i ett enskilt fall skulle vara så att
det enligt 1 kap. 8 a § andra stycket IÄL finns synnerliga skäl att er8

SOU 1987:18 s. 193.
Maarit Jänterä-Jareborg (2011), Om polygami i dagens samhälle – särskilt ur ett svenskt perspektiv, i Rätten och rättsfamiljer i ett föränderligt samhälle – rättshistoriskt och komparativt:
Vänbok till Rolf Nygren (red. M. Jänterä-Jareborg och M. Kumlien), s. 404 och Michel Bogdan
(1978), Rättsställning i Sverige av invandrarnas polygamiska äktenskap, Tidskrift för Sveriges
Advokatsamfund årgång 1978, s. 139.
9
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känna ett utländskt äktenskap torde det i praktiken saknas utrymme
att tillämpa bestämmelsen om åklagarens talerätt.
Trots att bestämmelsen om åklagarens talerätt inte är uttryckligen begränsad till äktenskap som ingåtts enligt svensk lag, är det
redan i dag så att den i praktiken inte fyller någon funktion när det
gäller äktenskap som ingåtts enligt utländsk lag. Dessa hanteras i stället
enligt reglerna i IÄL. Om det finns förutsättningar att erkänna ett
äktenskap här i landet vidtar svensk åklagare enligt vad som framkommit inte åtgärder för att upplösa det.
Utredningen bedömer mot denna bakgrund att det bör förtydligas att åklagarens möjlighet att föra talan om upplösning av ett
äktenskap som ingåtts när någon redan är gift inte gäller äktenskap
som ingåtts enligt utländsk lag. Samma överväganden gör sig gällande i förhållande till de övriga former av äktenskap som omfattas
av bestämmelsen, dvs. barn- och tvångsäktenskap samt släktskapsfall. Utredningen föreslår att en bestämmelse om detta införs i ett
nytt fjärde stycke i paragrafen. I klargörande syfte föreslås vidare att
det i paragrafen införs en hänvisning till bestämmelserna om ickeerkännande av utländska äktenskap i 1 kap. 8 a § IÄL.
Enligt utredningens bedömning finns det däremot inte anledning
att begränsa parternas egna möjligheter att begära omedelbar äktenskapsskillnad enligt 5 kap. 5 § första och andra stycket ÄktB. Eftersom det handlar om äktenskap som är oacceptabla i Sverige framstår
det som rimligt att de berörda makarna själva kan ta initiativ till en
upplösning av äktenskapet utan föregående betänketid. Någon sådan
begränsning föreslås därför inte.

11.5

Utländska tvångsäktenskap

Utredningens bedömning: Det finns inte behov av några förändringar när det gäller regleringen av utländska tvångsäktenskap.

11.5.1

Bakgrund

Sedan 2004 är frågan om erkännande av utländska tvångsäktenskap
strängt reglerad. Förbudet mot erkännande av utländska tvångsäktenskap gällde redan från början oavsett parternas anknytning till Sverige
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när äktenskapet ingicks. Som denna och tidigare utredningar på
området har redogjort för kan ett nekat erkännande i vissa fall leda
till effekter som inte framstår som rimliga. Därför infördes 2004 en
möjlighet att göra undantag från erkännandeförbudet, en s.k. ventil,
vid särskilda skäl (prop. 2003/04:48 s. 32). År 2014 ansåg regeringen
att det fanns skäl att ytterligare betona den restriktivitet som ska
gälla och undantaget snävades därför in till att numera endast kunna
tillämpas vid synnerliga skäl.
Riksdagen har därefter tillkännagett att regeringen bör återkomma
till riksdagen med lagförslag som innebär att möjligheten att i undantagsfall erkänna tvångsäktenskap begränsas ytterligare (Civilutskottets
betänkande 2016/17:CU10 punkt 1, rskr. 2016/17:189, jfr även
2018/19:CU7 punkt 1, rskr. 2018/19:180).
11.5.2

Överväganden

Det finns i dag inte något krav på anknytning genom medborgarskap
eller hemvist för att ett tvångsäktenskap ska vägras erkännande enligt 1 kap. 8 a § första stycket tredje punkten IÄL. Frågan är om det
trots detta finns anledning att ytterligare begränsa erkännandet av
utländska tvångsäktenskap. Enligt utredningens bedömning kan i
huvudsak två alternativ övervägas.
För det första kan diskuteras om det nuvarande kravet på att det
ska vara sannolikt att det är fråga om ett äktenskap som har ingåtts
under tvång skulle kunna sänkas, t.ex. till att det kan antas att äktenskapet har ingåtts under tvång. För det andra skulle det kunna övervägas om möjligheten att undantagsvis erkänna ett tvångsäktenskap
vid synnerliga skäl bör tas bort.
När det till en början gäller frågan om beviskravet har framhållits
att enbart ett enkelt påstående om tvång inte innebär att kravet på
sannolikhet är uppfyllt. Däremot kan t.ex. konkreta och preciserade
uppgifter som lämnats under en inledd förundersökning utgöra
tillräckligt underlag. Tvånget ska ha varit av sådan karaktär att det
skulle ha utgjort en straffbar handling enligt svensk lag. Det har inte
uteslutits att det även kan förekomma andra situationer i vilka det
utövade tvånget framstår som så allvarligt att äktenskapet inte bör
erkännas. Avsikten är dock inte att bestämmelsen ska komma till
användning om påtryckningarna varit av mindre ingripande karaktär,
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och den enskilde därför haft reella möjligheter att själv besluta
i frågan. Så har ansetts vara fallet t.ex. om den som ingått äktenskap
valt att göra det för att inte dra på sig familjens misshag eller för att
inte gå miste om en förmån (prop. 2003/04: 48 s. 55 f.).
Ett sänkt beviskrav riskerar att göra regleringen mindre rättssäker
och innebär en otydligare reglering av vad som avses med ett tvångsäktenskap. Under utredningens arbete har inte framkommit att det
gällande beviskravet skulle vara problematiskt. Det finns anledning
att anta att ett lägre krav inte skulle leda till någon förändring i praktiken, eftersom de berörda parterna över huvud taget ofta inte vågar
berätta för myndigheterna om påtryckningar. Utredningens bedömning är därför, i likhet med de bedömningar som gjorts i tidigare
lagstiftningsärenden, att det gällande kravet på sannolikhet inte bör
ändras.10
Enligt utredningens bedömning finns det inte heller skäl att ta
bort möjligheten att göra undantag från erkännandeförbudet vid synnerliga skäl. En sådan ändring skulle kräva att det går att förutse att
ett nekat erkännande inte i något fall kommer att leda till ett orimligt
resultat eller ett ställningstagande att konsekvenser för någon enskild
aldrig – hur allvarliga de än må vara – kan väga tyngre än skälen som
motiverar förbudet. Inte heller när det gäller tvångsäktenskap är det
dock möjligt att göra en sådan bedömning (jfr regleringen av äktenskap i vilka någon av parterna är under 18 år vid prövningen,
prop. 2017/18:288 s. 254 f.). Ett slopande av undantagsbestämmelsen
vid synnerliga skäl skulle få svåröverblickbara konsekvenser för de
berörda.
Utredningen konstaterar vidare att möjligheten att göra undantag
från erkännandeförbudet mot tvångsäktenskap redan i dag är mycket
restriktiv.
Det bör även beaktas att det inte är aktuellt att ta bort bestämmelsen om synnerliga skäl såvitt avser de övriga kategorier av äktenskap som omfattas av erkännandeförbudet i 1 kap. 8 a § IÄL. Samma
typer av överväganden gör sig gällande också i förhållande till tvångsäktenskap. Utredningens slutsats är därför att undantagsbestämmelsen
vid synnerliga skäl även i fortsättningen bör finnas kvar.

10

SOU 2012:35 s. 240. Se även SOU 2017:96 s. 105, i vilken en sänkt tröskel för tvångsäktenskap diskuterades som en tänkbar väg för att stärka skyddet mot barnäktenskap men avfärdades.
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Sammantaget gör utredningen bedömningen att regleringen i IÄL
redan i dag innebär ett starkt skydd mot utländska tvångsäktenskap
och att det inte finns behov av några förändringar i detta avseende.

11.6

Myndigheternas prövning av frågor om
erkännande av utländska äktenskap

Utredningens bedömning: Ordningen för myndigheternas prövning av frågor om erkännande av utländska äktenskap bör inte
ändras.

11.6.1

Bakgrund

Som har redogjorts för i avsnitt 4.3.3 kan frågan om erkännande av
ett utländskt äktenskap prövas i olika sammanhang och av olika myndigheter. Det är vanligt att frågan prövas i ett folkbokföringsärende
vid Skatteverket eller i ett ärende om uppehållstillstånd vid Migrationsverket. En prövning kan även ske i domstol, prejudiciellt eller
slutligt, samt inom ramen för den prövning av ekonomiskt bistånd
och förmåner som görs av socialtjänsterna, Försäkringskassan och
Pensionsmyndigheten.
Vad som är en lämplig ordning för prövningen av erkännande av
utländska äktenskap har berörts vid ett par tillfällen i tidigare lagstiftningssammanhang (prop. 2003/04:48 s. 34 f., prop. 2013/14:208
s. 37, prop. 2017/18:288 s. 30 och SOU 2017:96 s. 116). Frågan har
även nyligen uppmärksammats i riksdagen på så sätt att civilutskottet
uttalat att det förutsätter att regeringen vid en lämplig tidpunkt tar initiativ till en översyn av frågan (Civilutskottets betänkande 2018/19:CU4
s. 16).
11.6.2

Överväganden

Ett alternativ till dagens system med prövning av olika myndigheter
samt av domstol skulle kunna vara att låta en särskilt utsedd myndighet ta ställning till frågor om erkännande av utländska äktenskap
på ett sätt som får rättskraft i andra sammanhang där frågan om äkten-
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skapets erkännande kan ha betydelse. Det skulle t.ex. kunna vara
Skatteverket, allmän domstol eller förvaltningsdomstol eller en helt
ny myndighet. En sådan ordning skulle kunna tänkas bidra till en
enhetlig prövning och det skulle bli tydligt för enskilda vad som gäller
för deras äktenskap.
Som konstaterats i tidigare förarbeten finns det dock fördelar
med den flexibilitet som för närvarande gäller. Det kan vara till fördel för den enskilde att det finns utrymme att komma till olika slutsatser i erkännandefrågan beroende på omständigheterna i det sammanhang där frågan prövas. På så sätt skapas förutsättningar att särskilt
beakta en utsatt persons intressen i en specifik situation. Exempelvis
kan Skatteverket besluta att inte folkbokföra en person som gift,
medan en allmän domstol i samband med t.ex. en arvstvist, eller någon
annan civilrättslig fråga, inom ramen för den prejudiciella bedömningen har utrymme att göra en annan bedömning för att undvika
orimliga konsekvenser för de berörda (prop. 2003/04:48 s. 35 och
prop. 2017/18:288 s. 30). Inte minst intresset av att värna enskildas
ekonomiska rättigheter talar för den rådande ordningen.
Förslagen i detta betänkande innebär att det införs en tydlig huvudregel om att merparten av de äktenskapskategorier som omfattas av
1 kap. 1 8 a § i IÄL ska vägras erkännande oavsett om någon anknytning till Sverige fanns vid äktenskapets ingående. Avsteg från
denna utgångspunkt ska göras med restriktivitet. För t.ex. Skatteverkets del kommer det sällan att bli aktuellt.11 Förslagen innebär
alltså att rättsläget klargörs på ett sätt som underlättar bedömningar
för både enskilda och myndigheter.
Utredningens förslag om att tillhandahålla bättre information om
erkännande av utländska äktenskap (se kap. 13) ökar dessutom förutsebarheten för berörda personer.
För det fall frågan om ett utländskt äktenskaps giltighet trots allt
skulle vara oklar har parterna möjlighet att få saken prövad i allmän
domstol (14 kap. 2 ÄktB). En dom i ett mål om fastställande av att
äktenskapet består eller inte består har rättskraft i alla andra sammanhang där frågan har betydelse. Rätt att väcka en sådan talan har
bl.a. den som har hemvist här i landet sedan minst ett år och den som
är svensk medborgare och har hemvist här i landet. Detsamma gäller
om svaranden har hemvist här i landet (se 3 kap. 1 och 2 §§ IÄL).
11

Enligt uppgift tillämpade Skatteverket under tidsperioden 2014 till 2017 inte bestämmelsen
om synnerliga skäl i något fall, se SOU 2017:96 s. 112.
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Dessutom kan den som inte är part i det utländska äktenskapet, men
ändå har ett intresse i saken, få frågan prövad genom en sedvanlig
fastställelsetalan (13 kap. 2 § rättegångsbalken). På ett övergripande
plan underlättar dessutom det förhållandet att t.ex. Skatteverkets beslut får överklagas till allmän förvaltningsdomstol, och att det allmänna ombudet vid Skatteverket har möjlighet att driva mål till högsta
instans, en enhetlig tillämpning av regelverket (prop. 2017/18:288 s. 30).
Det har inte framkommit – varken inom ramen för denna utredning eller i samband med tidigare lagstiftningsärenden som berört
frågan – att ordningen för myndigheternas prövning skulle utgöra
något problem i praktiken.
Sammantaget finns det enligt utredningens bedömning redan i dag
goda möjligheter för de som kan ha ett intresse av detta att få frågan
om ett utländskt äktenskap prövad. En ordning som innebär att en
särskilt utsedd myndighet skulle ta ställning till frågor om erkännande på ett sätt som får rättskraft i andra sammanhang tillgodoser
inte de krav på flexibilitet som lagstiftningen bör erbjuda. Det saknas
därför skäl att ändra den ordning som sedan länge gällt för att pröva
om ett utländskt äktenskap erkänns.
Inte heller när det gäller Skatteverkets handläggning finns det anledning att föreslå några förändringar. Däremot kan det finnas skäl
för Skatteverket att överväga att göra en översyn av sådana månggiften som redan förekommer i folkbokföringen för att säkerställa
att registreringarna är korrekta (se kap. 14).
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Faderskapet till barn
som vid födelsen hade
hemvist utomlands

Utredningens förslag: Vid bedömningen av om en man ska anses
som far till ett barn som vid födelsen hade sin hemvist utomlands,
ska frågan om mannen är eller har varit gift med barnets mor bedömas enligt den lag som gäller för faderskapspresumtionen. En
bestämmelse om detta införs i 2 § lagen (1985:367) om internationella faderskapsfrågor.

12.1

Gällande bestämmelser om tillämplig lag
för legala faderskapspresumtioner på grund av
äktenskap

Bestämmelser om faderskap till barn i internationella situationer
finns i lagen (1985:367) om internationella faderskapsfrågor (IFL).
I 2 § regleras tillämplig lag för frågan om faderskap direkt på grund
av lag. Tillämpningsområdet är alltså begränsat till legala faderskapspresumtioner på grund av äktenskap.
Huvudregeln i paragrafens första mening är begränsad till barn
som inte från början har hemvist i Sverige. Om barnet vid födelsen
fick hemvist i en främmande stat ska faderskapsfrågan bedömas
enligt den statens lag. Någon möjlighet att tillämpa annan lag finns
inte om barnet vid födelsen blev medborgare i samma stat. Är barnet
statslöst är det också hänvisat till hemvistlandets lag.
Om barnet vid födelsen blev medborgare i en annan stat än hemvistlandet avgör lagen i hemvistlandet normalt ändå om en legal faderskapspresumtion är tillämplig. Endast om någon sådan inte gäller enligt
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hemvistlandets lag, ska lagen i det land där barnet vid födelsen blev
medborgare tillämpas. Detta torde inträffa endast i undantagsfall.
Genom att bestämmelserna får denna utformning undviks att mer
än en man utpekas som far till barnet.1
När ett barn flyttar till Sverige kan det framgå av t.ex. ett intyg
eller registrering från myndigheterna i barnets tidigare hemvistland
att mannen i äktenskapet enligt det landets lag anses som barnets far.
Faderskapet kan då antecknas i den svenska folkbokföringen utan
att det behöver fastställas i vilket land barnet blev medborgare vid
födelsen eller vad lagen i det landet innehåller.
Andra meningen i paragrafen gäller barn som vid födelsen fick hemvist i Sverige. För dem ska frågan om vem som omedelbart på grund
av lag är att anse som deras far alltid bedömas enligt svensk lag oavsett barnets medborgarskap. Även om en faderskapspresumtion gäller
enligt lagen i en främmande stat där barnet vid födelsen blev medborgare, kommer någon sådan presumtion alltså inte att bli tillämplig
här, om inte förutsättningarna är uppfyllda enligt svensk lag.

12.2

Överväganden

I enlighet med det som beskrivits ovan ska frågan om en legal faderskapspresumtion på grund av äktenskap normalt bedömas enligt
lagen i den stat där barnet hade sin hemvist vid födelsen. Om barnet
hade sin hemvist i ett annat land än Sverige bedöms faderskapet alltså
enligt det landets lag. Eftersom bestämmelsens tillämpning förutsätter att mannen är eller har varit gift med barnets mor blir dock
frågan enligt vilket lands lag äktenskapets giltighet ska bedömas. Det
är en s.k. prejucidiell fråga.
Som redogjorts för i bl.a. avsnitt 7.2.2 och 7.6.1 har det ansetts
att en prejudiciell prövning av äktenskapsfrågan i de flesta fall bör
göras enligt lagen i det land där frågan bedöms, dvs. svensk lag om
frågan prövas i Sverige (lex fori). Det skulle i det här sammanhanget
innebära att mannen i äktenskapet inte anses som barnets far om han
inte betraktas som gift med barnets mor enligt bestämmelserna i lagen
(1904:26 s.1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap (IÄL). Av dessa framgår att bl.a. barnäktenskap ska vägras erkännande trots att äktenskapet ingåtts vid en tid1

Se prop. 1984/85:124 s. 42.
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punkt då parterna saknade anknytning till Sverige genom medborgarskap eller hemvist. Utredningens förslag innebär att detsamma ska
gälla i månggiftessituationer och släktskapsfall (se kap. 9 och 11).
Enligt allmänna internationellt privaträttsliga principer anses det
dock finnas ett visst utrymme att i stället bedöma prejudiciella frågor
enligt lagen i det land som gäller för huvudfrågan (lex causa). Det
skulle i det här sammanhanget innebära det landets lag som enligt 2 §
IFL gäller för faderskapet. Som exempel kan nämnas att ett barn vid
födelsen har hemvist i Syrien. Enligt syrisk lag anses en man som
barnets far eftersom han är gift med barnets mor. Även om det är
fråga om ett månggifte och äktenskapet inte erkänns i Sverige, skulle
faderskapspresumtionen gälla här i landet.
Hur bestämmelsen i 2 § IFL ska tillämpas i situationer där ett
äktenskap inte erkänns i Sverige är inte helt klart. När IFL infördes
år 1985 fanns inte bestämmelserna om icke-erkännande av äktenskap i 1 kap. 8 a § IÄL. Någon vägledning i förarbetena till IFL ges
därför inte. Det finns inte heller någon vägledande rättspraxis i frågan.
Skatteverket har dock valt att tillämpa bestämmelsen i 2 § IFL så att
en utländsk faderskapspresumtion gäller i Sverige, även om moderns
äktenskap inte erkänns här i landet2. Även Migrationsverket har detta
som utgångspunkt vid ansökningar om uppehållstillstånd3.
Även enligt utredningens bedömning finns det ur ett barnperspektiv skäl att tillämpa bestämmelsen i 2 § IFL på det sättet att ett
faderskap grundat direkt på utländsk lag gäller även om äktenskapet
i sig inte erkänns i Sverige, men är giltigt i det land där barnet vid
födelsen fick hemvist. Detsamma gäller i den situationen att faderskapet följer av lagen i det land där barnet blev medborgare vid födelsen.
Lagstiftningens utgångspunkt är att det för barn födda utanför
Sverige är naturligt och förenligt med barnets bästa att en faderskapspresumtion som gäller enligt lagen i barnets hemvist- eller medborgarland också ska gälla när barnet byter hemvistland.4 Dessa
intressen gör sig gällande även om det från det allmännas sida finns
skäl att ha invändningar mot föräldrarnas äktenskap. Frågan om äktenskapet har i detta sammanhang ett så nära samband med tillämpningen av faderskapspresumtionen att det framstår som rimligt att
den avgörs enligt samma lands lag.
2

Skatteverket (2016), Ställningstagande – Faderskap i internationella förhållanden.
Att faderskapspresumtionen i regel gäller trots att äktenskapet inte erkänns i Sverige nämns
även i prop. 2017/18:288 s. 17.
4
Se prop. 1984/85:124 s. 22.
3
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Hänsyn bör tas till att barnet och familjen kan ha inrättat sig efter
de familjerättsliga förhållandena i sitt ursprungliga hemland. Om
faderskapspresumtionen inte skulle fortsätta att gälla i Sverige, kan
faderskapet behöva utredas och fastställas här. Det kan vara förenat
med svårigheter för barn som fötts utomlands. Mannen och även
modern kan befinna sig utomlands på okänd ort eller vara avliden.
I förlängningen kan detta få konsekvenser när det gäller bl.a. frågor
om vårdnaden om barnet och barnets rätt till arv. Att faderskapspresumtionen inte gäller kan även inverka på möjligheterna för barnet
att få uppehållstillstånd på grund av anknytning.
Frågan om tillämpningen av 2 § IFL i situationer där ett utländskt
äktenskap inte erkänns i Sverige har redan i dag praktisk betydelse i
flera sammanhang. Den aktualiseras vid Skatteverkets handläggning
av frågor om folkbokföring och vid Migrationsverkets handläggning
av ärenden om uppehållstillstånd. Frågan kan även aktualiseras i domstol och vid andra myndigheters handläggning. Frågan kommer att
få ökad betydelse om 1 kap. 8 a § IÄL ändras på det sätt som utredningen föreslår, dvs. så att huvudregeln blir att utländska månggiften
som regel inte ska erkännas i Sverige, oavsett anknytning hit när
äktenskapet ingicks.
Mot denna bakgrund, och i syfte att säkerställa en tillämpning av
2 § IFL som är förenlig med barnets bästa, föreslår utredningen att
det i paragrafen införs en bestämmelse som klargör att frågan om en
man är eller har varit gift med barnets mor i detta sammanhang ska
bedömas enligt den statens lag som gäller för faderskapspresumtionen.
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Bättre information till berörda
personer

Utredningens bedömning: Regeringen bör överväga att ge Skatteverket i uppdrag att ta fram information till berörda personer om
erkännande av utländska äktenskap i Sverige.
Bestämmelserna om erkännande av utländska äktenskap i lagen
(1904:26 s.1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap (IÄL) kan vara svåra att ta till sig, framför allt för personer som är nyinflyttade till Sverige.
I dagsläget tillhandahåller varken Skatteverket eller Migrationsverket, som oftast är de myndigheter där frågan om erkännande för
första gången aktualiseras, regelmässigt någon särskild information
till berörda personer avseende frågan om utländska äktenskaps giltighet i Sverige.
Det finns visserligen en rättslig vägledning på Skatteverkets webbplats som innehåller allmän information om giltigheten av vigslar,
bl.a. sådana som ingåtts enligt utländsk lag.1 Även Migrationsverkets
webbplats innehåller viss information om bl.a. möjligheterna till uppehållstillstånd för att flytta till en make, maka, registrerad partner eller
sambo i Sverige.2 Frågan om erkännande av utländska äktenskap
berörs dock inte. Vidare informerar Migrationsverket berörda om
barn- och tvångsäktenskap när sådana frågor aktualiseras i asylärenden, utifrån material från Socialstyrelsen.

1

https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2019.7/330281.html.
https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Flytta-till-nagon-i-Sverige/Giftregistrerad-partner-eller-sambo.html.
2
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Myndigheterna har även möjlighet att informera berörda parter i
samband med muntlig handläggning/personlig inställelse samt vid
andra tillfällen då de kommer i kontakt med enskilda ärenden som
aktualiserar bestämmelserna i IÄL.
Trots att viss information redan i dagsläget tillhandahålls eller
finns tillgänglig är det enligt utredningens bedömning angeläget att
standardiserad och lättbegriplig skriftlig information tas fram om
erkännande av utländska äktenskap och att informationen når de som
är berörda. Av informationen bör bl.a. framgå vilka äktenskap som
normalt inte erkänns i Sverige, vad det innebär att betraktas som gift
respektive ogift här i landet och att saken kan ha betydelse för frågor
om bl.a. förmögenhetsförhållanden, underhåll, arv samt vårdnad och
faderskap. Av informationen bör också framgå vilka möjligheter som
finns för de berörda att få frågan om äktenskapets erkännande prövad
en gång för alla genom en fastställelsetalan i domstol. Informationen
bör, förutom på svenska, finnas tillgänglig på andra språk som kan
vara relevanta.
Informationen bör regelmässigt ges till enskilda när frågor om
utländska äktenskap är aktuella, främst av Skatteverket och Migrationsverket men även av andra myndigheter när det kan finnas behov
av det, t.ex. Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och kommunernas socialtjänster.
Åtgärden skulle bidra till att avhjälpa den osäkerhet som enskilda
kan uppleva i frågor om huruvida deras äktenskap gäller i Sverige.
I förlängningen kan informationen även medverka till att de berörda
vidtar sådana åtgärder som de bedömer är önskvärda på grund av att
ett äktenskap inte gäller i Sverige. Det kan handla om t.ex. förmögenhetsöverföringar parterna emellan och/eller upprättande av testamenten.
Eftersom det är Skatteverket som handlägger registreringen av
utländska äktenskap i folkbokföringen, och i regel kommer i kontakt
med erkännandefrågan på ett tidigt stadium, är det lämpligt att det
är den myndigheten som ges i uppdrag att ta fram informationen,
eventuellt i samarbete med andra myndigheter som exempelvis Migrationsverket.

204

292

14

Ikraftträdande- och
övergångsbestämmelser

Utredningens förslag: De föreslagna lagändringarna ska träda i kraft
den 1 juli 2021.
Äldre bestämmelser om erkännande i IÄL ska gälla för äktenskap som har ingåtts före ikraftträdandet.
Det är angeläget att utredningens förslag genomförs så snart som möjligt. Med beaktande av bl.a. remiss- och beredningsarbete bedöms
ikraftträdandet tidigast kunna ske den 1 juli 2021.
Vid införande av ny civillagstiftning brukar tillses att de nya reglerna inte ingriper i existerande rättsförhållanden. En allmän utgångspunkt är att nya bestämmelser inte bör tillämpas för rättigheter och
skyldigheter som har uppkommit före ikraftträdandet.
När erkännandeförbudet för tvångsäktenskap och äktenskap som
ingåtts i strid mot något äktenskapshinder enligt svensk lag infördes
2004 övervägdes vissa alternativa övergångslösningar. Med hänsyn
till de intressen som generellt har ansetts tala mot en retroaktiv verkan
gjordes dock bedömningen att tillämpningen av erkännandeförbudet
borde inskränkas till äktenskap ingångna efter ikraftträdandet
(prop. 2003/04:48 s. 43).
Samma bedömning gjordes i samband med lagändringarna 2014
då bl.a. bestämmelsen om hinder mot erkännande av fullmaktsäktenskap infördes och i huvudsak också 2019 då bestämmelsen om ickeerkännande av barnäktenskap undantogs från ett krav på anknytning
till Sverige (prop. 2013/14:208 s. 129 och prop. 2017/18:288 s. 32).
I den politiska referensgrupp som är knuten till utredningen har
invänts att en motsvarande övergångsregel för de nu aktuella månggiftessituationerna skulle få till följd att de nya skärpta reglerna inte
träffar tillräckligt många fall. De nya reglerna skulle inte gälla om de
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berörda personerna har kommit till Sverige före ikraftträdandet. De
skulle inte heller gälla om de berörda kommer hit efter ikraftträdandet men äktenskapet har ingåtts före ikraftträdandet.
För att påskynda lagändringarnas genomslag har utredningen
övervägt alternativa övergångslösningar. Ett förslag som har framförts i utredningens expertgrupp är om det skulle vara möjligt att
låta äldre bestämmelser i lagen (1904:26 s.1) om vissa internationella
rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap (IÄL) gälla
för äktenskap som har ingåtts och registrerats av Skatteverket i folkbokföringen före ikraftträdandet. Äktenskap som inte är registrerade
vid ikraftträdandet skulle däremot omfattas av de nya bestämmelserna. Enligt utredningens bedömning finns det dock flera skäl
som talar mot en sådan reglering. Som beskrivits i kap. 4 är Skatteverkets bedömningar av summarisk karaktär. Att ett äktenskap inte
har registrerats i folkbokföringen kan t.ex. bero på att de berörda
inte har kunnat presentera relevanta handlingar från myndigheter i
sitt ursprungliga hemvistland. När det gäller månggiften har det visat
sig att registreringen i stor utsträckning ger en felaktig bild av de
faktiska förhållandena. Det kan också dröja innan personer folkbokförs och äktenskap registreras. Vidare måste beaktas att en registrering i folkbokföringen saknar rättskraft vid bedömningar av domstolar och myndigheter i andra sammanhang. Exempelvis kan en
allmän domstol göra en helt annan bedömning i en rättegång om fastställande av äktenskapets giltighet eller om arv. Utredningen konstaterar därför att en övergångsregel som knyter an till registrering i
folkbokföringen skulle få slumpmässiga konsekvenser och att den
därför inte framstår som lämplig.
Enligt utredningens bedömning kommer det inte heller i fråga att
knyta tillämpningen av de nya bestämmelserna om erkännande t.ex.
till den tidpunkt då den eller de berörda personerna faktiskt kommer
till Sverige. En sådan övergångsbestämmelse skulle ge upphov till frågor
bl.a. om vid vilken tidpunkt parterna kom till Sverige, vilket i praktiken kan vara svårt att fastställa.
Utredningen kan inte heller se att det finns något annat tänkbart
alternativ till övergångslösning än den som har valts vid tidigare ändringar av bestämmelserna om erkännande av utländska äktenskap.
Samma intressen gör sig gällande nu. I situationer där ett äktenskap
har ingåtts före ikraftträdandet kan parterna sedan länge ha inrättat
sina liv efter att vara gifta med varandra. De kan t.ex. ha ingått avtal
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eller vidtagit andra dispositioner med sin egendom utifrån den utgångspunkten. Det kan också vara så att en av dem har avlidit före ikraftträdandet. Att frågan om erkännande i dessa eller liknande situationer
skulle komma att bedömas enligt andra och strängare förutsättningar
än de som gällde när äktenskapet ingicks framstår från principiell
synpunkt inte som lämpligt.
Det finns inget belägg för att de månggiften som utredningens
uppdrag tar sikte på skulle utgöra ett sådant samhällsproblem att det
är motiverat att frångå den grundläggande principen om att nya regler inte ska ingripa i redan bestående rättsförhållanden. Med hänsyn
till detta och de nackdelar som en retroaktiv lagstiftning skulle
innebära framför allt för de berörda parterna bedömer utredningen
att en lösning med retroaktivt inslag inte bör väljas. Liksom vid tidigare lagstiftning om erkännande av utländska äktenskap bör det i stället
införas en övergångsregel som innebär att äldre bestämmelser gäller
för äktenskap som har ingåtts före ikraftträdandet.
När det gäller det föreslagna nya stycket i 2 § lagen (1985:367)
om internationella faderskapsfrågor är situationen annorlunda. Eftersom syftet med lagändringen är att säkerställa att ett faderskap direkt
på grund av lag ska gälla här i landet, behövs ingen övergångsbestämmelse. Ur ett barnperspektiv är det alltid positivt att ett faderskap som följer av utländska regler gäller även i Sverige. Bestämmelsen bör därför vara tillämplig direkt från ikraftträdandet och således
omfatta också äktenskap som ingåtts dessförinnan. Det innebär att
ett utländskt äktenskap i det sammanhanget ska betraktas som giltigt
i varje situation då frågan om faderskap uppkommer efter ikraftträdandet, om det är fråga om ett giltigt äktenskap i den stat där barnet
vid födelsen fick hemvist alternativt blev medborgare.
Inte heller för det föreslagna nya stycket i 5 kap. 5 § äktenskapsbalken behövs någon övergångsbestämmelse. Det är fråga om en
processrättslig bestämmelse som bör vara tillämplig direkt vid ikraftträdandet.
Avslutningsvis kan konstateras att de föreslagna bestämmelserna
i IÄL inte innebär några förändringar i förhållande till äktenskap
som har ingåtts före ikraftträdandet. Trots detta kan det finnas skäl
för Skatteverket att överväga att göra en översyn av sådana månggiften som redan har registrerats i folkbokföringen, såvitt avser sådana polygama äktenskap som enligt myndighetens egen bedömning
har registrerats på grund av fel eller som en konsekvens av att ett

207

295

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SOU 2020:2

första äktenskap inte har ansetts som upplöst enligt tidigare gällande
beviskrav i myndighetens handläggning (se avsnitt 3.4 och 4.3.5). En sådan åtgärd skulle innebära att antalet registrerade månggiften minskar.
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Utredningens bedömning: Förslaget om att utvidga förbudet
mot erkännande av utländska månggiften och äktenskap i släktskapsfall bedöms leda till positiva konsekvenser för enskilda. Likaså förslaget om ett nytt stycke i 2 § lagen (1985:367) om internationella faderskapsfrågor.
Förslagen bedöms inte leda till ökade kostnader för berörda
myndigheter.
I utredningens uppdrag ingår att analysera konsekvenserna av lämnade
förslag i enlighet med 14–15 a §§ kommittéförordningen (1998:1474).
Eftersom utredningen lämnar författningsförslag ska konsekvensanalysen också göras i enlighet med 6 och7 §§ förordningen (2007:1244)
om konsekvensutredning vid regelgivning (se 15 a § kommittéförordningen). En konsekvensutredning ska bl.a. innehålla en beskrivning av problemet och vad man vill uppnå med en viss regeländring,
vilka alternativa lösningar som finns för att uppnå det önskade resultatet samt vilka som berörs av regleringen (6 § 1–3 förordningen om
konsekvensutredning vid regelgivning).
Utredningen har i betänkandet beskrivit de problem som finns i
den nuvarande lagstiftningen tillsammans med alternativa lösningar
till de förslag som lämnas. Utredningen har även motiverat varför de
föreslagna alternativen har valts. Dessa delar upprepas inte här. Vilka
som berörs av utredningens förslag framgår av de bakgrundsbeskrivningar och överväganden som finns i tidigare kapitel men berörs även
i det följande, tillsammans med övriga delar av konsekvensbeskrivningen (dvs. främst kostnadsmässiga och andra aktuella konsekvenser).
Utredningens ändringsförslag i lagen (1904:26 s.1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap
(IÄL) innebär att utländska månggiften och släktskapsfall kommer
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att motverkas genom strängare regler än i dag. Det bedöms få positiva effekter för enskilda, framför allt för kvinnor i mångiftessituationer vilka är de som drabbas av den diskriminering som ett polygamt äktenskap innebär. Förslaget kan i denna del förväntas leda till
en ökad jämställdhet mellan kvinnor och män och stärka förutsättningarna att nå de jämställdhetspolitiska målen (skr. 2016/17:10,
Makt mål och myndighet – feministisk politik för en jämställd framtid). Det slopade kravet på anknytning till Sverige för månggiften
bidrar även till att uppfylla Sveriges åtaganden enligt 1979 års FNkonvention om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor.
Möjligen kan det även få en preventiv verkan (jfr prop. 2017/18:288
s. 33 och SOU 2017:96 s. 120 avseende erkännandeförbudet mot barnäktenskap).
Utredningens förslag avseende lagen (1985:367) om internationella faderskapsfrågor (IFL) bedöms få positiva effekter för barn genom att i internationella förhållanden bidra till att faderskap direkt
på grund av utländsk lag kan bedömas föreligga i Sverige.
Den föreslagna ändringen i IÄL innebär inte att de handläggande
myndigheterna, främst Skatteverket, Migrationsverket och domstolarna, åläggs någon ny uppgift. Redan i dag gör dessa myndigheter
bedömningar i fråga om erkännande av utländska äktenskap. Den
föreslagna regleringen föranleder bedömningar av samma slag, men
utifrån en tydlig huvudregel om vad som gäller för äktenskap i släktskaps- och månggiftesfall. Detta kan förväntas underlätta och effektivisera myndigheternas handläggning.
Sammantaget bör inga kostnadsökningar uppkomma enligt utredningens bedömning. Samma bedömning görs i förhållande till förslagen avseende IFL och 5 kap. 5 § tredje stycket äktenskapsbalken.
I övrigt kan det inte förutses några effekter av sådant slag som
ska omfattas av utredningens konsekvensbeskrivning. I sammanhanget
kan det nämnas att de skyldigheter som följer av Sveriges anslutning
till EU inte påverkas av förslagen i detta betänkande (jfr 6 § 6 förordningen om konsekvensutredning vid regelgivning). När det gäller
unionsrätten (och Europakonventionen) bedömer utredningen, mot
bakgrund av vad som anförts i kap. 9, 10 och 11, att förslaget om ett
utökat erkännandeförbud för utländska månggiften och äktenskap
inom släktskapsförhållanden visserligen kan innebär en inskränkning av rätten till familjeliv och fri rörlighet, men att denna är ändamålsenlig och proportionerlig utifrån syftet med förslaget och dess
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närmare utformning. Vad gäller frågan om ikraftträdande hänvisar
utredningen till kap. 14 (jfr 6 § 7 förordningen om konsekvensutredning vid regelgivning).
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16.1

Förslaget till lag om ändring i äktenskapsbalken
(1987:230)

5 kap. Äktenskapsskillnad
5§
En make har rätt till äktenskapsskillnad utan föregående betänketid om det
görs sannolikt att maken har tvingats att ingå äktenskapet eller om maken
har ingått äktenskapet före 18 års ålder. Om äktenskapet har ingåtts trots
att makarna är släkt med varandra i rätt upp- och nedstigande led eller är
helsyskon, har var och en av makarna rätt till äktenskapsskillnad utan föregående betänketid. Detsamma gäller om äktenskapet har ingåtts trots att
någon av makarna redan var gift eller partner i ett registrerat partnerskap
och det tidigare äktenskapet eller partnerskapet inte har blivit upplöst.
Om det är fråga om tvegifte, har var och en av makarna i det tidigare
äktenskapet rätt att få detta upplöst genom äktenskapsskillnad utan föregående betänketid. Detsamma gäller om partnerskap registrerats trots att
någon av partnerna då var gift.
I de fall som avses i första stycket får talan om äktenskapsskillnad föras
även av allmän åklagare. I de fall som avser äktenskap som har ingåtts av
underårig är socialnämnden i den kommun där personen är folkbokförd
eller, om personen inte är folkbokförd här i landet, i den kommun där han
eller hon vistas skyldig att på begäran lämna yttrande samt de upplysningar
som kan vara av betydelse för frågans bedömning till åklagaren. En annan
socialnämnd som har tillgång till upplysningar som kan vara av betydelse i
frågan är skyldig att lämna sådana på begäran av den socialnämnd som ska
yttra sig.
Tredje stycket gäller inte äktenskap som har ingåtts enligt utländsk lag.
Bestämmelser om att sådana äktenskap i vissa fall inte erkänns i Sverige finns
i 1 kap. 8 a § lagen (1904:26 s.1) om vissa internationella rättsförhållanden
rörande äktenskap och förmynderskap.
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Paragrafen innehåller bestämmelser om rätt till omedelbar äktenskapsskillnad och behörighet för åklagare att föra talan om äktenskapsskillnad när det gäller tvångsäktenskap och äktenskap som har ingåtts
trots att det fanns något hinder mot äktenskapet. Övervägandena finns
i kap. 11.
Fjärde stycket är nytt. Av bestämmelsen framgår att behörigheten
för allmän åklagare att föra talan om äktenskapsskillnad enligt tredje
stycket inte gäller äktenskap som har ingåtts enligt utländsk lag.
Det är för det första fråga om äktenskap som har ingåtts i utlandet
enligt utländsk lag. För det andra avses äktenskap som har ingåtts i
Sverige inför någon som enligt främmande lag är behörig att förrätta
vigsel här (se 1 kap. 6 och 7 §§ lagen [1904:26 s.1] om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap
[IÄL]).
I bestämmelsen hänvisas till 1 kap. 8 a § IÄL, varav framgår att
äktenskap som har ingåtts enligt utländsk lag i vissa fall inte erkänns
i Sverige. Det handlar om sådana äktenskap där det vid tidpunkten
för äktenskapets ingående skulle ha funnits hinder mot det enligt
svensk lag, dvs. barnäktenskap, månggiften och äktenskap vid vissa
släktskapsförhållanden (se bestämmelserna om äktenskapshinder i
2 kap. äktenskapsbalken [ÄktB]). Vidare avses tvångsäktenskap och
äktenskap som ingåtts trots att parterna inte var närvarande samtidigt vid äktenskapets ingående och minst en av dem då var svensk
medborgare eller hade hemvist i Sverige (fullmaktsäktenskap). Från
huvudregeln om att ett äktenskap inte erkänns i dessa fall görs i paragrafens andra stycke undantag om båda parterna är över 18 år och
det finns synnerliga skäl att erkänna äktenskapet.
Innebörden av bestämmelsen är att allmän åklagare inte har talerätt när det gäller sådana äktenskap som omfattas av regleringen i
1 kap. 8 a § IÄL. Om det av den paragrafen följer att ett äktenskap
som har ingåtts enligt utländsk lag ska erkännas här i landet, är allmän åklagare alltså inte behörig att föra talan om att äktenskapet ska
upplösas genom äktenskapsskillnad.
Bestämmelserna i första och andra styckena om att makarna har
rätt till äktenskapsskillnad utan betänketid gäller däremot även om
ett äktenskap har ingåtts enligt utländsk lag.
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Ikraftträdande
Denna lag träder i kraft den 1 juli 2021.

Lagändringen träder i kraft den 1 juli 2021. Det nya fjärde stycket är
tillämpligt direkt från ikraftträdandet och omfattar även äktenskap
som ingåtts dessförinnan. Det innebär att åklagare, när det gäller
äktenskap som har ingåtts enligt utländsk lag, från och med ikraftträdandet inte har möjlighet att väcka talan om upplösning av barn- och
tvångsäktenskap, äktenskap som ingåtts trots att någon av makarna
redan var gift eller partner i ett registrerat partnerskap samt sådana
äktenskap inom släkten som omfattas av paragrafen.
Övervägandena finns i kap. 14.

16.2

Förslaget till lag om ändring i lagen (1904:26
s.1) om vissa internationella rättsförhållanden
rörande äktenskap och förmyndarskap

1 kap. Om äktenskaps ingående
8a§
Ett äktenskap som har ingåtts enligt utländsk lag erkänns inte i Sverige
1. om det vid tidpunkten för äktenskapets ingående skulle ha funnits hinder
mot äktenskapet enligt svensk lag,
2. om det är sannolikt att äktenskapet har ingåtts under tvång, eller
3. om parterna inte var närvarande samtidigt vid äktenskapets ingående
och minst en av dem då var svensk medborgare eller hade hemvist i Sverige.
Första stycket gäller inte om båda parterna är över 18 år och det finns
synnerliga skäl att erkänna äktenskapet.

Paragrafen innehåller bestämmelser som begränsar möjligheten att i
Sverige erkänna vissa äktenskap som ingåtts enligt utländsk lag. Övervägandena finns i kap. 8–11.
Bestämmelsen i första stycket första punkten har ändrats. Den gäller
numera inte endast för barnäktenskap utan även äktenskap som har
ingåtts enligt utländsk lag och där det vid tidpunkten för äktenskapets ingående skulle ha funnits något annat hinder mot det enligt
svensk lag. Enligt 2 kap. 3 och 4 §§ ÄktB får äktenskap inte ingås
mellan dem som är släkt med varandra på vissa angivna sätt eller av

215

303

Författningskommentar

SOU 2020:2

den som är gift eller parter i ett registrerat partnerskap. Även sådana
äktenskap, vilka tidigare reglerades i styckets andra punkt, omfattas
nu av bestämmelsens lydelse.
Förbudet mot erkännande har i fråga om månggiftes- och släktskapsfall tidigare varit begränsat till äktenskap där minst en av parterna vid tidpunkten för äktenskapets ingående var svensk medborgare
eller hade hemvist i Sverige. Lagändringen innebär att erkännandeförbudet i dessa fall – liksom för barnäktenskap – gäller även om
parterna saknade sådan anknytning till Sverige när äktenskapet ingicks.
Om t.ex. en man som är gift med en kvinna ingår ett äktenskap
med en annan kvinna erkänns som huvudregel inte det andra äktenskapet i Sverige. Detta gäller även om mannen och hustru nummer
två hade hemvist utomlands när äktenskapen ingicks och ingen av
dem då var svensk medborgare. Om mannen skulle ingå ett eller flera
ytterligare äktenskap erkänns inte heller dessa. Endast det först ingångna äktenskapet erkänns här i landet. Enligt svensk lag skulle det
inte ha funnits något hinder mot det äktenskapet.
För det fall det skulle förekomma att någon ingår äktenskap med
två eller flera personer samtidigt får alla äktenskap anses omfattas av
erkännandeförbudet. Inget av äktenskapen ska alltså erkännas enligt
utredningens mening. Äktenskapshindret mot månggifte i 2 kap. 4 §
ÄktB, till vilket bestämmelsen knyter an, är visserligen formulerat
på så sätt att den som är gift inte får ingå äktenskap. Regleringen bör
dock förstås så att det inte heller är möjligt att ingå flera äktenskap
samtidigt.
Liksom hittills gäller bestämmelsen äktenskap som har ingåtts enligt utländsk lag, antingen i Sverige inför en utländsk vigselförrättare
(6 § IÄL) eller utomlands (7 § IÄL).
Enligt lydelsen gäller bestämmelsen äktenskap. Bestämmelsen bör
dock kunna vara till vägledning i fråga om andra rättsordningars institut som har i huvudsak samma rättsverkningar som ett äktenskap enligt svensk lag och som omfattar par av samma kön (prop. 2017/18:288
s. 34 och bet. 2008/09:CU19 s. 22).
Förutsättningarna för bedömningen av om det finns materiell grund
för att vägra erkännande är i princip desamma som de som i anknytningsfall har gällt för äktenskap i strid mot äktenskapshindren avseende släktskap och månggifte i 2 kap. 3 och 4 §§ ÄktB. Bedömningen får göras med ledning av de uppgifter som är tillgängliga för
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den myndighet som prövar frågan (prop. 2013/14:208 s. 135 och
prop. 2017/18:288 s. 35).
När det gäller barnäktenskap innebär bestämmelsen inte någon
förändring i sak.
Till följd av ändringarna i första punkten har den efterföljande
numreringen i första stycket ändrats.
Några ändringar i övrigt har inte gjorts i vare sig paragrafens första
eller andra stycke. Undantagsbestämmelsen i andra stycket gäller även
i förhållande till den utvidgning av erkännandeförbudet som första
stycket första punkten innebär (se avsnitt 10.4 och 11.2 när det gäller
utländska månggiften och äktenskap i släktskapsfall).
Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser
1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2021.
2. Äldre bestämmelser gäller för äktenskap som har ingåtts före ikraftträdandet.

Enlig första punkten träder lagändringen i kraft den 1 juli 2021.
Enligt andra punkten träder de nya bestämmelserna i kraft för äktenskap som ingåtts efter ikraftträdandet. För utländska släktskaps- och
mångiftesfall gäller 1 kap. 8 a § IÄL i sin äldre lydelse om äktenskapet har ingåtts före ikraftträdandet. För sådana äktenskap som
har ingåtts före den 1 juli 2021 gäller erkännandeförbudet alltså enligt
hittillsvarande andra punkten, dvs. om minst en av parterna vid tidpunkten för äktenskapets ingående var svensk medborgare eller hade
hemvist i Sverige (se dock SFS 2004:144 och SFS 2014:379 om vad
som gäller för äktenskap som ingåtts före den 1 maj 2004 respektive
den 1 juli 2014).
Övervägandena finns i kap. 14.

16.3

Förslaget till lag om ändring i lagen (1985:367)
om internationella faderskapsfrågor

2§
En man som är eller har varit gift med ett barns mor ska anses som barnets
far, då det följer av lagen i den stat där barnet vid födelsen fick hemvist eller,
om inte någon ska anses som barnets far enligt den lagen, då det följer av
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lagen i en stat där barnet vid födelsen blev medborgare. Fick barnet vid
födelsen hemvist i Sverige, ska frågan dock alltid bedömas enligt svensk lag.
Frågan om en man är eller har varit gift med barnets mor ska bedömas
enligt den lag som enligt första stycket gäller för faderskapet.

Paragrafen innehåller bestämmelser om faderskap till barn, omedelbart på grund av lag, i internationella förhållanden. Övervägandena
finns i kap. 12.
Av första stycket, som endast ändrats redaktionellt, framgår i vilka
internationella situationer ett faderskap direkt på grund av utländsk
lag gäller även i Sverige.
Av andra stycket, som är nytt, framgår att frågan om en man är
eller har varit gift med barnets mor enligt första stycket ska bedömas
enligt den lag som gäller för huvudfrågan. Frågan ska alltså bedömas
enligt lagen i den stat där barnet fick hemvist vid födelsen eller, om
inte någon ska anses som barnets far enligt den lagen, enligt lagen i
den stat där barnet då blev medborgare.
Bestämmelsen ger uttryck för principen om lex causae (se avsnitt 7.2.2). Den syftar till att säkerställa att ett faderskap direkt på
grund av utländsk lag gäller i Sverige om barnets föräldrar räknas
som gifta (eller tidigare gifta) enligt lagen i den stat där barnet vid
födelsen fick hemvist, alternativt blev medborgare, om det av någon
av dessa rättsordningar följer att mannen ska anses som barnets far.
Av 1 kap. 8 a § IÄL framgår att ett äktenskap som har ingåtts
enligt utländsk lag i vissa fall inte erkänns i Sverige. För det fall ett
barn föds utomlands och senare flyttar till Sverige, skulle en tillämpning av den lagen kunna innebära att faderskapspresumtionen inte
gäller i Sverige, trots att barnets föräldrar betraktas som gifta i barnets ursprungs- eller medborgarskapsland och mannen i äktenskapet
anses som barnets far i det landet. Genom bestämmelsen i andra
stycket undviks en sådan konsekvens. Faderskapspresumtionen i barnets ursprungliga hemvist- eller medborgarskapsland gäller även om
de berörda får hemvist i Sverige.
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Ikraftträdande
Denna lag träder i kraft den 1 juli 2021.

Lagändringen träder i kraft den 1 juli 2021. Det nya andra stycket är
tillämpligt direkt från ikraftträdandet och omfattar även äktenskap
som ingåtts dessförinnan. Det innebär att ett utländskt äktenskap i
detta sammanhang kan betraktas som giltigt med tillämpning av
utländsk lag, om frågan om faderskap prövas efter ikraftträdandet.
Övervägandena finns i kap. 14.
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Kommittédirektiv 2018:68

Strängare regler om utländska månggiften
Beslut vid regeringssammanträde den 19 juli 2018.
Sammanfattning
En särskild utredare ska undersöka hur en stark och ändamålsenlig
reglering mot utländska månggiften kan säkerställas. I uppdraget ingår bl.a. att
• analysera och ta ställning till hur det kan förhindras att utländska
månggiften består i Sverige,
• redogöra för rättsverkningarna av att ett utländskt månggifte inte
erkänns eller annars inte tillåts bestå i Sverige och analysera och
ta ställning till hur orimliga konsekvenser för berörda personer kan
undvikas, samt
• lämna förslag till nödvändiga författningsändringar.
Uppdraget ska redovisas senast den 20 januari 2020.
Rättsliga utgångspunkter
Frågor om äktenskap, jämställdhet och kvinnors rättigheter behandlas i olika internationella instrument. Innehållet i dessa har betydelse
för regleringen av och synen på såväl månggifte som sådant som på
månggiftets rättsverkningar.
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Ett exempel är FN:s konvention om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor, där det av artikel 16 följer att konventionsstaterna ska vidta alla lämpliga åtgärder för att avskaffa diskriminering
av kvinnor i alla frågor som gäller äktenskap och familjeförhållanden.
Av artikeln följer vidare att konventionsstaterna, med jämställdheten
mellan män och kvinnor som grund, särskilt ska säkerställa lika rätt att
ingå äktenskap samt lika rättigheter och skyldigheter under äktenskapet och vid dess upplösning. FN:s kommitté för avskaffande av
diskriminering av kvinnor anser att månggifte motverkar en kvinnas
rätt till jämställdhet och kan ha så allvarliga känslomässiga och ekonomiska konsekvenser för henne, och de som är beroende av henne,
att sådana äktenskap bör förhindras och förbjudas (General Recommendation No. 21 [1994], Equality in marriage and family relations
[UN Doc. A/49/38]). Samtidigt har kommittén uttalat att konventionsstaterna är skyldiga att vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa de ekonomiska rättigheterna för de kvinnor som redan är gifta
genom månggifte (General Recommendation No. 29 [2013], Economic consequences of marriage, family relations and their dissolution [UN
Doc. CEDAW/C/GC/29, 2013]).
Det är angeläget att hålla i åtanke att månggifte aktualiserar frågor
om mänskliga rättigheter ur flera olika perspektiv. Utöver principer
om likabehandling och icke-diskriminering bör t.ex. rätten till privatoch familjeliv uppmärksammas. Av Europadomstolens praxis framgår att konventionsstaterna visserligen har en bedömningsmarginal i
denna typ av frågeställningar. Att i olika situationer bedöma hur
dessa rättigheter förhåller sig till varandra kan dock ändå vara komplicerat.
Enligt äktenskapsbalkens bestämmelser ingås äktenskap mellan
två personer. Tvegifte är straffbart i Sverige och var och en av makarna har rätt till skilsmässa utan betänketid. Även allmän åklagare har
rätt att föra talan om äktenskapsskillnad.
Månggifte är dock tillåtet i flera andra länder. Huvudregeln i svensk
internationell privaträtt är att ett utländskt äktenskap erkänns här
om det är giltigt i det land där det ingicks. Ett konkret skäl till att
huvudregeln har utformats på detta sätt är att personer utan anknytning till Sverige inte har haft anledning att ta de svenska normerna i
beräkning när de ingått äktenskap enligt reglerna i sitt hemland.
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Huvudregeln kompletteras dock av ett antal undantag då erkännande ska vägras, bl.a. i förhållande till månggifte. Ett månggifte som
ingåtts utomlands av en person som är svensk medborgare eller har
sin hemvist i Sverige ska normalt inte erkännas här. I de fall då ingen
av parterna hade anknytning till Sverige när äktenskapet ingicks har
dock myndigheterna möjlighet att vägra att erkänna ett månggifte
endast om det anses uppenbart oförenligt med grunderna för den
svenska rättsordningen, så kallad ordre public.
Frågan om erkännande av ett månggifte kan komma under bl.a.
Skatteverkets, Migrationsverkets och domstolsprövning. Skatteverket
tar ställning till och registrerar uppgifter om bl.a. civilstånd i folkbokföringen. Migrationsverket prövar frågan inom ramen för en
ansökan om uppehållstillstånd på grund av anknytning till en make i
Sverige. Möjligheterna att få uppehållstillstånd i en situation där den
person till vilken anknytning åberopas är gift med någon annan är
mycket begränsade. En myndighets bedömning i fråga om äktenskapet är normalt inte bindande för andra myndigheter utan prövningen sker utifrån det aktuella sammanhanget. I praktiken torde dock
andra myndigheter många gånger förlita sig på det som registrerats i
folkbokföringen. Allmän domstol kan också komma att pröva erkännandefrågan i olika sammanhang, t.ex. i mål om familjerättsliga frågor.
Att ett äktenskap inte erkänns innebär att det inte får de rättsverkningar som ett äktenskap annars medför. Ett nekat erkännande
av ett utländskt månggifte kan således få långtgående konsekvenser
för parterna och deras närstående. Det skulle kunna handla om en
förlorad rätt till underhåll, bodelning och arv. Samtidigt kan en rad
rättsliga problem uppkomma även vid erkännande av ett utländskt
månggifte eftersom svensk lagstiftning inte är anpassad efter sådana
äktenskap. Det kan till exempel gälla frågor om bodelning och arv
vid en skilsmässa eller ett dödsfall. Vid en sådan prövning tillämpas
reglerna i svensk internationell privaträtt. Det innebär att utländsk
rätt ska tillämpas ibland och svensk rätt ibland. Frågorna har såvitt
känt hittills inte ställts på sin spets i svensk domstol.
Den internationellt privaträttsliga regleringen av de rättsverkningar som kan aktualiseras med anledning av ett äktenskap finns i
en rad olika författningar, beroende på internationellt sammanhang
och vilken rättsverkan det är fråga om. Nämnas kan exempelvis
lagen (1990:272) om internationella frågor rörande makars och sambors förmögenhetsförhållanden. På området finns också EU-för-
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ordningar och Haagkonventioner som på olika sätt kan komma att
påverka bedömningen av ett utländskt äktenskaps rättsverkan i svenska
sammanhang, t.ex. arvsförordningen och 2007 års Haagkonvention
om underhåll.
Att säkerställa kvinnors rättigheter
Enligt svensk rätt är makar i ett äktenskap att anse som jämlika. Det
är diskriminerande att – såsom är fallet i de flesta rättsordningar som
tillåter månggifte – män tillåts att gifta sig med flera kvinnor, men
kvinnor inte tillåts ingå äktenskap med flera män. Månggifte representerar en syn på äktenskapet som inte är förenlig med målen för
svensk jämställdhetspolitik och bör därför motverkas. Detta gäller i
synnerhet när det handlar om att förhindra att nya månggiften ingås.
När det gäller äktenskap som ingås enligt svensk rätt eller av personer med anknytning till Sverige är vår lagstiftning mycket tydlig i
detta avseende. För utländska månggiften som ingåtts av personer
utan tidigare anknytning hit är dock praxis i dag att de erkänns här.
Det är i sammanhanget inte möjligt att bortse från det faktum att
parterna i ett utländskt månggifte, vilka inte har någon tidigare
anknytning till Sverige, i stor utsträckning torde ha inrättat sig efter
det äktenskapet. Äktenskapet står i olika avseenden för juridisk och
ekonomisk trygghet. Därför är det angeläget att när frågor om månggifte analyseras också lyfta frågan vad det får för konsekvenser för den
enskilde att ett äktenskap inte erkänns eller på annan grund inte
tillåts bestå. Att skydda kvinnors rättigheter även ur detta perspektiv
är således av central betydelse. Även om det inte kan ges en avgörande betydelse bör det dessutom noteras att det inte kan förutsättas
att parterna själva vill leva på något annat sätt. Därmed kan ett ickeerkännande eller en ofrivillig upplösning av ett äktenskap komma att
uppfattas som kränkande av dem som berörs.
Vad vet vi om förekomsten av månggiften i Sverige?
Hösten 2017 gav regeringen Skatteverket i uppdrag att, med bistånd
av Migrationsverket och Statistiska centralbyrån, sammanställa och
analysera statistik och viss övrig information i folkbokföringsärenden som rör personer som är gifta med fler än en person. Skatte-
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verkets rapport, som överlämnades till regeringen i början av 2018,
visar att det förekommer i folkbokföringen att personer är registrerade som gifta med fler än en person (Månggifte i folkbokföringsregistret, promemoria 2018-01-25, dnr 204 402 092-17/113). I flertalet fall svarar dock registreringen enligt Skatteverket inte mot något
verkligt månggifte. Registreringen kan i stället bero på till exempel
att det inte har gått att styrka att ett tidigare äktenskap har upplösts
genom skilsmässa eller att en make har avlidit. Skatteverket har med
anledning av detta inlett en översyn av hur civilstånd ska registreras
och hur Skatteverket ska hantera bevisvärderingen vid registrering.
Samtidigt finns det enligt Skatteverkets analys alltså fall som svarar
mot ett reellt månggifte. Enligt Skatteverket handlar det om 152 personer som är folkbokförda i Sverige och som är gifta med flera
personer. De allra flesta är män. Det vanligaste är enligt rapporten
att endast två parter invandrar. Det finns dock 38 fall där mer än en
maka är folkbokförd i Sverige. I 14 fall som omfattar minst tre parter
är personerna också folkbokförda på samma adress. Skatteverket
betonar att det handlar om registermässiga uppgifter. Att utreda de
faktiska bosättningsförhållandena skulle kräva intervjuer.
Reglering av månggifte i några andra europeiska länder
En översiktlig genomgång av regleringen av månggifte i Norden och
i några av EU:s medlemsstater visar att det inte finns något enhetligt
sätt att hantera frågor om månggifte på, vare sig när det gäller civilståndet som sådant eller dess rättsliga konsekvenser.
Det är inte tillåtet att ingå månggifte i något av våra nordiska
grannländer. Den internationella privaträttens utformning skiljer sig
dock något åt mellan länderna. Medan Norge har en lagstiftning som
till sitt innehåll ligger mycket nära den svenska, har Danmark och
Finland valt en delvis annan reglering.
I Norge pågår arbete med att se över lagstiftningen om erkännande av utländska månggiften. Inom ramen för detta arbete föreslog en extern utredare 2017 att lagen skulle ändras så att utländska
månggiften, också i fall där parterna vid vigseln inte hade någon
anknytning till Norge, som huvudregel inte längre ska erkännas i
Norge. I rapporten problematiserar utredaren kring hur rättsverkningarna av ett sådant äktenskap kan hanteras. Utredaren konstaterar
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att vissa rättsverkningar, t.ex. i fråga om moderskap och faderskap,
inte är beroende av att ett äktenskap erkänns. I andra situationer
skulle det kunna övervägas om uppfyllandet av äktenskapets rättsverkningar kan sökas i vigsellandet. Det förutses dock att det kan
finnas situationer då detta av praktiska eller rättsliga skäl inte är
möjligt. Så kan t.ex. vara fallet när det inte finns något fungerande
rättsväsende i vigsellandet, om äktenskapsskillnad inte tillåts i vigsellandet eller om kvinnan inte har någon rätt till bodelning enligt vigsellandets rättsordning. Detta talar enligt utredaren för att det behöver
finnas ett utrymme kvar att när det finns ”sterke grunner” erkänna
polygama äktenskap. (”Utredning av ekteskapsloven § 18 a – barneekteskap og bigami”, Tone Linn Wærstad, Utredning avgitt Barne- og
likestillingsdepartementet 1. Juni 2017.)
I Danmark och Finland gäller i stället att om en person på behörigt sätt ingått äktenskap utomlands med mer än en person, så
erkänns samtliga äktenskap. Det är dock inte möjligt att leva som
gift med fler än en make i Danmark respektive Finland. Det krävs då
att personen skiljer sig från så många makar att endast ett äktenskap
består. Av förarbetena till den finska lagstiftningen framgår att erkännandet av äktenskapet inte innebär att månggifte i sig godkänns
i Finland. Betydelsen av erkännandet av ett äktenskaps giltighet
ligger närmast i att faderskapet till, och vårdnaden om, ett barn samt
underhållsskyldigheten gentemot make eller barn kan anses grunda
sig på detta (RP 44/2001 rd s. 49). Vilken lag som ska tillämpas på
rättsverkningarna bestäms enligt de finska lagvalsreglerna för den
rättsverkan som görs gällande i det enskilda fallet.
Månggifte är förbjudet också i Island. När det gäller utländska
månggiften erkänns i förekommande fall endast det första äktenskapet.
I Frankrike är det inte tillåtet att ingå månggifte. Månggifte anses
strida mot ordre public. En fransk medborgare kan inte heller ingå
månggifte i utlandet och sedan få det erkänt i Frankrike. Frågan om
erkännande av månggifte som på ett giltigt sätt ingåtts i utlandet av
utländska medborgare är mera komplex. Vissa – men inte alla – av
rättsverkningarna av ett månggifte som ingåtts i utlandet av utländska
medborgare erkänns i Frankrike. I praxis har det således ansetts möjligt att tillerkänna den andra hustrun rätt till utbetalning av livförsäkring och rätt till arv efter mannens död.
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Inte heller i Tyskland är det tillåtet att ingå månggifte. När det
gäller månggiften som ingåtts i utlandet, kan sådana äktenskap erkännas i Tyskland om äktenskapet är tillåtet enligt den lag som äktenskapet ingåtts i enlighet med och om det inte strider mot ordre public.
Huruvida månggiftet i fråga anses strida mot ordre public avgörs i
varje enskilt fall. En omständighet som särskilt beaktas är parternas
anknytning till Tyskland – ju starkare anknytning till Tyskland,
desto större är sannolikheten att månggiftet anses strida mot ordre
public. Motsatt kan ett månggifte där parterna saknar anknytning till
Tyskland erkännas.
Konsekvenser av tvegifte enligt svensk rätt
Enligt den tidigare gällande giftermålsbalken förelåg grund för återgång av ett äktenskap om det ingåtts i strid med ett ovillkorligt
äktenskapshinder, såsom nära släktskap och bestående äktenskap.
Återgångsdelning innebar att all egendom som en make hade vid
vigseln eller som han eller hon därefter förvärvat genom arv, gåva
eller testamente ansågs som hans eller hennes enskilda och alltså undantogs från bodelning. Underhållsbidrag kunde inte utdömas.
Enligt nuvarande svensk rätt gäller i stället att om ett tvegifte ingåtts består båda äktenskapen intill dess att något av dem upplöses,
genom antingen äktenskapsskillnad eller dödsfall.
Bägge förbindelserna kan ge upphov till äktenskapliga rättsverkningar. Regleringen bygger på tanken att i första hand de berörda
parterna själva ska avgöra om det första eller andra äktenskapet ska
upplösas. Enligt 5 kap. 5 § äktenskapsbalken krävs ingen betänketid
för att upplösa vare sig det första eller andra äktenskapet, men sedan
ett av äktenskapen har upplösts, kan det andra äktenskapet upplösas
endast enligt de allmänna bestämmelserna om äktenskapsskillnad i
äktenskapsbalken. Om ingen av de berörda parterna vill upplösa äktenskapet, kan åklagare föra talan om upplösning av det senare ingångna
äktenskapet.
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Erkännande av ett utländskt äktenskaps rättsverkningar
Ett haltande rättsförhållande – t.ex. ett äktenskap som är giltigt i ett
land men inte erkänns i ett annat – medför alltid en rättsosäkerhet
för parterna.
Äktenskapet står i olika sammanhang för en juridisk trygghet,
exempelvis genom den rätt till bodelning och arv som normalt följer
med. Som nämnts inledningsvis har en svensk domstol möjlighet att,
med stöd av det svenska internationellt privaträttsliga regelverket, ta
upp och hantera t.ex. vissa bodelnings- eller arvsfrågor efter utländska
äktenskap. De närmare förutsättningarna för en sådan prövning avgörs
utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. I vissa fall är domstolen hänvisad till att tillämpa utländsk rätt på frågor med koppling
till äktenskapet. Det kan dock tänkas att den utländska rättens innehåll är så främmande att svensk domstol bedömer att den inte kan
tillämpas här. I förlängningen uppstår då frågan vad som ska tillämpas
i stället. Svensk rätt är inte anpassad efter utländska månggiften.
Praxis på området är mycket begränsad och det är svårt att på förhand närmare bedöma hur domstolarna skulle förhålla sig till olika
rättsverkningar som kan komma att aktualiseras med anledning av
ett utländskt månggifte.
Om ett äktenskap inte erkänns i Sverige innebär det att parterna
inte ses som gifta enligt svensk rätt och att de med den utgångspunkten inte heller omfattas av de rättsverkningar som ett äktenskap
för med sig. Ett hinder mot att erkänna det utländska äktenskapet
får således avgörande betydelse för möjligheterna att tillerkänna
äktenskapet rättsverkningar. En förlorad rätt till bodelning, arv och
eventuellt underhåll kan slå hårt mot dem som drabbas. Det finns en
risk för att kvinnor och barn drabbas särskilt hårt av en sådan begränsning. De negativa konsekvenser som kan uppkomma vid ett
icke-erkännande är ett av skälen bakom det undantag – den s.k. ventilen
– som, om det finns synnerliga skäl, möjliggör erkännande av ett
utländskt äktenskap som i annat fall inte skulle erkännas här. För att
det ska anses vara fråga om synnerliga skäl krävs att ett nekat erkännande i det enskilda fallet medför allvarliga konsekvenser för parterna eller att det annars framstår som orimligt att inte erkänna
äktenskapet (jfr prop. 2013/14:208 s. 135). Det bör noteras att parterna
i en månggiftessituation inte, såsom många gånger är fallet om till
exempel ett tvångsäktenskap eller ett barnäktenskap inte erkänns,
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kan undvika de negativa konsekvenser som icke-erkännandet innebär genom att gifta (om) sig i Sverige.
Tidigare överväganden om månggifte
Frågeställningar kring månggifte i svensk rätt har tidigare behandlats
bl.a. i familjelagssakkunnigas slutbetänkande Internationella familjerättsfrågor (SOU 1987:18). Deras uppdrag var, när det gäller de frågor
som nu är aktuella, begränsat till att se över efterlevandeskyddet
(bodelning och arv) i giltigt ingångna polygama äktenskap och föreslå lösningar på de rättsliga problem som kunde uppstå. I slutbetänkandet analyserades bl.a. frågan om vilket lands lag som skulle vara
tillämplig i situationer när parterna i äktenskapet befinner sig i olika
länder, t.ex. i fall då endast mannen, eller mannen och en hustru,
flyttat till Sverige men en eller flera hustrur finns kvar i hemlandet.
Sammantaget konstaterades att en rad udda lagvalssituationer kunde
uppstå, t.ex. där svensk lag skulle bli tillämplig på förmögenhetsförhållandena mellan en man och en hustru med hemvist i Sverige
medan utländsk lag skulle vara tillämplig i förhållande till övriga
hustrur. Det kunde enligt familjelagssakkunniga inte komma i fråga
att genom lagstiftning försöka lösa dessa komplexa frågeställningar.
Frågan borde i stället överlämnas till rättstillämpningen. Även i situationen när enbart svensk lag enligt lagvalsreglerna skulle bli tillämplig på makarnas samtliga förbindelser – t.ex. i fall då samtliga parter
i äktenskapet fått sin hemvist i Sverige – ansåg familjelagssakkunniga
att en lagstiftning som skulle anpassa de gällande svenska reglerna
om bodelning och arv till polygama äktenskap med nödvändighet
skulle bli omfattande och komplicerad. Detta gällde även om man
begränsade sig till huvudreglerna.
Slutsatsen blev att de relativt få polygama äktenskap som då förekom i Sverige inte motiverade en omfattande lagstiftning. Familjelagssakkunniga var inte heller säkra på att det skulle gå att hitta några
klara och användbara regler som skulle ge ett materiellt tillfredsställande resultat i de situationer som kunde tänkas förekomma. Uppfattningen var alltså att problemen i stället fick lösas i det praktiska
rättslivet. En grundsats borde dock enligt utredningen vara att de
olika förbindelserna i ett polygamt äktenskap i princip betraktas som
likvärdiga. En hustru i ett tidigare äktenskap borde alltså inte få en
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förmånligare ställning vid bodelning och arv av det skälet att det äktenskapet ingåtts först (SOU 1987:18, s. 191 f.). Problematiken med
makar i olika länder och en svensk reglering som bygger på monogami är fortfarande aktuell.
År 2004 omprövades den tidigare ståndpunkt som svensk rätt
intagit i fråga om erkännande av äktenskap ingångna i utlandet. Reglerna om att inte erkänna utländska äktenskap som ingåtts i strid
med svenska äktenskapshinder om någon av parterna hade anknytning till Sverige infördes då. Mot bakgrund av att ett nekat erkännande kan få olika rättsliga konsekvenser och leda till effekter som
inte framstår som rimliga i det enskilda fallet infördes också en möjlighet att göra undantag från erkännandeförbudet, om det fanns särskilda (numera synnerliga) skäl (prop. 2003/04:48 s. 25 och 32). Lagrådet anmärkte 2004 att det, inför ställningstagandet till frågan om
huruvida det borde införas en bestämmelse om att inte annat än undantagsvis erkänna vissa utländska äktenskap, hade varit värdefullt med
en i vart fall översiktlig redogörelse för rättsverkningarna här i landet
av ett erkännande respektive icke-erkännande av ett utländskt äktenskap. Lagrådet nämnde bl.a. frågor om underhållsskyldighet, giftorättsgemenskap, arvsrätt och gemensam vårdnad.
När det gäller månggifte kompliceras förhållandena särskilt just
av att det handlar om rättsliga förhållanden som rör fler än två parter.
Vanligtvis innefattar ett månggifte en man som är gift med två eller
flera kvinnor och som således har en äktenskaplig relation till var och
en av dessa. Kvinnorna är däremot inte gifta med varandra. Vid ställningstaganden kring hur månggiften ska hanteras rättligt, t.ex. att ett
utländskt månggifte inte ska erkännas, aktualiseras således även frågor
såsom om något av de aktuella äktenskapen bör bestå och i så fall
vilket. Ytterligare en fråga är om och i så fall vilken betydelse det bör
ha att någon eller flera av de berörda personerna har sin hemvist
utomlands.
Behovet av en utredning
Sedan de familjelagssakkunniga såg över lagstiftningen i slutet av
1980-talet har förekomsten av månggifte i Sverige ökat, inte minst
genom ett ökat antal asylsökande. Enligt Skatteverkets rapport från
början av året är 152 personer folkbokförda i Sverige som gifta med
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fler än en person. Frågan har därmed fått förnyad aktualitet. Också
i våra nordiska grannländer och inom EU har frågan om månggifte
uppmärksammats i rättsutvecklingen.
Som framgått ovan är månggiften problematiska och inte förenliga med svensk jämställdhetspolitik. Problematiken är kopplad
såväl till civilståndet som sådant som till hanteringen av de rättsliga
konsekvenserna, oavsett om äktenskapet erkänns eller inte erkänns.
Statens ansvar att säkerställa kvinnors möjligheter att åtnjuta de mänskliga rättigheterna liksom rätten till likabehandling och vikten av att
skydda kvinnors rättigheter i äktenskapet och i samhället medför att
det är nödvändigt att säkerställa att lagstiftningen är tydlig i fråga om
utländska månggiften i Sverige. Detta gäller såväl äktenskap som
ingåtts av personer med anknytning till Sverige, som äktenskap som
ingåtts av personer som saknar sådan anknytning. Enligt regeringen
är det därför angeläget att regleringen ses över.
Riksdagen har också tillkännagett som sin mening att regeringen
bör överväga om det finns behov av förtydliganden i lagstiftningen i
syfte att säkerställa att polygama äktenskap inte erkänns i Sverige
(bet. 2016/17:CU10 punkt 2, rskr. 2016/17:189). Vidare har riksdagen tillkännagett som sin mening att regeringen snarast möjligt
bör ge en utredning i uppdrag att se över lagstiftningen i syfte att
säkerställa att utländska polygama äktenskap inte erkänns i Sverige
(bet. 2017/18:CU8 punkt 3, rskr. 2017/18:192).
Uppdraget
En särskild utredare ska se över regleringen om erkännande av utländska månggiften i Sverige. Syftet med översynen är att åstadkomma ett starkare skydd mot månggifte. I uppdraget ingår att, med
särskilt fokus på att säkerställa kvinnors ekonomiska rättigheter, uppmärksamma rättsverkningarna för parterna när ett månggifte inte tillåts
bestå. Utredarens uppdrag innefattar att särskilt undersöka följande.
Utredaren ska analysera och ta ställning till hur erkännande av
utländska månggiften kan förhindras i Sverige eller hur det på annat
sätt kan förhindras att utländska månggiften består här. Detta innefattar också att överväga en lämplig ordning när det gäller frågan om
vilket eller vilka av de aktuella äktenskapen som inte ska erkännas
eller annars inte bestå.
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Utredaren ska vidare redogöra för rättsverkningarna av att ett utländskt månggifte inte erkänns eller annars inte tillåts bestå i Sverige
i jämförelse med om månggiftet skulle erkänts här samt analysera
och ta ställning till hur konsekvenser som framstår som orimliga i
förhållande till de personer som berörs kan undvikas.
Utredaren ska även analysera vad eventuella lagändringar skulle
innebära i förhållande till de andra utländska äktenskap som inte
erkänns i Sverige samt överväga och ta ställning till om det finns anledning att föreslå motsvarande ändringar även i förhållande till dessa.
Mot bakgrund av den utveckling som skett, där det ansetts att allt
fler hinder mot erkännande av utländska äktenskap bör vara tillämpliga oberoende av parternas anknytning till Sverige vid äktenskapets
ingående, ska utredaren slutligen också överväga och ta ställning till
om begränsningarna till situationer när parterna har anknytning till
Sverige är ändamålsenliga eller om det finns anledning att ändra i
regleringen.
Utredaren ska lämna förslag till nödvändiga författningsändringar.
Utredningens bedrivande och konsekvensbeskrivningar
Utredaren ska undersöka och beskriva hur de frågor som uppdraget
omfattar behandlas i några länder som är jämförbara med Sverige.
Utredaren ska säkerställa att de förslag som lämnas är förenliga
med grundläggande fri- och rättigheter i regeringsformen och den
europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna
och de grundläggande friheterna (Europakonventionen). Om förslagen
har betydelse för något av Sveriges internationella åtaganden om
mänskliga rättigheter, ska konsekvenserna i detta avseende anges. Även
andra internationella åtaganden av relevans för frågor som omfattas av
uppdraget ska uppmärksammas och beaktas.
Utredaren ska genomgående ha ett jämställdhetsperspektiv i den
analys som görs. Utredaren ska också ha ett barnrättsperspektiv, där
barns och ungas egna åsikter och erfarenheter beaktas. Statistik som
utredaren redovisar ska vara köns- och åldersuppdelad. Om förslagen
inte bedöms ha betydelse för jämställdheten mellan kvinnor och män
enligt 15 § kommittéförordningen, ska detta motiveras.
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Utredaren ska tillämpa riktlinjerna i kommittéförordningen
(1998:1474) och för det fall utredaren lämnar förslag som innebär
kostnadsökningar för det allmänna ska förslag till finansiering lämnas.
Samråd och redovisning av uppdraget
Utredaren ska samråda med och inhämta upplysningar från berörda
företrädare för Migrationsverket, Skatteverket, Socialstyrelsen, Barnombudsmannen och, vid behov, andra myndigheter och organisationer som kan vara berörda. Vidare ska en parlamentarisk referensgrupp
tillsättas.
Utredaren ska hålla sig informerad om och vid behov beakta relevant arbete som pågår inom Regeringskansliet och utredningsväsendet.
Uppdraget ska redovisas senast den 20 januari 2020.
(Justitiedepartementet)
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Statens offentliga utredningar 2020
Kronologisk förteckning

1. Översyn av yrket personlig assistent
– ett viktigt yrke som förtjänar bra
villkor. S.
2. Skärpta regler om utländska
månggiften. Ju.
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Statens offentliga utredningar 2020
Systematisk förteckning

Justitiedepartementet
Skärpta regler om utländska
månggiften. [2]
Socialdepartementet
Översyn av yrket personlig assistent – ett
viktigt yrke som förtjänar bra villkor.
[1]

324
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Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande
Datum

Diarienummer

2020-03-05

KS 2020/281

Kvalitetsberättelse Individ och familjeomsorgen (IFO)
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Enligt SOFS 2011:9 ska socialtjänsten upprätta ett kvalitets- och
ledningssystem som syftar till att planera, genomföra och följa upp
verksamhetens kvalitetsarbete.
Ett sätt att följa upp verksamheten är att upprätta en årlig
kvalitetsberättelse där man på ett övergripande plan redovisar det
kvalitetsarbete som genomförts under föregående år. Detta involverar
processer, riskbedömningar, uppdaterade rutiner, policy, riktlinjer samt
sammanfattning av alla avvikelser som uppstått i verksamheten med
tillhörande måluppfyllelse.
Individ- och familjeomsorgens kvalitetsberättelse redovisar även de
områden ska prioriteras under 2020 – detta involverar även de områden
som inte har blivit klara under 2019.
Barnrättskonsekvenser

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




Handläggarens tjänsteutlåtande
Kvalitetsberättelse Individ och Familjeomsorgen 2019

Beslutet skickas till



Verksamhetschef IFO

I tjänsten
Mikael Sjöberg
Verksamhetschef IFO
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Verksamhetsområde
Individ och Familjeomsorgen
815 80 Tierp
Besöksadress: Centralgatan 7
Telefon: 0293-21 80 00 Fax: 0293-712 54

Handläggare
Andreas Lilja
Verksamhetsutvekcklare
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Kvalitetsberättelse för Individ och familjeomsorgen

1 Om kvalitetsberättelsen
Kommunstyrelsen antog 2016 ett ledningssystem för att systematiskt och
fortlöpande utveckla och säkra Socialtjänstens verksamheters kvalitet. Av
ledningssystemet framgår att en
kvalitetsberättelse årligen ska upprättas för nämndens (KS) verksamhet.
Den som bedriver socialtjänst (verksamhetsansvarig) ska ansvara för att det finns ett
ledningssystem för verksamheten. Ledningssystemet ska användas för att
systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet.
Verksamhetsansvarig ska med stöd av ledningssystemet planera, leda, kontrollera,
följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten.
Definitionen av kvalitet är att verksamheten uppfyller de krav och mål som gäller
för verksamheten enligt lagar och andra föreskrifter om hälso- och sjukvård,
socialtjänst och stöd och service till vissa funktionshindrade och beslut som
meddelats med stöd av sådana föreskrifter (SOSFS 2011:9 Ledningssystem för
systematiskt kvalitetsarbete)

Kvalitetsberättelsens uppbyggnad
Socialstyrelsen framför i sina föreskrifter och allmänna råd SOSFS 2011:9
,Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, att en sammanhållen
kvalitetsberättelse bör upprättas årligen där det framgår
– hur arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra
verksamhetens kvalitet har bedrivits under föregående kalenderår
– vilka åtgärder som har vidtagits för att säkra verksamhetens kvalitet
– vilka resultat som har uppnåtts.
Berättelsen ska ha en sådan detaljeringsgrad att det går att bedöma hur arbetet med
att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten har bedrivits i
verksamhetens olika delar.
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1.1.1

Rubriker och aktivitetsstatus

Kvalitetsberättelsen är uppdelad i följande rubriker;
–
–
–
–
–
–

Processer
Rutiner och riktlinjer
Egen och internkontroll
Avvikelser, Lex Sarah, Synpunkter
Riskbedömning i verksamhet
Övrig verksamhetsutveckling

Kvalitetsberättelsen utgår från en aktivitetsplan. Det vill säga vilka aktiviteter
Individ och familjeomsorgen har för avsikt att arbeta med under året.
De aktiviteter och åtgärder som utgjorde en handlingsplan i förra årets
kvalitetsberättelse redovisas tillsammans med bedömning av måluppfyllelse:




genomfört
pågående
ej genomfört eller pågående

Eftersom 2019 är första året en kvalitetsberättelse upprättas kan ej h jämförelse med
2018 göras.

2

Kvalitetsberättelse och utvärdering av 2019

2.1

Processer

Individ och familjeomsorgen ska enligt kvalitet och ledningssystemet kartlägga
verksamhetens alla huvudprocesser. Samtliga processer skapades 2016 och är
fastställda.
Målsättning under 2020 är att samtliga huvudprocesser ska ses över och eventuellt
revideras.
AKTIVITET
Under 2019 påbörjades arbetet att skapa ny struktur för QPR. Där
allt ska utgå från ett processtänk
Kartlägga hyreslägenheter – sociala bostäder
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2.2

Rutiner och riktlinjer

I vårt löpande kvalitetsarbete inom Individ och familjeomsorgen ska vi ta fram
rutiner och riktlinjer samt revidera dessa. Under rubrikerna rutiner och riktlinjer
redovisas dokument som har skapats på central nivå inom IFO. En sammanställning
över aktuella riktlinjer och rutiner kommer att göras under 2020.

2.2.1

Rutiner

ATIVITET
Lokala rutiner för gallring och avslut av akt. Samt rutin för
hantering av pågående akt.
Lokal rutin för kvalificerad kontaktperson

STATUS



Lokal rutin för hantering av inkommande mail till IFO receptionen



Central rutin för loggkontroll VIVA tillsammans med vård och
omsorg
Rutin för LVM



Rutin som omfattas av handläggning om insatser som inte
omfattas av maxtaxa
Rutin för bakjour



Lokal IFO rutin för RSA



Rutin för jour Barn och Unga



Rutiner för GDPR



2.2.2





Riktlinjer
ATIVITET

STATUS


Riktlinje för kontaktperson
Framtagande av nytt färdtjänstreglemente



Riktlinje för kvalitetsledningssystem



Riktlinje för stöd och hjälp i ordinärt och särskilt boende enligt
SoL
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Riktlinje för sociala bostäder



Framtagande av ny rutin för IFO gällande synpunkter, avvikelse
och Lex Sarah
Checklista BoU – Hur överlämning utredare och uppföljare arbetar
med familjehem- och HVB placeringar som öppenvårdsinsatser
Checklista familjestödsenheten – Bemötande av personer med
kognitiva svårigheter



2.3




Egen och Internkontroll

Enligt egenkontrollplanen som antagits av IFO:s ledningsgrupp så ska Individ och
familjeomsorgen jobba med att följa upp och kontrollera sin verksamhet i linje med
SOFS 2011:9. Egenkontrollplanen för 2019 bifogas som bilaga 1.

Internkontrollplanen är antagen av Kommunstyrelsen och syftar till att leva upp till
kommunallagens krav på intern kontroll i verksamheten. Eftersom internkontrollen
tar upp viktiga områden i verksamheten så väljer vi att använda oss av den
tillsammans med internkontrollen för att få en bra bild av kvalitén på vår
verksamhet.

Enligt internkontrollplanen ska Individ och familjeomsorgen göra följande
kontroller;

KONTROLL
Kontroll av ledtider*
Kontroll av loggar
Viva*
Delegationsordning
Egenkontroll
Notering:
2019

FREKVENS
4 ggr /år
2 ggr/år

ANSVARIG
Verksamhetschef
Verksamhetschef

STATUS



1 ggr/år
1 ggr/år

Verksamhetschef
Verksamhetschef




Loggkontroll av VIVA genomfördes enligt plan under andra halvan av
Ledtidskontroll genomförd för samtliga kvartal 2019 för myndighet
BoU och vuxenenheten. Kontrollen omfattar skyddsbedömning och
beslut om att inleda utredning.

331

Bilaga

ATIVITET
Framtagande av mall för loggar i VIVA

STATUS


Framtagande av mall för att sammanställa egenkontrollen



Framtagande av mall för ledtider



Rapportering av delegationsbeslut (november-december 2019
genomförda)
Framtagande av sammanställd statistik till kommunstyrelsen



Öppna jämförelsen – socialstyrelsen



Ej verkställda beslut som rapporterats till IVO kvartalsvis



Notering:



Öppna jämförelser har under 2019 skickats in. Däremot har resultatet
inte följs
upp i verksamheten.

Resultat egenkontroll:
I stort så har det sett bra ut. En del brister har uppmärksammats.
Egenkontrollen har uppmärksammat brister i dokumentation. Det har varit
dokumentation som saknats, ej motiverade beslut, refererande till tidigare
bedömningar som varit gamla, en del beslut har inte följt de riktlinjer som finns.
Egenkontrollen har uppmärksammat på att fortbildning behövs i handläggning och
dokumentation, samt i något fall att arbetsbelastningen varit hög. Åtgärder har satts
in för att möta de uppmärksammade bristerna.

2.4

Avvikelser, synpunkter och Lex Sarah

Under året har en lex Sarah rapport upprättats. Händelsen var inte av den
allvarlighetsgraden att den rapporterades till IVO. Däremot avvek händelsen mot
lagstiftningen, sekretesslagen, då ett brev returnerades till fel mottagare pga att fel
kuvert använts. Händelsen medförde att samtlig personal uppmärksammades på
vikten av at använda rätt kuvert.

Under året har 20 stycken synpunkter kommit in. De är fördelade enligt nedan:
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Bemötande

10 st varav en positiv

Genomförande

6 st

Organisation

3 st

Överklagan

1 st

Kommentar:
Av de synpunkter och klagomål som inkommit har de flesta handlat om bemötande.
Inom IFO är det alltid viktigt att vi bemöter våra brukare på ett tydligt och
respektfullt sätt. Bemötande är en ständigt aktuell och viktig fråga som det löpande
förs diskussioner om. Det är svårt att utreda bemötande då ord ofta står mot ord. I
något fall har handläggaren medgett att bemötandet inte varit bra och att händelsen
varit att betrakta som en avvikelse. Vi för löpande diskussioner om värdegrund mm.
Många synpunkter är att betrakta som missnöje med beslut och ibland finns det ett
samband med missnöje med beslut och synen på bemötande. Den enskilde får alltid
skriftlig besvärshänvisning vid avslagsbeslut. I det fall en synpunkt kan betraktas
som ett överklagande ska kontakt tas med den enskilde för att ta reda på om
synpunkten ör att betrakta som ett överklagande.
I några fall har synpunkter uppmärksammat på brister i handläggningen. Dessa
avvikelser har föranlett utbildningsinsatser.
Nedan följer en sammanställning över åtgärder som vidtagits efter att avvikelser
konstaterats.
Beslutade åtgärder (för året):
Åtgärd
Byta ut kuvert som
försluts genom att
väta klistret på
kuvertet. Nya kuvert
försluts genom att
ta bort en bit
papper, likt ett
plåster, och därefter
viks öppningen ihop.

Datum
Mars 2019

Genomförd
Delvis genomförd.
Kuvert med fönster
har bytts ut. Kuvert
utan fönster byts ut
när de gamla tar
slut.

Rutiner kring hur
personligt ombud
arbetar och
informerar kund om
det.

Maj 2019

X

Metodtider kring

Löpande

X
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2.4.2

Dataskyddsavvikelse

Ärendet som rapporterades som Lex Sarah har även rapporterats till
Datainspektionen? Som en avvikelse enligt GDPR. Myndigheten fattade beslut om
att avskriva ärendet utan åtgärd?

2.5

Riskbedömning i verksamheten

Vid större omorganisering i verksamheten ska en riskbedömning göras där
personalen får vara delaktig för att bedöma eventuella risker. Detta i enlighet med
SOFS 2011:9 samt arbetsmiljöverkets föreskrifter för systematisk arbetsmiljöarbete
AFS 2001:1 §8 andra stycket

ATIVITET
Riskanalys för nerläggning av HVB hem Bergis

STATUS


Riskanalys för BoU där man gick från 2 chefer till 1



Riskanalys Arbetsmarknadsenheten flytt till nya lokaler



Riskanalys för boendestöd och ändring av ny tillämpning av
beslutade timmar.



Det ska även göras riskbedömningar i den ordinarie verksamheten. Under året har
arbete med att ta fram verksamhetsstatistik utvecklats. Riskbedömning har bland
annat gjorts då antalet anmälningar om att barn far illa fortsätter att öka. Detta har
medfört ytterligare personalförstärkningar, och köp av konsultinsatser, för att
anmälningar ska hinna hanteras inom föreskriven tid , och att ärenden som ska
utredas ska kunna tilldelas en handläggare utan väntetid. Organisationen på barn
och unga har gjorts om för att stärka nära arbetsledning till personalen. Vi har
noterat att förskolor står för en väldigt liten del av anmälningar och har påbörjat ett
arbete för att förbättra samarbetet med förskolorna , inom ramen för det
välfungerande samarbetet med skolan som sker i SAMBAT, samverkan barn och
unga i Tierp.
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2.6

Övrig verksamhetsutveckling

I övrig verksamhetsutveckling redovisas sådant som bedöms som kvalitetsarbete
enligt 2011:9 men som inte inryms i kapitel 2.1-2.5 i kvalitetsberättelsen.

ATIVITET
Ta fram underlag till ny riktlinje för boendestöd och tillämpningen
av nivåbedömda insatstimmar
Framtagande av Lex Sarah utbildningsmaterial (film) för IFO

STATUS



Vidareutveckling av samverkan skola, socialtjänst, vård och
omsorg, kultur och fritid (SamBaT)
HBTQ certifiering för IFO



Framtagande av en kompetensutvecklingsplan IFO



2.6.1



IVO inspektioner under 2019

Tillsynsmyndigheten Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bedriver tillsyn av
socialtjänst. Detta stadgas bland annat i Socialtjänstlagens 13:e kapitel.
I sin tillsyn ska IVO ha ett brukarperspektiv. Syftet är att kontrollera att verksamheten
lever upp till lagstadgad kvalité, samt att bidra till ett lärande och en utveckling inom
socialtjänsten .Vid inspektionsbesök blir det mycket av en dialog, i själva
tillsynsbeslutet kan det framkomma brister som behöver åtgärdas. Ivo utger
regelbundet rapporter där man beskriver vad som framkommit vid olika tillsyner i
landet. Dessa rapporter är ett bra material för kvalitetsutveckling.
Under 2019 har två tillsynen gjorts av IVO.
7 maj 2019 gjordes tillsyn av Bergis stödboende. Beslut kom 190913. Ivo
uppmärksammade inte några brister vid den gjorda tillsynen.
18 september 2019 gjordes en tillsyn av det systematiska kvalitetsarbetet vid IFO.
Beslut kom 200110. Ivo uppmärksammade följande brister:
1. Nämnden tar emot klagomål och synpunkter från enskilda men brister i att
utreda dessa. Efter en begäran om förtydligande från IVO så handlar det om
att utreda klagomålen i förhållande till lagar, föreskrifter och ev övriga
bestämmelser och bedöma om det föreligger en avvikelse.
2. Nämndens sammanställning av inkomna rapporter, klagomål och synpunkter,
är inte fullständig och har inte analyserats.
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Efter att vi tagit emot tillsynsbeslutet så har vi påbörjat utveckling av de områden där
vi brister. En ny mall för utredning av synpunkter och klagomål är under framtagande.

En mall för kvalitetsberättelse har tagits fram.

2.6.2

JO anmälan

En anmälan om att verksamheten brustit i ett ärende kring umgängesbegränsning har
kommit från JO, 190520.Tierps kommun har översänt ett yttrande i frågan, 190619,
beslut i ärendet har inte inkommit. Nämndens egen bedömning är att ett beslut om
umgängesbegränsning borde ha fattats, och ärendet har diskuterats i berörd
handläggargrupp i utbildande syfte.

2.6.3

Personalutbildningar

Under 2019 har en kompetenssinvetering gjorts på varje enhet inom IFO. Det
ansträngda ekonomiska läget har resulterat i att satsa mer på gratisutbildningar än
de som har kostat pengar.
Utbildningar som har gått ut till samtliga medarbetare på IFO under 2019 är

3



Webbutbildning inom kvinnofrid



HBTQ certifierat vår verksamhet – där 80% ska genomgått RFSL
webbutbildning



ASI utbildning för vuxenenhets personal (i missbruksvården)



Sign of safety som har riktats mot Barn och Ungas handläggare



IFO verksamhetsutvecklare har under hösten 2019 genomgått utbildningen
evidensbaserad praktik genom SBU.

Plan för 2020

Under kapitel 3 redovisas verksamhetsutvecklingsplanen för 2020 för de delar som
vi i ingång av 2020 känner till.

3.1

Processer
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AKTIVITET
Se över samtliga processer i QPR (de befintliga)
Slutföra processen av avhysningsprocessen sociala bostäder
Fortsatt utveckling av att stöpa om ordningen i QPR

3.2

Rutiner och riktlinje

AKTIVITET
Se över samtliga rutiner i QPR (de befintliga)
Slutföra färdtjänstreglementet
Slutföra riktlinje för kvalitetsledningssystem (är klar i sin helhet
men ska antas i KS)
Revidering av befintlig riktlinje för missbruk
Revidering av befintlig riktlinje för boendestöd
Färdigställande av GDPR rutiner
Färdigställande av RSA rutin för IFO
Framtagande av ny rutin för IFO gällande synpunkter, avvikelse
och Lex Sarah

3.3

Egen och internkontroll

AKTIVITET
Utveckla ledtidskontrollen för ekonomiskt bistånd
Utveckla ledtidskontrollen för övrig IFO verksamhet
Genomföra loggkontroll för övrig IFO verksamhet som är inne i
VIVA
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4

Sammantagen bedömning och analys

Under 2019 har två nya verksamhetsutvecklare anställts på IFO. Tillsammans med
nytillträdd verksamhetschef har 2019 varit ett konsoliderings år inom området
verksamhetsutveckling.
Som framkommer i kvalitetsberättelsen för 2019 så har en rad utvecklingsstrategier
och system byggts upp. Företrädesvis har intern och egenkontrollen legat i fokus
där nya ”system” byggts upp för att säkerställa data samt förenkla hantering kring
det som efterfrågas inom internkontrollplanen och egenkontrollplanen. En fortsatt
plan för 2020 finns att tillgå där det blir tydligare vilka utvecklingsområden som
IFO måste fokusera vidare på.
De brister som påpekats från IVO har gällt vårt arbete med systematiskt
kvalitetsarbete. Vi har vidtagit åtgärder för att rätta till de brister som
tillsynsmyndigheten har framfört.
Under 2020 kommer arbetet med att implementera det som tagits fram under 2019
att ske. Det kan konstateras att antalet avvikelserapporter och Lex Sarah Rapporter
i princip är obefintliga och att det beror på att informationen till personalen inte
varit tillfredställande. Dessutom har rutiner mm inte varit kända i tillräckligt hög
grad och vårt kvalitetsledningssystem uppfattas allmänt som krångligt och inte
implementerats i verksamheten.
Undertecknads bedömning är att Kvalitetsarbetet i verksamheten har brister, men att
vi arbetar med att förbättra systematiken i kvalitetsledningssystemet. Ambitionen är
att förenkla arbetet så mycket som möjlig för att underlätta för personalen. Min
bedömning är att kvalitén i verksamheten är bra, men vi behöver utveckla arbetet
med själva kvalitetsledningsarbetet för att leva upp till lagstiftarens intentioner.
Detta kommer att ge oss förutsättningar till att ha en fortsatt hög kvalité på vår
verksamhet i framtiden.

Tierp 2020-02-25

Mikael Sjöberg
Verksamhetschef Individ-.och familjeomsorg
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1 (2)
Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande
Datum

Diarienummer

2020-03-13

KS 2018/271

Förlängning av markanvisningsavtal Söderfors Smedja AB
Förslag till beslut

Utskottet Samhällsbyggnad föreslår till
Kommunstyrelsen att besluta
om att förlänga markanvisningsavtalet med Söderfors Smedja AB.
Sammanfattning av ärendet

Söderfors Smedja AB har idag ett markanvisningsavtal med Tierps
kommun sedan 2018 som gäller t o m 2020-03-27. Till grund för avtalet
ligger att Söderfors Smedja AB önskar bygga ut sina befintliga
verksamhetslokaler för att kunna expandera sin verksamhet.
Nu behöver Söderfors Smedja sex (6) månaders förlängning av
markanvisningen för att kunna slutföra projektering.
Beslutsmotivering

Då en del av det markanvisade området ligger inom område för
Byggnadsminne, har diskussionerna med Länsstyrelsen och bygglov varit
lite mer komplicerade och tagit längre tid, varför man nu önskar förlänga
markanvisningen med sex (6) månader
Barnrättskonsekvenser

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

Om markanvisningsavtalet leder till ett marköverlåtelseavtal får
kommunen en framtida intäkt enligt gällande taxa för markförsäljningen.
V/A- nätet finns framdraget till området. Anslutningsavgifter erläggs av
Söderfors Smedja AB enligt gällande taxa efter marköverlåtelse.
Förrättningskostnad hos Lantmäteriet bekostas av Söderfors Smedja AB.
Området är inte detaljplanelagt. Om detaljplaneläggning i framtiden önskas
av Söderfors Smedja AB ansvarar de för att ansöka om planläggning och
de kostnader som en sådan process medför. Om markanvisningen förfaller
utan marköverlåtelse sker detta utan ersättningsrätt eller ekonomisk
ersättning vilket innebär att Söderfors Smedja står sina egna kostnader.

340

2 (2)

Beslutsunderlag





Handläggarens tjänsteutlåtande
Förlängning av markanvisningsavtal
Kartbilaga

Beslutet skickas till






Chef Medborgarservice
Chef Tillväxt och Samhällsbyggnad
Chef Planering och Myndighet
Chef Förvaltning och Genomförande

I tjänsten
Namn Maria Pettersson
Titel Chef Förvaltning och Genomförande
Enhet Tillväxt och Samhällsbyggnad
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Dokumentnamn

Markanvisningsavtal
Datum

2020-03-13

Diarienummer

KS 2020/271

Adress

FÖRLÄNGNING AV MARKANVISNINGSAVTAL
Mellan Tierps kommun genom dess Kommunstyrelse, org.nr 212000-0266, nedan kallad Kommunen, och Söderfors Smedja AB, org.nr 556512-6306, nedan kallad Byggherren har under
nedan angivna förutsättning träffats följande avtal om markanvisning inom del av fastigheten
Jörsön 9:1 i Tierps kommun, Uppsala län, nedan kallat Fastigheten. Fastigheten framgår av bilagd karta, bilaga 1.
§ 1 Bakgrund
En markanvisning innebär att ett företag reserverar ett visst kommunägt markområde. Det
betyder att ingen annan kan köpa marken under reservationstiden, men det är ingen garanti
för att kommunen kommer att sälja marken till just det företaget. Hur kommunen arbetar
med markanvisningar finns att läsa i ”Riktlinje för kommunala markanvisningar och exploateringsavtal” antagen av kommunfullmäktige i Tierps kommun 2019-11-05. Till grund för
detta avtal ligger att Byggherren är överens med Kommunen om bebyggelse av fastigheten.
Denna överenskommelse gäller köp av mark för att expandera befintlig verksamhet genom
att bebygga Fastigheten med en fristående verkstadsdel i anslutning till redan befintlig fastighet/verksamhet.
Anledningen till förlängning av markanvisning är att Byggherren behöver ytterligare sex
(6) månader på sig för att slutföra sin projektering.
§ 2 Avsikt/Mål
Byggherren och kommunen skall tillsammans verka för att det ovan angivna området bebyggs enligt förutsättningar ovan på ett långsiktigt och hållbart sätt.
Detta avtal innebär att Byggherren har en option att ensam förhandla med kommunen om
hur Fastigheten ska bebyggas. Avsikten är att Byggherren därefter får förvärva marken och
genomföra byggnationen.
§ 3 Förutsättningar
Denna markanvisning gäller endast under förutsättning att:


Tierps Kommunstyrelse godkänner detta markanvisningsavtal genom beslut som sedan
vinner laga kraft.



Slutgiltigt avtal om marköverlåtelse tecknas senast sex (6) månader efter att detta avtals
godkänts av Kommunstyrelsen samt att Kommunstyrelsen godkänner ett marköverlåtelseavtal genom beslut som sedan vinner laga kraft.
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Om avtalet förfaller på någon av ovanstående grunder sker detta utan ersättningsrätt för någondera parten. Om projektet avbryts till följd av ändrade förutsättningar för detaljplanering eller andra myndighetsbeslut ger inte rätt till ny markanvisning eller ekonomisk ersättning.
Om inte ett bindande köpeavtal träffas inom detta avtals utgång står det kommunen fritt att
inleda en ny markanvisningsprocess. Kommunen har rätt att återta markanvisningen om
Byggherren inte avser eller förmår att genomföra avtalat projekt i enlighet med redovisad
tidsplan, eller det förslag som ligger till grund för markanvisningsavtalet.
§ 4 Giltighet
Avtalet gäller under sex (6) månader från dess att Kommunstyrelsen godkänt detta
avtal. Om så inte sker är avtalet utan verkan, varvid parterna skall bära sina kostnader.
§ 5 Tidigare avtal
I övrigt gäller tidigare tecknat marköverlåtelseavtal på samtliga punkter.
§ 6 Tvist
Tvist rörande tolkning eller tillämpning av detta avtal skall avgöras av allmän domstol,
såvida inte parterna överenskommer att tillämpa skiljedomsförfarande enligt lagen om
skiljemän.
Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varvid parterna tagit varsitt.
För Tierps Kommuns räkning:

För Söderfors Smedjas AB räkning:

Tierp 2020-

Söderfors 2020-

……………………………….
Sara Sjödal
Kommunstyrelsens ordförande

……………………………………..
Per Jarbelius, VD

……………………………………
Randi Graungaard
Kommundirektör
Bil:
Tidigare markanvisningsavtal
Kartbilaga
Reg bevis Söderfors Smedja AB
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Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande
Datum

Diarienummer

2020-03-13

KS 2020/299

Förstudie om ökad kommunal samverkan inom
Uppsala län
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att ställa sig bakom ambitionen att skapa större nytta för medborgarna
genom ökad samverkan inom Uppsala län.
Sammanfattning av ärendet

Ambitionen är att kommunerna Tierp, Älvkarleby, Enköping, Knivsta,
Heby, Östhammar och Håbo, gemensamt ska genomföra en första bred
förstudie angående möjligheterna att samverka mer kring olika kommunala
uppdrag. Anledningen till att parterna vill göra förstudien är den
ekonomiska, och verksamhetsmässiga utmaning kommunerna står inför
vad gäller utförande av sina respektive kärnuppdrag.
Hypotesen som ska undersökas är om det går att genomföra delar de
kommunala uppdragen på ett mer effektivt sätt om det gjordes gemensamt.
Förstudien skall genomföras under ca 6 månader genom extern part.
Barnrättskonsekvenser

I nuläget bedöms inga negativa konsekvenser föreligga. Om utredningen
leder till skarpa förslag till beslut kommer varje enskilt ärende bedömas
utifrån barnrättsperspektiv.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Respektive part förbinder sig att bidra ekonomiskt till förstudiearbetet med
ca 50-100tkr. Finansieras inom KS ram.
Beslutet skickas till

Kommundirektör
I tjänsten
Randi Graungaard
Kommundirektör
Tierps kommun
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Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande
Datum

Diarienummer

2020-03-02

KS 2018/924

Rapport uppföljning internkontrollplan 2019
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Enligt kommunallagen ska kommunen ha en väl fungerande intern
kontroll. Ordnandet av intern kontroll och riskhantering är en del av
ledningen av kommunen och kommunens bolag. Det har under en längre
tid pågått ett utvecklingsarbete runt internkontrollen. Under 2020 införs ett
kvalitetsledningssystem för hela kommunen, Stratsys. I systemet finns en
modul för internkontroll som kommer stödja, underlätta och förbättra
internkontrollen framöver.
Beslutsunderlag





Handläggarens tjänsteutlåtande
Rapport uppföljning internkontroll 2019
Internkontrollplan för Tierps kommun 2019

Beslutet skickas till



Ekonomichef

I tjänsten
Veikko Niemi
Ekonomichef
Ekonomienheten
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Rapport kontrolluppföljning
Beställare: Kommunstyrelsen
2020-02-28
Dnr. KS 2018/924

Rapport uppföljning internkontroll
2019
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Inledning
Bakgrund
Enligt kommunallagen ska kommunen ha en väl fungerande intern kontroll. Med
intern kontroll avses kommunens och kommunkoncernens interna förfaringssätt och
arbetsrutiner som syftar till att säkerställa att organisationens mål uppfylls och att
verksamheten är laglig. Genom riskhantering kan faktorer som utgör en risk för
måluppfyllelsen identifieras, bedömas och kontrolleras. Ordnandet av intern
kontroll och riskhantering är därför en del av ledningen av kommunen och
kommunkoncernen.
Uppföljning av internkontrollplanen ingår i ett årshjul länkat till årshjulet för
planering och uppföljning av verksamhet och budget. Det betyder att uppföljningen
behandlas i samband med bokslut och årsredovisning. Det har under en längre tid
pågått ett utvecklingsarbete runt internkontrollen. Under 2020 införs ett
kvalitetsledningssystem för hela kommunen, Stratsys. I systemet finns en modul för
internkontroll som kommer stödja, underlätta och förbättra internkontrollen.

Syfte
Kommunens interna kontroll syftar till att minimera riskerna för att 1) bryta mot
lagar och regler, 2) avvika negativt mot budget- och verksamhetsmålen, och 3) ge
felaktig information (rapportering) till beslutsfattare och allmänheten om det
ekonomiska och verksamhetsmässiga läget i verksamheten samt ta emot felaktig
information från annan.

Ansvar
Kommunstyrelsen har ansvaret för den interna kontrollen inom kommunstyrelsens
verksamhet. Verksamhetschefer ansvarar för att konkreta regler och anvisningar är
utformade så att en intern kontroll kan upprätthållas samt att dessa följs och att
medarbetarna är informerade om dess innebörd.

Omfattning 2019
Internkontrollplanen omfattar all verksamhet under kommunstyrelsen. För
verksamhet under IT-nämnden upprättas en särskild internkontrollplan.
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Kontrolluppföljning
Verksamheternas redovisning av kontrolluppföljning:

Gemensam service
Kontrollobjekt

Kontrollmål

Kontrollreferens

Resultat från kontroll

Avvikelseanalys

Åtgärdsförslag

Övriga kommentarer

Vad ska kontrolleras?

Mot vilken normbild ska
iakttagelser bedömas?

Datum när kontroll
genomfördes, vem som
gjorde kontrollen
(namn/funktion) samt
ev. kontrollrapport-ID
(t.ex. namn, dnr., ID-nr)

Vad visade resultatet från
kontrollen i relation till
normbilden?

Om resultat avviker från
normbild, vad är
rotorsaken till
avvikelsen?

Vilka
åtgärder/aktiviteter
rekommenderas för
att åtgärda
avvikelsen?

-

Dokumentstrategiska teamet
Att nämnder och bolag
efterlever arkivlagen och
kommunens
arkivreglemente avseende
arkivvård

Alla nämnder och bolag
har utsedda
arkivansvariga med
grundläggande kunskap i
arkivfrågor

Löpande

Kontrollmål delvis uppfyllt

Kunskapen behöver
byggas upp, samt viss
inverkan av
personalbyten.

Fortsatta
utbildningsinsatser
för gruppen.

Funktionen
Arkivansvariga har
relativt nyligen
återupprättats.

Att/hur nämnder och bolag
efterlever offentlighets- och
sekretesslagen och
kommunens
arkivreglemente avseende
redovisning av allmänna
handlingar

Alla nämnder och bolag
Löpande
har föreskriven
arkivredovisning - dvs.
arkivbeskrivning och
dokumenthanteringsplan.

Kontrollmål delvis uppfyllt.

Ackumulerat behov av
nya eller uppdaterade
planer och
beskrivningar, vilket
medför väntetid på att få
hjälp.

Prioritet på det
arbetet.

Verksamheter och
bolag behöver hjälp
från Teamet för att
upprätta korrekta
planer som kan gå till
beslut.

Utlämnande av allmänna
handlingar i
kommunarkivet

Korrekt och lagenlig
hantering

Kontrollmål uppfyllt.

Löpande
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Forts Gemensam service
GDPR (dataskydd)
Att nämnder och bolag
efterlever GDPR

Att nämnder och bolag
har en bra GDPR-nivå.

Årlig statusrapport
lämnas till
dataskyddsombudet,
och i sammanställd form
vidare till kommundirektören, i övrigt
löpande.

Kontrollmål delvis uppfyllt.

Varierande nivåer och
anledningar.

Högre prio på frågan i Alla nämnder och
verksamheterna.
bolag har utsett egna,
lokala kontaktpersoner.
Informationsträffar för
dessa genomförs minst
två gånger per år, men
2019 bara en gång
p.g.a. sjukdom.

Betalning av
leverantörsfakturor

Är betalning av fakturan
korrekt

Görs löpande i Inyett
systemet

Vid varningar så kontrolleras
leverantören

Behörigheter
leverantörsfaktura flödet

Har användare endast
behörighet till delar av
flödet

Kontrollen sker några
gånger per år

Inga avvikelser förutom att
anställda som slutat ligger kvar

Rapporteras inte till
ekonomienheten från
chef

Attestrutin

Följs $ 5 i
Har gjorts inom
Attestreglementet
Gemensam service och
avseende
Samhällsbyggnad
förtroendekänsliga poster

Attestant attesterar egen
utbildning/logi o intern
representation

Bristande kunskap

Lönebildningen

Individuell lönesättning

Avstämningar med
facken mars 2019

Målet är delvis uppfyllt

Detta är en lång process

Handledning och
utbildning av
cheferna

Jämställda löner

Inga osakliga
löneskillnader
Ändamålsenligt stöd

2020-02-19 CSG

Inga osakliga löneskillnader
som beror på kön kunde finnas
HR uppfyller inte helt de behov
som finns av ändamålsenligt
stöd

Resursbrist

HR kommer att
försöka strukturera
upp sitt arbete så gått
det går.

Rekryteringen

Kompetenbaserad
rekrytering

Sjuktal

Samma tal som finns i
VP

Ej genomförd - en
utbildning har
genomförts av SKR
Sjuktal för 2019 är 7,2 % Normbilden är att ha ett sjuktal
mellan 3-4 %

Komplexa orsaker som
ej kan konkretiseras på
ett enkelt sätt.

Systematiskt
arbetsmiljöarbete. Att
följa OSA
föreskriften.

Ekonomienheten
Fortsatt uppföljning i
Inyett
Påminna cheferna att
meddela
ekonomienheten vid
avslut av
anställningar
Informera berörda
attestanter om vårt
regelverk.

HR

Chefsstödet

NKI undersökning
december 2019
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Forts Gemensam service, HR

Systematiskt
arbetsmiljöarbete

Fungerande systematiskt
arbetsmiljöarbete enligt
lagstiftning

Olycksfall och tillbud

Följer upp olycksfall och
tillbud
Uppfylla kraven i
diskrimineringslagen

Mångfald och jämställdhet

Rehabiliteringsarbete
och förebyggande
arbete.
Partsgemensamma
utbildningar hålls två
gånger per år. HR
stöd i arbetet.

Enkätundersökning
genomförd riktad till
chefer med
arbetsmiljöansvar 202002-23
Cheferna ska göra detta
kontinuerligt
Beslut från DO 2019-1209

Det finns många brister som
bör åtgärdas.

Det finns ett
utbildningsbehov hos
chefer.

Målet är delvis uppfyllt

Utbildningsbehov

Utbildningar i KIA
systemet

1. 2019-04-01 skickas
det ut information om att
det kommer att ske
stickkontroller av
lösenord i och med
kommunens
internkontroll.
2. stickkontroll av 49 st
slumpmässigt utbvälda
användare från olika
delar i systemet.
Datum när rapportering
har gjorts: 2019-01-29
(för Q4 2018), 2019-0429 (för Q1 2019), 201908-20 (för Q2 2019),
2019-10-15 (för Q3
2019).

1. 8st användare hör av sig och
behöver hjälp med bytet av
lösenord.
2. 5st
användare upptäcks att inte
har bytt lösenord, meddelar
berörd användare och dennes
chef.

I och med att
meddelande skickades
ut med infromation om
vad som skulle ske,
räknar vi med att flertalet
användare böt sitt
lösenord redan 2019-0401

Regelbundna
stickkontroller som
ger resultat (att
användarna går in
och byter sina
lösenord)

Forts Gemensam service

Diskrimineringsombudsmannen
(DO) har begärt in Tierps
kommuns riktlinjer och rutiner
DO bedömer att kommunens
riktlinjer och rutiner som syftar
till att förhindra trakasserier,
sexuella trakasserier och
repressalier uppfyller kraven på
sådana riktlinjer och rutiner
som avses i 3 kap. 6 §
diskrimineringslagen.

Kvalitet och strategisk utveckling
Användares hantering av
login och lösenord till Viva

Samtliga användare ska
ha bytt till personligt
lösenord.
Ingen användare "lånar"
ut sin identitet till någon
annan.

Rapportering till IVO av ej
verkställda beslut

Att det görs inom utsatt
tid och på rätt sätt.

Har gjorts inom utsatt tid och
på rätt sätt.
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I samband med varje
rapportering till IVO har
även berört utskott, KS
och KF delgivits
informationen.

Forts Gemensam service, Kvalitet och strategisk utveckling
Uppföljning av LOV-företag

Att uppföljningen
genomförs enligt
fastställt årshjul och
process.

Att användare i Viva tas
bort när de slutar sin tjänst

Endast aktuella
användare ska ha inlogg
i systemet

Uppföljning av LOVföretag 1 av 3 inleddes
2019-11-19 och
avslutades med krav på
åtgärder. Uppföljning av
LOV-företag 2 av 3
inleddes 2019-06-05.
Pga vad som framkom i
uppföljning beslutades
att häva avtalet då
företaget väsentligt
misskötte sitt uppdrag.
LOV-företag 3 av 3
inkom 2019-01-15 med
begäran om att säga
upp LOV-avtalet. Ingen
uppföljning gjordes
därför av företaget
under 2019.
1. 2019-02-06, Susanne
Forsberg. Kontroll av
aktuella Sjuksköterskor.
2. 2019-03-11 Listor
med
omvårdnadspersonal
med behörigheter till
resp. område skickas till
tre olika enheter / Emeli
Nord

Uppföljning har gjorts enligt
fastställt årshjul och process
samt i enlighet med bestämd
kontrollfrekvens, 1 ggr/år, för
två av tre LOV-företag.

Ingen uppföljning
gjordes av ett av de tre
LOV-företagen då
avtalet sades upp 201901-15 och samtliga av
företagets kunder var
avslutade per 31 mars.

1. 2019-02-06 Avslutade SSK
ligger ofta kvar med all sin
behörighet.
2.
2019-04-01 Återfått resultat
som visar att 61 personer har
haft tillgång till Viva eller
enheter efter avslutad
tjänstgöring. /Emeli Nord

1. Bristande information
2. Brister i rutiner för att
avsluta personal

Ledningsstöd
Beslut fattas i enlighet med
delegation

Är delegationspunkterna
juridiskt riktiga

Ingen generell kontroll
har gjorts. Nya
delegationspunkter och
revidering av
delegationspunkter
kontrolleras juridiskt av
aktuell verksamhet.
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Rutin för
enhetschefer för vad
som bör avslutas och
till vem dom ska
meddela när
medarbetare slutar
sin tjänst

Forts Gemensam service, Ledningsstöd
Rapportering av fattade
delegationsbeslut

Verksamheter som
registrerar delegationsbeslut i verksamhetssystem: kontroll att
verksamhetens samtliga
delegationspunkter finns
inlagda i verksamhetssystemet.

Påminnelsemejl har inte
skickats ut.

Rutinerna för EDP fungerar väl. Internkontrollpunkten
Rutinerna för VIVA har inte
har inte varit känd på
följts.
grund av byte av
personal.

Schemaläggning av
när påminnelsemejl
ska skickas ut.

Rapportering av fattade
delegationsbeslut

Finns rutiner i alla
verksamheter för hur
delegationsbeslut ska
rapporteras (krävs först
att riktlinjer för
återrapportering av
delegationsbeslut är
fastställda)

Kontroll har inte skett
med chefer.

Internkontrollpunkten
har inte varit känd på
grund av byte av
personal.

Schemaläggning av
när kontroll ska
göras.

Otillåtna
direktupphandlingar

Kontrollera att det som
köps sker enligt avtal
eller att
direktupphandling
dokumenteras

Kontinuerligt via Inyett.
Inga kända otillåtna
direktupphandlingar har
framkommit.

Det finns några fall med brister
gällande kravet på
dokumentationsplikt vid
direktupphandlingar

Bristande
dokumentation beror i
huvudsak på
kunskapsbrist

Kan vara en
resursfråga om hur
mycket tid som kan
läggas för
uppföljning.
Dokumentationsplikt
tas upp vid
utbildningar

Avtalstrohet

Kontroll att vara/tjänst
köps från rätt avtal

Kontinuerligt via Inyett.
Produkter har vid vissa
tillfällen avropats från fel
leverantör.

Bristande kompetens och tid
hos beställare.

Införande av Ehandelssystem.

E-handelssystem är
tidsbesparande samt
ger ekonomiska
besparingar när inköp
görs från
nettoprislistor.

Leveranskontroll mot avtal

Följa upp att leveranser
sker med rätt kvalitet
och enligt avtalade
villkor

Vissa avvikelser
upptäcks genom
stickprovskontroll och
beställares rapportering

Otydlig beställning eller fel från
leverantören.

Införa E-handelssystem

Med enbart
avtalsvaror i
sortimentet minskar
felbeställning och fel
leverans.

Upphandling
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Forts Gemensam service
Lönecentrum
Registrering av nyanställda

Frånvaroregistrering
Kontroll av oattesterade
poster
Kontroll av lönesumman på
bankfilen
Kontroll av att anställningar
med t o m datum
Kontroll av vilande
anställningar

Kontroll av anteckningar

Kontroll av frånvaro med
t o m datum
Kontroll av öppen frånvaro

Att registrering har skett
korrekt utifrån underlag
samt att underlag som
inkommer är korrekta

Feb Pia Eriksson, mars
Lena H-M, april Ulrika
Isberg, juni Gunnel
Bodin, juli Elisabeth
Strömmer, aug Anna
Andersson, sep Anette
Häggblom, okt Kerstin
Lag, nov Carola
Åkerman, dec Pia
Eriksson
Att frånvaro förlängs och Ansvar för kontrollen har
registreras
chef och medarbetare
Att poster attesteras
Lönekonsult för
löpande samt att det inte respektive område,
finns oattesterade poster månadsvis 1-3 dagar
vid lönekörning
innan verkställan av lön
Att rimlighetsbedömning Systemförvaltare
görs av lönesumman av månadsvis när bankfil
två personer per kund.
skapas
Att anställningar
Lönekonsult för
avslutas vid rätt tidpunkt respektive område,
då anställningen löper ut månadsvis 1-3 dagar
innan verkställan av lön
Att anställningar läggs
Lönekonsult för
vilande vid tillfällig
respektive område,
anställning på annan
månadsvis 1-3 dagar
enhet, samt att de
innan verkställan av lön
aktiveras vid återgång
Att aktuella anteckningar Lönekonsult för
åtgärdas innan
respektive område,
lönekörning
månadsvis 1-3 dagar
innan verkställan av lön
Att semester rapporteras Lönekonsult för
med 100% alternativt
respektive område,
semestertimmar
månadsvis 1-3 dagar
innan verkställan av lön
Att öppen sjukfrånvaro
Lönekonsult för
har läkarintygdatum som respektive område,
stämmer samt att
månadsvis 1-3 dagar
omfattning är rätt inlagd innan verkställan av lön
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Forts Gemensam service, Lönecentrum
Kontroll av fellista

Kontroll av varningslista

Kontroll av sparade
semesterdagar
Kontroll av placering och
korrekt schematyp

Kontroll av att beslut
gällande särskilt
högriskskydd AMOS
Kontroll av att avdrag gjorts
för löneförskott
Kontroll av icke
löneplacerade
tjänstledigheter
Kontroll av semester med
omfattning
Kontroll av
pensionsgrundande lön när
negativ bruttolön funnits
under året
Kontroll av %-satser
pension på individnivå

Att samtliga inbyggda
kontroller i systemet är
åtgärdade innan
lönekörning
Skulder kontrolleras
samt kontroll av att
pensionsgrundande lön
ackas rätt
Att sparade
semesterdagar inte
överstiger 40 dagar
Att den anställde har rätt
placering och schema
så att korrekt OBersättning betalas ut
eller att ingen OB-ers
betalas ut
Att den anställde har
giltigt beslut i personakt
för AMOS när orsaken
är vald i självservice
Att utbetalt löneförskott
dras av på kommande
löneutbetalning

Lönekonsult för
respektive område,
månadsvis 1-3 dagar
innan verkställan av lön
Lönekonsult för
respektive område,
månadsvis 1-3 dagar
innan verkställan av lön
Lönekonsult efter
semestersomställning i
februari månad
Lönekonsult för
respektive område,
månadsvis 1-3 dagar
innan verkställan av lön

Lönekonsult för
respektive område,
månadsvis 1-3 dagar
innan verkställan av lön
Lönekonsult för
respektive område,
månadsvis 1-3 dagar
innan verkställan av lön
Att det finns placeringar Lönekonsult för
på inlagda partiella
respektive område,
tjänstledigheter
månadsvis 1-3 dagar
innan verkställan av lön
Att semester rapporteras Lönekonsult för
rätt vid partiell frånvaro
respektive område,
månadsvis 1-3 dagar
innan verkställan av lön
Att pensionsgrundande
Pensionshandläggare
lön ackumulerar rätt om Pia Andersson vid
negativ bruttolön
filöverföringar till
uppstått
KPA/Skandia
Att rätt %-sats utifrån
Pensionshandläggare
gällande pensionsavtal
Pia Andersson vid
är registrerat på
filöverföringar till
arbetstagarna
KPA/Skandia
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Forts Gemensam service, Lönecentrum
Borttag av behörighet,
barns personnummer och
anhörigadress vid avslut

Kontroll av ob-ersättning
vid frånvaron äldre än 1
månad bakåt.

Att behörighet i Neptun
avslutas samt att
uppgifter om barns
personnummer och
anhörigadress plockas
bort vid avslut i
kommunen
Att ob-ers korrigeras/tas
bort då den redan blivit
utbetald.

Kontroll frånvaro med t o m
datum

Att heldagsfrånvaro
aldrig är rapporterad
med klockslag

Lönetillägg

Att tillägget avslutas vid
rätt bevakningsdatum.

Lönetrappan IFO

Att rätt tillägg betalas ut,
beroende på
anställningens längd 2
eller 5 år

Lönekonsult för
respektive område,
månadsvis 1-3 dagar
innan verkställan av lön

Lönekonsult för
respektive område,
månadsvis 1-3 dagar
innan verkställan av lön
Lönekonsult för
respektive område,
månadsvis 1-3 dagar
innan verkställan av lön
Lönekonsult för
respektive område,
månadsvis 1-3 dagar
innan verkställan av lön
Lönekonsult för
respektive område,
månadsvis 1-3 dagar
innan verkställan av lön
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Medborgarservice
Kontrollobjekt

Kontrollmål

Kontrollreferens

Resultat från kontroll

Avvikelseanalys

Åtgärdsförslag

Vad ska kontrolleras?

Mot vilken normbild ska
iakttagelser bedömas?

Datum när kontroll
genomfördes, vem som
gjorde kontrollen
(namn/funtion) samt ev.
kontrollrapport-ID (t.ex.
namn, dnr., ID-nr)

Vad visade reslutatet
från kontrollen i relation
till normbilden?

Om resultat avviker från
normbild, vad är
rotorsaken till
avvikelsen?

Vilka åtgärder/aktiviteter
rekommenderas för att
åtgärda avvikelsen?

Utredning samt dialog
pågår

Leverantör utvecklar
fakturaspecifikation

Övriga
kommentarer
-

Tillväxt och samhällsbyggnad,
Kundcenter och service
Avtalstrohet

Att vi följer våra avtal

2020-02-12, MBS LGR,
faktura nr: 10000053

Avvikelser ej
preciserade enligt avtal.

Uppföljning nyckeltal

Se till att ärendeflödet fungerar
utifrån bestämda tidsramar

2020-02-12, MBS LGR.
Tjänstegaranti
återkoppling iunom 24
timmar kundcenter

Inget att anmärka!

Kontrollrapport
parkeringstillstånd
funktionshindrade
daterat 20-01-27.

Inget att anmärka!

Delegationspunkt till KS Granskning av rapport till KS

Kostenheten
Kontroll att egenkontroll Att bokföra och genomföra
genomförs korrektdokumentationskrav enligt
Säkra verksamheter
livsmedelslagen-Säkerställa
säkra verksamheter
Kontroll av
Att vi klarar gränsvärdena för
mikrobiologiska
de mikrobiologiska halterna .
resultat- Säkra
Säkerställa att vi har rätt rutiner
verksamheter
för rengörning samt att vi
uppfyller livsmedelslagen.

20200203

ingen anmärkning

20200203

ingen anmärkning
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Ökat andelen
användare
under 2019

Forts Medborgarservice, Kostenheten
Kontroll av 25% eko

Att våra inköp motavarar 25%
eko

20200203

23,87%

Målet att uppfylla 25%
inom räckhåll,
begränsades dock av
gällande besparingskrav
på 2 miljoner

Klargöra beslut om
andel % Samt tilldela
resurser för detta

Avtalstrohet

Kontroll att våra inköp sker från
rätt avtal

20200203

19,22 % Max 20%
totalt Kostenheten 14%

Inom gräns,dock ser vi
att enheter utanför vår
köper till stor del fel
varor Kostenehten
ligger själva på ca 14%

Informera om
avtalsregeler och varor

Kontroll av beställda
port mot faktiskt
närvarnde portioner

Avstämming mot beställda
20200203
kontra närvarnde port, För att
minska svinn och säkerställa att
produktionen är densamma
som ätande kunder.

ingen anmärkning

Kontroll av svinn

Mått i avfallsplanen

Ingen anmärkning

20200203

13 av 20
359

Säkerställa korrekta
beställda siffror från
kund

Aktuellt tallriksvinn 25g /
snitt på större matsalar
samt 15kg minskat
svinn totalt på 2 veckor
av försäljning klimatlåda

Fortsätta arbetet med att
utöka till att mäta
serveringssvinn på
samtliga tillagningskök

Oklar målbild
25%
kostriktlinje
gällande
50% riktlinje
för
upphandling
av livsmedel.

Svårt att se
helhetsbild då
flertalet
kunder ej
beställer
själva

Kultur och fritid
Kontrollobjekt

Kontrollmål

Resultat från kontroll

Vad ska kontrolleras?

Mot vilken normbild ska
iakttagelser bedömas?

Kommunikation kring
verksamhet

Externa bidrag;
Ansökningsprocess

Åtgärdsförslag

Övriga kommentarer

Vad visade resultatet från Om resultat avviker från
kontrollen i relation till
normbild, vad är
normbilden?
rotorsaken till
avvikelsen?

Vilka åtgärder/aktiviteter
rekommenderas för att
åtgärda avvikelsen?

-

Granskning av layoutat
material samt närvaro i
sociala medier

Stickprovskontroller har
utförts bland deltagare
där vi sett att sociala
medier/hemsidan är det
bästa sättet att nå ut
bland de tillfrågade
oavsett kön eller ålder.
Allt material följer
Layoten. Inga skriftliga
enkäter utfördes år 2019.

Kommunikationsarbetet
blev försvagat på Kultur o
fritid då 0,5 tjänst
flyttades från Kof till
Kommunikationsenheten
centralt.

Arbete har redan inletts
med att få igång ett
bättre arbetssätt med
Kommunikationsarbetet.

Hålla koll på vilka
bidragsmöjligheter som
finns och söka relevanta
bidrag

Kontrollerat att varje
enhetschef och ansvarig
Kultursekreterare
kontrollerar vilka bidrag
som kan sökas 2 ggr per
år.

Bidrag som kan sökas
förändras löpande av
regeringens beslut.

Ständig bevakning av
förändringar

Externa bidrag;
Återkoppling till
Genomförande av projekt styrdokument löpande
under projektets gång

Kontrollerat att varje
enhetschef och ansvarig
Kultursekreterare
genomför de projekt som
ska utföras enligt
bidragsansökningarna.

Resultat enligt
normbilden av
genomförande av projekt
kopplat till sökta och
erhållna bidrag.

Externa bidrag;
Utvärdering

Kontrollen påvisade bra
inarbetade rutiner där
varje sökt och erhållet
bidrag ska redovisas på
webben. I de fall inte
redovisning sker så får
bidraget betalas tillbaka.

De sökta statsbidragen
redovisas efter
projektavslut efter
verksamhetens målbild i
den ansökan som
lämnades in. Enligt
normbild.

Utvärdering efter
projektslut där
kopplingen till
verksamhetens mål är i
fokus

Avvikelseanalys
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Det finns idag en bra
struktur att söka bidrag.
samtidigt som
ansökningarna ska
redovisas i de system där
bidragen erhållits.

Sökta bidrag där vi erhållit bidrag.• Bidrag för Lovaktiviteter
(från socialstyrelsen) – 531 331 kr • Skapande skola från
Kulturskolan teater och dans 127 000 kr – l: 470 000 kr.
Kultur i Vården 48 000 kr. Bidrag 128 600 kr från
Länsstyrelsen gällande Kulturhistoriska platser. Grekiska
Templet 2019. Här användes alla medel överlag.

Utbildning
Kontrollobjekt

Kontrollmål

Kontrollreferens

Resultat från kontroll

Vad ska kontrolleras?

Mot vilken normbild ska
iakttagelser bedömas?

Datum när kontroll
genomfördes, vem som
gjorde kontrollen
(namn/funtion) samt ev.
kontrollrapport-ID (t.ex.
namn, dnr., ID-nr)

Lokalförsörjning

Trygg, säkra och
likvärdiga

Digitalisering

Tillgång till digitala
enheter och utveckla
digital kompetens hos
personalen

Dokumenterade
arbetsmiljöronder har
genomförts av
förskolechef/bitr.
förskolechef av varje
förskolelokal.
Alla förskollärare har
utrustats med i-pads inför
höstterminen.

Ekonomiuppföljning

Träffsäkerhet i
ekonomiska prognoser

Uppföljningar med
ekonom sker inför varje
prognos med rektorer
och skolformschef.

Tillsyn förskola och
pedagogisk omsorg

Följer skollag och
läroplan

Synpunkter, klagomål
och kränkande
behandling

Funktionella
rapportsystem för att ge
huvudmannen kontroll
över kränkningarna.

Tillsyn av fristående
verksamheter pågår fn.
Genomförs av
ledningsteamet i
förskoleområde 3.
Under hösten 2019
infördes ett nytt systemn
för anmälan om
kränkande behandling.
Implementering pågår.

Avvikelseanalys

Åtgärdsförslag

Övriga kommentarer

Vad visade reslutatet från Om resultat avviker från
kontrollen i relation till
normbild, vad är
normbilden?
rotorsaken till
avvikelsen?

Vilka åtgärder/aktiviteter
rekommenderas för att
åtgärda avvikelsen?

-

Graden av
ändamålsenlighet mellan
våra lokaler varierar.

Några av våra lokaler är i
dåligt skick och har
olämpliga planlösningar
för förskoleverksamhet.

Fortsatt arbete med
långsiktig lokalplanering.
Bevakning av
ramavtalsupphandling
genom SKR inför
framtida investeringar.

Försiktighet pga hög
sjukfrånvaro.
Osäkerheten om vi får
sökta statsbidrag.

Återhållsamhet gällande
vikarietillsättning.

Förskola

-

Personalens lärplattform
GIGLA visar att de flesta
pedagoger har börjat
använda
självstudiekurserna.
Högre kostnader än
budget prognostiserades
under året jämfört med
utfallet.

Med det nya digitala
kontrollsystemet får vi en
god överblick och följer
de regelverk som finns.
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Stora svängningar i
personalkostnader i
samband med
semesterperioden,
varför?

Fortsatt användning inom
fler områden.

Forts Utbildning, Förskola
Barnhälsoarbetet

Barn i behov av särskilt
stöd får den hjälp de har
rätt till

Medarbetarhälsan

Stärkt medarbetarhälsa

Kompetensförsörjning

Andel högskoleutbildade
hög

Barnhälsoplan är
framtagen och fastställd
under hösten av rektorer,
skolformschef och
verksamhetschefen för
elevhälsan.
Månatlig uppföljning av
sjukfrånvaro. Rektorer
och Skolformschef.
Andel förskollärare i nivå
med riket.

Det finns tydliga rutiner
för stöd till
avdelningspersonalen av
specialpedagoger,
resurspedagoger och
rektorer.
10% sjukfrånvaro 2019.
4% lägre jan 2020
jämfört med jan 2019.
Endast ett fåtal
barnskötare som startade
uppdragsutbildning till
förskollärare har fortsatt
studera.

Behovet av resurser till
barn i behov av särskilt
stöd ökar vilket följs upp
noggrant.

Övergångsrutiner mellan
förskola-förskoleklass
ses över för att ge bästa
förutsättningar vid
skolstart.

Ökade insatser förväntas
ge resultat på länge sikt.
Ändrade förutsättningar
från Uppsala Universitet.

Grundskola
Elevers resultat och
måluppfyllelse

Fullständig
måluppfyllelse och
gymnasiebehörighet

Kontroll av måluppfyllelse
har skett vid två tillfällen:
juni 2019 och under
oktober-november 2019.
Rektor, tf grundskolechef
och tf skolchef.

Resultatet varierar
mellan grundskolorna. En
skola hde ett bättre
resultat än tidigare, en
skola ett något sämre
resultat (med stor
sannolikhet en tillfällig
nedgång) och övriga
skolor enligt förväntan.
Även om resultatet ligger
i linje med förväntan är
de lägre än målbilden.

För den skola som har ett
lägre än förväntat resultat
går det att spåra till en
ovanligt stor grupp elever
som inte är motiverade,
trots ett intensivt arbete
från skolan under många
år. En skola har arbetat
målmedvetet med
organisation och
undervisning, vilket ger
resultat. Övriga skolor
har olika insatser som
kan ge resultat på sikt.

Tydligare uppföljningar
och en återkommande
statisk redovisning i form
av skolblad.

Stödprocesser för
elevers måluppfyllelse
och mående

Alla elever har tillgång till
elevhälsans samtliga
professioner

Detta följs kontinuerligt,
och under hösten har
samtliga skoloområde
utom ett tillgång till
samtliga professioner
inom elevhälsan. Ett
skolområde saknar
fortfarande
specialpedagog, trots
återkommande
annonsering.

Målbilden är i stort sett
uppnådd.

Svårigheter att rekrytera
specialpedagog till ett
skolområde kvartsår.

Fortsatt rekrytering samt
kompetensutveckling och
stöd från andra
skolmråden.
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Forts Utbildning, Grundskola
Kompetensförsörjning

Behörig personal på
samtliga tjänster

Läget under 2019 har
inte förändrats när det
gäler behörigheten.

Det är fortsatt svårt att
rekrytera och behålla
behörig personal inom
alla skolformer, men
särskilt förskola,
fritidshem och
grundskola.

Skolornas låga resultat,
en stor arbetsbelastning,
större belsatning på de
som är behöriga och ett
relativt sett lågt löneläge.

En medveten satsning på
fortbildning, ett
systematiskt arbete med
olika lönetillägg
(karriärtjänster,
lärarlönellyft). Ett uthålligt
arbete med att förbättra
resultaten.

Digitalisering

Alla elever har tillgång till
digitala enheter och
personal med digital
kompetens

Den digitala kompetens
bland personal har ökat,
vilket vi följer kontinerligt
via vår
fortbildningsportal.
Fortfarande finns det
stora skillnader mellan
såväl individer som
skolor. Den plan för ökad
tillgång till digitala
enheter som
formulerades under
våren 2019 har inte
kunnat förverkligas som
följd av inköpsstopp.

Delar av den
grundläggande
infrastrukturen är på
plats, men den fortsatta
utvecklingen har
avstannat som följd av
bristen på digitala
enheter.

Bristen på digitala
enheter gör det svårt att
utveckla pedagogiken
och pedagogernas
intresse för digital
kompetens.

Resurser för inköp av
digitala enheter för att på
sikt uppnå en sitiation
med en enhet per elev.

Ekonomiuppföljning

Träffsäkerhet i våra
ekonomiprognoser

Månadsvisa uppföljningar Högre kostnader än
av ekonom Hafiza
budget för två
Klapuh med rektorer och
skolområden.
skolformschef.

Vi har ett par
skolområden som har
svårt att hålla budget
delvis beroende på små
enheter med med
ofördelaktiga delningstal.

Återhållsamhet på
nyanställningar och inköp
av material. Styrning av
tilldelade medel utifrån
skolors förutsättningar
och behov.

Synpunkter klagomål och
kränkande behandling

Funktionella
kontrollsystem för att ge
huvudmannen över
klagomål och
kränkningar

Under hösten 2019
infördes ett nytt systemn
för anmälan om
kränkande behandling,
vilket har inneburit en
ökad kvalitet och bättre
kontroll.

Vi överträffar normbilden
med stöd av det nya
systemet.

Fortsatt användning inom
fler områden.

Med det nya digitala
kontrollsystemet får vi en
god överblick och följer
de regelverk som finns.
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Forts Utbildning
Gymnasium
Elevers resultat och
måluppfyllelse

Gymnasieexamen

Stödprocesser för
elevers måluppfyllelse
och mående

Alla elever har tillgång till
elevhälsans samtliga
professioner

Kompetensförsörjning

Behörig personal på
samtliga tjänster

Ekonomiuppföljning

Träffsäkerhet i våra
ekonomiprognoser

Synpunkter klagomål och
kränkande behandling

Funktionella
kontrollsystem för att ge
huvudmannen över
klagomål och
kränkningar

Januari 2019, rektor
Normal nivå på andelen
Jonas Albonius. Juli 2019 elever med
rektor Jonas Albonius
gymnasieexamen efter 4
år. Låga andel med
behörighet till
högskolestudier.
Rektor Jonas Albonius
Normalt stödbehov och
samt Linda Gillving
tillgång till samtliga
ansvarig för elevhälsan,
elevhälsans proffesioner.
löpande uppföljning
Tjänsteplanering
Få obehöriga lärare
framföralllt under marsförutom yrkeslärare som
april
enligt
undantagsparagrafen i
skollagen kan anses
behöriga baserat på
yrkesskicklighet.
Månadsvis av rektor
Högre kostnader och
tillsammans med Hafiza
lägre intäkter än
Klapuh
budgeterat.
Det kommer införas ett
digitalt system som är
prövat och infört på
grundskolan under 2019

Normal nivå
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Många elever är inte
motiverade för
högskolestudier.

Ge vuxenelever goda
förutsättningar för
komplettering till
högskolebehörighet

Ingen avvikelse

Ingen åtgärd

Ingen avvikelse

Vi uppmuntrar våra
yrkeslärare att läsa in
lärarbehörighet.

Avvikelsen för utfallet
beror till stor del på
uteblivna budgeterade
intäkter samt ett ökat
antal elever.
Normal nivå

Försiktighet med
budgetering av
statsbidrag.
Införande av digitalt
system för att ge en
bättre kontroll på antalet
kränkningar.

Vård och omsorg
Kontrollobjekt

Kontrollmål

Kontrollreferens

Resultat från kontroll

Vad ska kontrolleras?

Mot vilken normbild ska
iakttagelser bedömas?

Datum när kontroll
genomfördes, vem som
gjorde kontrollen
(namn/funtion) samt ev.
kontrollrapport-ID (t.ex.
namn, dnr., ID-nr)

Vad visade reslutatet från Om resultat avviker från
kontrollen i relation till
normbild, vad är
normbilden?
rotorsaken till
avvikelsen?

Följsamhet till gällande
delegation för
beslutsfattande

Har beslut fattats av rätt
delegat

Kontroll ej genomförd av
VoO, har ej verktyg för
uppföljningen.

Avtalstrohet

Att inköp gjorts från
upphandlad leverantör

Inköp på faktura har
gjorts från upphandlad
leverantör.

Avslut av anställning

Att samtliga steg i
processen följts när
någon avslutat sin
anställning

Kontroll har genomförts
gentemot checklista, inga
avvikelser har upptäckts.

Verksamhetens
egenkontrollprogram

Hur verksamheten
arbetar i förhållande till
styrdokument och mål

2 av 9 inom ÄO är
genomförda.

Egenkontrollprogram

Säkerställa att
efterfrågade
kontrollpunkter är
relevanta och aktuella

Kontrollpunkterna är
relevanta.
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Avvikelseanalys

Varken internkontrollplan
eller egenkontroll är
tillräckligt
implementerade.

Åtgärdsförslag

Övriga kommentarer

Vilka åtgärder/aktiviteter
rekommenderas för att
åtgärda avvikelsen?

-

Alla genomför H2/2019 i
februari 2020, och
därefter enligt rutin.

Individ och familjeomsorg
Kontrollobjekt

Kontrollmål

Kontrollreferens

Resultat från kontroll

Vad ska kontrolleras?

Mot vilken normbild ska
iakttagelser bedömas?

Datum när kontroll
genomfördes, vem som
gjorde kontrollen
(namn/funtion) samt ev.
kontrollrapport-ID (t.ex.
namn, dnr., ID-nr)

Kontroll av ledtider

Ärendeprocesser
handläggs inom
föreskriven tid.

Kontroll av loggar i
verksamhetssystemet

Åtgärdsförslag

Övriga kommentarer

Vad visade reslutatet från Om resultat avviker från
kontrollen i relation till
normbild, vad är
normbilden?
rotorsaken till
avvikelsen?

Vilka åtgärder/aktiviteter
rekommenderas för att
åtgärda avvikelsen?

-

Samtliga kvartal
kontrollerade

Ett fåtal avvikelser

Arbetsbelastning

Vi förstärker
bemanningen och slipar
på rutiner

Endast behöriga
personer tar del av
känslig information i
verksamhetssystemet
viva.

Endast en kontroll utförd
pga svårigheter att göra
kontrollen, nu är detta
löst.

Inga avvikelser

Delegationsordning

Beslut fattas enligt
delegation

Regelbundet i samband
med
ärendegenomgångar mm

Inga avvikelser

Egenkontroll

Varje enhet har en
egenkontrollplan och
denna revideras utifrån
brister som
uppmärksammats
föregående år

En gång per år

Finns ej på alla enheter

Svårt att identifiera
egenkontrollområden

Analysera om
egenkontroll är
nödvändigt i alla enheter.
I så fall stöd av
verksamhetsutvecklare
att identifiera områden.
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Avvikelseanalys

Internkontrollplan för Tierps
kommun
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Bakgrund
Enligt kommunallagen ska kommunen ha en väl fungerande intern kontroll. Med
intern kontroll avses kommunens och kommunkoncernens interna förfaringssätt och
arbetsrutiner som syftar till att säkerställa att organisationens mål uppfylls och att
verksamheten är laglig. Genom riskhantering kan faktorer som utgör en risk för
måluppfyllelsen identifieras, bedömas och kontrolleras. Ordnandet av intern
kontroll och riskhantering är därför en del av ledningen av kommunen och
kommunkoncernen.
Kommunstyrelsen har tydliggjort i Regler för intern styrning och kontroll (ks §
163/2017) att verksamheten under den har en skyldighet mot kommunstyrelsen att
säkerställa att den interna kontrollen är god. Kommunfullmäktige har ytterligare
tydliggjort vad kommunstyrelsen har för uppdrag och ansvar avseende uppföljningar, intern kontroll och insyn i Riktlinje för intern kontroll och insyn i
kommunens verksamheter (kf §72/2017) och Program för uppföljning av och insyn
i kommunens verksamheter (kf 73/2017).
Det pågår ett arbete att utveckla processen för intern styrning och kontroll. Beslut
om och uppföljning av internkontrollplaner kommer ingå i ett årshjul länkat till
årshjulet för planering och uppföljning av verksamhet och budget. Det betyder att
interkontrollplan för kommande år beslutas politiskt i samband med att budgeten för
samma år behandlas, och att uppföljningen behandlas i samband med årsredovisningen för samma år.
Verksamheternas genomförda riskanalyser ligger till grund för internkontrollplanens omfattning.

Syfte
Kommunens interna kontroll syftar till att minimera riskerna för att 1) bryta mot
lagar och regler, 2) avvika negativt mot budget- och verksamhetsmålen, och 3) ge
felaktig information (rapportering) till beslutsfattare och allmänheten om det
ekonomiska och verksamhetsmässiga läget i verksamheten samt ta emot felaktig
information från annan.

Ansvar
Kommunstyrelsen har ansvaret för den interna kontrollen inom kommunstyrelsens
verksamhet. Verksamhetschefer ansvarar för att konkreta regler och anvisningar är
utformade så att en intern kontroll kan upprätthållas samt att dessa följs och att
medarbetarna är informerade om dess innebörd.
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Gemensam service
Kontrollobjekt

Kontrollmål

Kontrollansvarig

Kontrollfrekvens

Kontrollmetod

Mottagare av
kontrollrapport

Vad ska kontrolleras?

Mot vilken normbild ska
iakttagelser bedömas?

Vem ansvarar för att
kontroll genomförs enl.
plan?

Hur ofta ska kontroll
genomföras?

Hur ska kontroll
genomföras per
kontrolltillfälle?

Vem är mottagare
av resultatet från
kontrollen?

Är betalning av fakturan
korrekt
Har användare endast
behörighet till delar av
flödet

Automatiskt via INYETT

Löpande

Fakturacentralen

Systemförvaltare RoR/IoF

1 ggr per år

Genomgång av
betalningsfil
Genomgång rapport
beslutsattestanter IoF och
behörigheter RoR.

Följs $ 5 i
Attestreglementet
avseende
förtroendekänsliga poster

Ekonom

4 ggr per år

Stickprov på berörda
konton

Ekonomichef

Lönebildning

Individuell lönesättning

HR

1 gång per år

årliga avstämningar

KS

Jämställda löner

Inga osakliga
löneskillnader
Ändamålsenligt stöd

HR

1 gång per år

Lönekartläggning

KS

HR

1 gång per år

KS

HR

1 gång per år

Sjuktal

Kompetenbaserad
rekrytering
Sjuktal mellan 3-4 %

Enkät och träffar på
ledningsmöten
Utdata ur Visma recruit

HR

3 gånger per år

Utadata från HR-system

KS

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Fungerande SAM

HR

1 gång per år

Handlingsplaner till CSG

KS

Olycksfall och tillbud

Utnyttjar aktivt KIA

HR

1 gång per

Utdata ur KIA

KS

Mångfald och jämställdhet

Uppfylla kraven i
diskrimineringslagen

HR

1 gång per år

Enkäter

KS

Att registrering har skett
korrekt utifrån underlag
samt att underlag som
inkommer är korrekta

Utsedd lönekonsult

Varje månad efter
verkställd lön 4
st/kommun och
månad

Stickprov

Lönechef

Ekonomi
Betalning av leverantörsfakturor
Behörigheter leverantörsfaktura flödet

Attestrutin

Ekonomichef

HR

Chefsstöd
Rekrytering

KS

Lön
Registrering av nyanställda
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Fortsättning Gemensam service
Kontroll av att avdrag gjorts för
löneförskott

Att utbetalt löneförskott
dras av på kommande
löneutbetalning

Lönekonsult

Varje månad innan
lönekörning på
respektive område

Kopia av löneförskott
stäms av mot avdrag på
lön

Lönechef

Kontroll av icke löneplacerade
tjänstledigheter

Att det finns placeringar på Lönekonsult
inlagda partiella
tjänstledigheter

Varje månad innan
lönekörning på
respektive område

Rapport ur lönesystemet

Lönechef

Kontroll av semester med omfattning

Att semester rapporteras
rätt vid partiell frånvaro

Varje månad innan
lönekörning på
respektive område

Rapport ur lönesystemet

Lönechef

Kontroll av pensionsgrundande lön när
negativ bruttolön funnits under året

Att pensionsgrundande lön Pensionshandläggare
ackumulerar rätt om
negativ bruttolön uppstått

Inför filöverföring till
KPA

Rapport ur lönesystemet

Lönechef

Frånvaroregistrering

Att frånvaro förlängs och
registreras
Att poster attesteras
löpande samt att det inte
finns oattesterade poster
vid lönekörning

Ansvarig
chef/medarbetare
Lönekonsult

Varje månad

Utdata rapport,
Ansvarig chef
kostnadskontroll per enhet
Rapport ur lönesystemet, Ansvarig chef
påminnelse mail till berörd
chef

Kontroll av lönesumman på bankfilen

Att rimlighetsbedömning
görs av lönesumman av
två personer per kund.

Systemförvaltare och
systemadministratörer

Varje månad

Loggfilen ska efter
genomgång signeras av
två personer

Lönechef

Kontroll av att anställningar med tom
datum

Att anställningar avslutas
vid rätt tidpunkt då
anställningen löper ut

Lönekonsult

Varje månad
kontinuerligt på
respektive område

Rapport ur lönesystemet

Lönechef

Kontroll av vilande anställningar

Att anställningar läggs
vilande vid tillfällig
anställning på annan
enhet, samt att de
aktiveras vid återgång

Lönekonsult

Varje månad
kontinuerligt på
respektive område

Rapport ur lönesystemet

Lönechef

Kontroll av anteckningar

Att aktuella anteckningar
åtgärdas innan
lönekörning

Lönekonsult

Varje månad
kontinuerligt på
respektive område

Rapport ur lönesystemet

Lönechef

Kontroll av frånvaro med tom datum

Att semester rapporteras
med 100% alternativt
semestertimmar

Lönekonsult

Varje månad
kontinuerligt på
respektive område

Rapport ur lönesystemet

Lönechef

Kontroll av oattesterade poster

Lönekonsult

Varje månad innan
stängning av
systemet för
lönekörning
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Fortsättning Gemensam service
Kontroll av öppen frånvaro

Att öppen sjukfrånvaro har
läkarintygdatum som
stämmer samt att
omfattning är rätt inlagd

Lönekonsult

Varje månad på
kontinuerligt
respektive område

Rapport ur lönesystemet

Lönechef

Kontroll av fellista

Att samtliga inbyggda
kontroller i systemet är
åtgärdade innan
lönekörning

Lönekonsult

Varje månad innan
lönekörning på
respektive område

Rapport ur lönesystemet

Lönechef

Kontroll av varningslista

Skulder kontrolleras samt
kontroll av att
pensionsgrundande lön
ackas rätt

Lönekonsult

Varje månad innan
lönekörning på
respektive område

Rapport ur lönesystemet

Lönechef

Kontroll av sparade semesterdagar

Att sparade
semesterdagar inte
överstiger 40 dagar

Lönekonsult/chef

Vid
Rapport ur lönesystemet
semesteromställning
i feb

Ansvarig chef

Kontroll av placering och korrekt
schematyp

Att den anställde har rätt
placering och schema så
att korrekt OB-ersättning
betalas ut eller att ingen
OB-ers betalas ut

Lönekonsult

Minst en gång i
veckan samt inför
varje lönekörning

Kontrolleras i bilden
”Översikt”.

Lönechef

Kontroll av att beslut gällande särskilt
högriskskydd AMOS

Att den anställde har giltigt
beslut i personakt för
AMOS när orsaken är vald
i självservice

Lönekonsult

Varje månad innan
lönekörning på
respektive område

Rapport ur lönesystemet

Lönechef

2 ggr/år

Stickprov

Styrgrupp för Viva

1 ggr/kvartal

Stickprov

Chef KSU

Kvalitet och strategisk utveckling
Användares hantering av login och
lösenord till IFOS och VoOs
verksamhetssystem Viva

Att användare i Viva tas bort när de
slutar sin tjänst

Samtliga användare ska
Systemförvaltare Viva
ha bytt till personligt
lösenord.
Ingen användare "lånar" ut
sin identitet till någon
annan.
Endast aktuella användare Systemförvaltare Viva
ska ha inlogg i systemet
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Fortsättning Gemensam service
Rapportering till IVO av ej verkställda
beslut

Att det görs inom utsatt tid
och på rätt sätt.

Chef KSU

4 ggr/år, per kvartal

Berörd handläggare
återkopplar efter varje
rapporteringstillfälle.

Chef KSU

Uppföljning av LOV-företag

Att uppföljningen
genomförs enligt fastställt
årshjul och process.

Chef KSU

1 ggr/år

Uppföljning med berörd
handläggare

Chef KSU

Otillåtna direktupphandlingar

Kontrollera att det som
köps sker enligt avtal eller
att direktupphandling
dokumenteras

Upphandlingsenheten

Löpande under året

Stickprovskontroller Inyett
och IoF

Upphandlingschef
och respektive
verksamhetschef

Avtalstrohet

Kontroll att vara/tjänst
köps från rätt avtal

Upphandlingsenheten

Löpande under året

Stickprovskontroller Inyett
och IoF

Upphandlingschef
och respektive
verksamhetschef

Leveranskontroll mot avtal

Följa upp att leveranser
sker med rätt kvalitet och
enligt avtalade villkor

Beställare

Löpande under året

Leveranskontroll och
fakturagranskning

Upphandlingschef

Avtalsförvaltning

Kontroll av löptider,
indexregleringar,
samordning och
referensgrupper

Upphandlingsenheten

Löpande under året

Kommers

Upphandlingschef

Är delegationspunkterna
juridiskt riktiga
Verksamheter som
registrerar delegationsbeslut i verksamhetssystem: kontroll att
verksamhetens samtliga
delegationspunkter finns
inlagda i verksamhetssystemet.

Kommunjurist

1ggr/år

Sekreterare KS

Systemförvaltare

1 ggr/år

Genomgång av
delegationsordningen
Påminnelsemejl till
berörda systemförvaltare
(Viva, EdP/vision)

Upphandling

Ledningsstöd
Beslut fattas i enlighet med delegation
Rapportering av fattade
delegationsbeslut
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Sekreterare KS

Fortsättning Gemensam service
Rapportering av fattade
delegationsbeslut

Finns rutiner i alla
verksamheter för hur
delegationsbeslut ska
rapporteras (krävs först att
riktlinjer för
återrapportering av
delegationsbeslut är
fastställda)

Administrativ assistent

1 ggr/år, vid
införandet, därefter
kontroll att rutinerna
uppdateras enligt
plan

Kontroll med chefer

Sekreterare KS

Att nämnder och bolag efterlever
arkivlagen och kommunens
arkivreglemente avseende arkivvård

Alla nämnder och bolag
har utsedda
arkivansvariga med
grundläggande kunskap i
arkivfrågor

Informationsstrateg

Fortlöpande

Dialog med
verksamheter/bolag och
utsedda arkivansvariga

Chef med ansvar
för verksamhetsområdet som vid
behov lyfter frågan
(rapportering kan
även ske muntligt)

Att/hur nämnder och bolag efterlever
offentlighets- och sekretesslagen och
kommunens arkivreglemente
avseende redovisning av allmänna
handlingar

Alla nämnder och bolag
har föreskriven
arkivredovisning - dvs.
arkivbeskrivning och
dokumenthanteringsplan.

Informationsstrateg

Fortlöpande

Dialog med
verksamheter/bolag och
utsedda arkivansvariga

Chef med ansvar
för verksamhetsområdet som vid
behov lyfter frågan
(rapportering kan
även ske muntligt)

Utlämnande av allmänna handlingar i
kommunarkivet

Korrekt och lagenlig
hantering

Informationsstrateg

Fortlöpande

Dialog med medarbetare i
Dokumentstrategiska
teamet

Chef med ansvar
för verksamhetsområdet som vid
behov lyfter frågan
(rapportering kan
även ske muntligt)

Att nämnder och bolag har
en bra GDPR-nivå.

Dataskydddsombud

Fortlöpande

Dialog och med
verksamheter/bolag och
utsedda kontaktpersoner
GDPR.

Kommundirektör
(rapportering kan
även ske muntligt)

Dokumenthantering

GDPR - Dataskyddsombud
Att nämnder och bolag efterlever
GDPR
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Fortsättning Gemensam service
Kost
Kontroll att egenkontrollen genomförts
korrekt- säkra verksamheter

Att alla bokför och
genomför
dokumentationskrav enligt
livsmedelslagensäkerställa säkra
verksamheter
Att vi klarar gränsvärdena
för mikrobiologiska
halterna- Säkerställa att vi
har rätt rutiner för att
säkerställa att vi uppfyller
livsmedelslagen
Att våra inköp motsvarar
25% eko

Chef som utfört

stickprov

via kitchek

berörd enhet / KS

Närmast
chef/administratör

1-3ggr/år beroende
på storlek på
enheten

Genom ATP mätare

Chef och enhet
/KS

Chef/administratör

2ggr/ år vid
delårsrapport och
helår

Via DK AB

KS

Kontroll av svinn

Mått i avfallsplanen

Chef/administratör

2ggr/ år vid
delårsrapport och
helår

Via DK AB

KS

Kontroll av 2 veg i veckan

Att alla enheter levererar

Chef/administratör

4 ggr/år säsong

Via Matilda

KS

Kontroll av mikrobiologiska resultatsäkra verksamheter

Kontroll av 25% eko

Medborgarservice
Kontrollobjekt

Kontrollmål

Kontrollansvarig Kontrollfrekvens

Kontrollmetod

Mottagare av
kontrollrapport

Vad ska kontrolleras?

Mot vilken normbild ska
iakttagelser bedömas?

Hur ofta ska kontroll
genomföras?

Hur ska kontroll genomföras
per kontrolltillfälle?

Vem är mottagare av
resultatet från
kontrollen?

Debitera avgifter utifrån beslut

Säkerställa att fakturering blir
genomförd utifrån beslut
Att vi följer våra avtal

Vem ansvarar för
att kontroll
genomförs enl.
plan?
Enhetschef

1 ggr/månad

MBS-ledningsgrupp

Enhetschef

2ggr/år

Kontroll mot rapport från
system som t. ex EDP.
Kontrollera genom stickprov
ramavtalen mot
beställning/faktura.

Avtalstrohet
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MBS-ledningsgrupp

Fortsättning Medborgarservice
Uppföljning nyckeltal

Se till att ärendeflödet
fungerar utifrån bestämda
tidsramar

Redovisa delegationsbeslut till KS Granskning av rapport till KS

Enhetschef

1ggr/månad

Rapport ur system som ex
ledtider bygglov, svarstider,
synpunkter, mm.

MBS-ledningsgrupp

Enhetschef

Löpande inför KS

Kontroll mot rapport från
system som t. ex EDP.

MBS-ledningsgrupp

Kultur och fritid
Kontrollobjekt

Kontrollmål

Kontrollansvarig Kontrollfrekvens

Kontrollmetod

Mottagare av
kontrollrapport

Vad ska kontrolleras?

Mot vilken normbild ska
iakttagelser bedömas?

Hur ofta ska kontroll
genomföras?

Hur ska kontroll genomföras
per kontrolltillfälle?

Vem är mottagare av
resultatet från
kontrollen?

Kommunikation kring verksamhet

Granskning av layout

Vem ansvarar för
att kontroll
genomförs enl.
plan?
KoF chef

Löpande men minst en
gång/år och verksamhet

Stickprov bland deltagare,
utvärdering och enkäter kring
hur sammansättningen bland
deltagarna ser ut samt hur
man mottagit information.

KS

Externa bidrag;
Ansökningsprocess

Hålla koll på vilka
bidragsmöjligheter som finns
och söka relevanta bidrag

Enhetschef

Två ggr/år

Omvärldsanalys kontinuerligt
vilka bidrag som kan sökas.

Kultur och fritidschef

Externa bidrag; Genomförande
av projekt

Återkoppling till styrdokument
löpande under projektets
gång

Enhetschef

Löpnade under projektet Dialog och rapportering

Kultur och Fritidschef

Externa bidrag; Utvärdering

Utvärdering efter projektslut
där kopplingen till
verksamhetens mål är i
fokus.

Enhetschef
tillsammans med
KoF chef

En gång vid projektslut

KS
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Webenkät skriftlig rapport

Utbildning
Förskola
Kontrollobjekt

Kontrollmål

Kontrollansvarig

Kontrollfrekvens Kontrollmetod

Mottagare av
kontrollrapport

Vad ska kontrolleras?

Mot vilken normbild ska iakttagelser
bedömas?

Vem ansvarar för att
kontroll genomförs enl.
plan?

Hur ofta ska
kontroll
genomföras?

Hur ska kontroll genomföras
per kontrolltillfälle?

Vem är mottagare av
resultatet från
kontrollen?

Lokalförsörjning

Trygg, säkra och likvärdiga

Skolformschef förskola

1ggr/år

Arbetsmiljörond

Utbildningschef
utskottet

Digitalisering

Tillgång till digitala enheter och
utveckla digital kompetens hos
personalen

Förskolechef

Löpande i
samband med
chefsträffar

Analys av systematiskt
kvalitetsarbete

Utbildningschef,
Utskottet

Ekonomiuppföljning

Träffsäkerhet i ekonomiska
prognoser

Skolformschef förskola

4gggr/år

Dialog med enhetschefer
samt uppföljning

Utbildningschef
utskott

Tillsyn förskola och
pedagogisk omsorg

Följer skollag och läroplan

Skolformschef förskola

Löpande enligt
tidsplaner

Analys av systematiskt
kvalitetsarbete

Utbildningschef
utskott

Synpunkter, klagomål och
kränkande behandling

Funktionella rapportsystem för att
ge huvudmannen kontroll över
kränkningarna.

Skolformschef förskola

Löpande enligt
tidsplaner

Analys av systematiskt
kvalitetsarbete

Utbildningschef
Utskott

Barnhälsoarbetet

Barn i behov av särskilt stöd får den Förskolechef
hjälp de har rätt till

Löpande enligt
tidsplaner

Analys av systematiskt
barnhälsoarbete

Utbildningschef
utskott

Medarbetarhälsan

Stärkt medarbetarhälsa

Förskolechef

Löpande enligt
tidsplaner

Uppföljning arbetsmiljö,
sjukfrånvaro och rehab

Utbildningschef
utskott

Kompetensförsörjning

Andel högskoleutbildade hög

Skolformschef förskola

Löpande enligt
tidsplaner

Analys av systematiskt
kvalitetsarbete

Utbildningschef
utskott
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Grundskola
Kontrollobjekt

Kontrollmål

Kontrollansvarig

Kontrollfrekvens

Kontrollmetod

Mottagare av
kontrollrapport

Vad ska kontrolleras?

Mot vilken normbild ska
iakttagelser bedömas?

Hur ofta ska kontroll
genomföras?

Hur ska kontroll genomföras
per kontrolltillfälle?

Vem är mottagare av
resultatet från kontrollen?

Elevers resultat och
måluppfyllelse

Fullständig måluppfyllelse och
gymnasiebehörighet

Vem ansvarar för
att kontroll
genomförs enl.
plan?
Rektor

4 ggr/läsår

Betyg samt prognos
måluppfyllelse

Skolformschef,
utbildningschef, Utskott

Stödprocesser för elevers
måluppfyllelse och mående

Alla elever har tillgång till
elevhälsans samtliga
professioner

Rektor

Löpande

Verksamhetschef elevhälsa,
skolformschef, Utskott

Kompetensförsörjning

Behörig personal på samtliga
tjänster

Rektor

Löpande

Verksamhetschef elevhälsa
har återkommande möten
med rektorer och
elevhälsans professioner
Analys i det systematiska
kvalitetsarbetet

Digitalisering

Alla elever har tillgång till
digitala enheter och personal
med digital kompetens
Träffsäkerhet i våra
ekonomiprognoser

Rektor

Löpande i samband
med
ledningsgruppsmöten
Månadsvis

Analys i det systematiska
kvalitetsarbetet

Skolformschef,
utbildningschef, Utskott

Dialog med rektor samt
uppföljning

Skolformschef,
utbildningschef

Löpande

Analys i det systematiska
kvalitetsarbetet

Utbildningschef, Utskott

Ekonomiuppföljning
Synpunkter klagomål och
kränkande behandling

Rektor

Funktionella kontrollsystem för Skolformschef
att ge huvudmannen över
klagomål och kränkningar

Skolformschef,
utbildningschef, Utskott

Gymnasieskola
Kontrollobjekt

Kontrollmål

Kontrollansvarig Kontrollfrekvens Kontrollmetod

Mottagare av
kontrollrapport

Vad ska kontrolleras?

Mot vilken normbild ska
iakttagelser bedömas?

Hur ofta ska
kontroll
genomföras?

Hur ska kontroll genomföras per
kontrolltillfälle?

Vem är mottagare av
resultatet från kontrollen?

Elevers resultat och
måluppfyllelse

Gymnasieexamen

Vem ansvarar för
att kontroll
genomförs enl.
plan?
Rektor

2 ggr/läsår

Betyg

Skolformschef,
utbildningschef, Utskott

Stödprocesser för
elevers måluppfyllelse
och mående

Alla elever har tillgång till
elevhälsans samtliga professioner

Rektor

Löpande

Verksamhetschef elevhälsa har
återkommande möten med
rektorer och elevhälsans
professioner

Verksamhetschef elevhälsa,
skolformschef,
utbildningschef
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Fortsättning Gymnasieskola
Kompetensförsörjning

Behörig personal på samtliga
tjänster

Rektor

Löpande

Analys i det systematiska
kvalitetsarbetet

Skolformschef,
utbildningschef, Utskott

Ekonomiuppföljning

Träffsäkerhet i våra
ekonomiprognoser

Rektor

Månadsvis

Dialog med rektor samt
uppföljning

Skolformschef,
utbildningschef

Skolformschef

Löpande

Analys i det systematiska
kvalitetsarbetet

Utbildningschef, Utskott

Synpunkter klagomål och Funktionella kontrollsystem för att
kränkande behandling
ge huvudmannen över klagomål
och kränkningar

Vård och omsorg
Äldreomsorg och funktionshindradeomsorg
Kontrollobjekt

Kontrollmål

Kontrollansvarig

Kontrollfrekvens Kontrollmetod

Mottagare av
kontrollrapport

Vad ska kontrolleras?

Mot vilken normbild ska
iakttagelser bedömas?

Vem ansvarar för att
kontroll genomförs enl.
plan?

Hur ofta ska
kontroll
genomföras?

Vem är mottagare av
resultatet från kontrollen?

Följsamhet till gällande
delegation för beslutsfattande
Avtalstrohet

Har beslut fattats av rätt
delegat
Att inköp gjorts från
upphandlad leverantör

Områdeschef

Två gånger per år Stickprov av 10 slumpvis
utvalda beslut
Två gånger per år Jämförelse leverantör/faktura
med avtalsdatabas

KS

Avslut av anställning

Att samtliga steg i
processen följts när
någon avslutat sin
anställning
Hur verksamheten
arbetar i förhållande till
styrdokument och mål

Enhetschef

Två gånger per år Kontroll mot checklista

Verksamhetschef VoO

Enhetschef

Två gånger per år Självskattning (i QPR)

Områdeschef

Säkerställa att
efterfrågade
kontrollpunkter är
relevanta och aktuella

Verksamhetsutvecklare En gång per år

Verksamhetens
egenkontrollprogram
Egenkontrollprogram

Områdeschef
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Hur ska kontroll genomföras
per kontrolltillfälle?

Jämförelse befintligt program
med nya krav i lagstiftning och
styrdokument

Verksamhetschef VoO

Verksamhetschef VoO

Individ och familjeomsorg
Kontrollobjekt

Kontrollmål

Kontrollansvarig

Kontrollfrekvens Kontrollmetod

Mottagare av kontrollrapport

Vad ska kontrolleras?

Mot vilken normbild ska
iakttagelser bedömas?

Vem ansvarar för att
kontroll genomförs enl.
plan?

Hur ofta ska
kontroll
genomföras?

Hur ska kontroll
genomföras per
kontrolltillfälle?

Vem är mottagare av resultatet
från kontrollen?

ärendeprocesser
Respektive enhetschef
handläggs inom
föreskriven tid
Kontroll av loggar i
endast behöriga personer Respektive enhetschef
verksamhetssystemet Viva tar del av känslig
information i
verksamhetssystemet Viva

4 ggr per år

Stickprov på 10 slumpvis
utvalda ärenden

Verksamhetschef IFO

Två gånger per år Stickprov på 10 slumpvis
utvalda ärenden

Verksamhetschef IFO

Delegationsordning

Respektive enhetschef

två gånger per år

Verksamhetschef IFO

Verksamhetsutvecklare

En gång per år

Kontroll av ledtider

Egenkontroll

beslut fattas enligt
delegation
varje enhet har en
egenkontrollplan och
denna revideras utifrån
brister som
uppmärksammats under
föregående år.
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Stickprov på 10 slumpvis
utvalda ärenden
Enhetschefen upprättar
egenkontrollplan
tillsammans med
verksamhetsutvecklare

Verksamhetschef IFO

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2020-03-03

§ 16
Dnr 2019/899

Riktlinje för fördjupad samverkan med det civila samhället
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att anta Riktlinje för fördjupad samverkan med det civila samhället Idéburet offentligt partnerskap, upphandling av tjänster och reserverade
kontrakt.
Sammanfattning av ärendet

Det civila samhället bidrar idag till samhällsutveckling och välfärd med en
mångfald av verksamheter och aktiviteter i kommunen. Till det civila
samhället hör idéburna organisationer, ideella föreningar och sociala
företag. Kännetecknande för dessa aktörer är att de frivilligt valt att gå
samman kring en idé och värdegrund, att allmännytta eller medlemsnytta är
deras främsta drivkraft samt att eventuellt överskott går tillbaka till
verksamheten och därmed kommer samhället tillgodo.
Syftet med riktlinjen är att belysa de samverkansformer som kan användas
mellan det civila samhället och Tierps kommun. Genom att klarlägga vilka
samverkansformer som finns och hur dessa ska ingås kan vi utöka och
stärka samverkan och i förlängningen civilsamhällets bidrag till välfärden
och samhällsutvecklingen i kommunen.
Riktlinjen berör de områden för fördjupad samverkan som finns idag:
idéburet offentligt partnerskap, reserverade kontrakt och upphandling. Den
tar upp hur Tierps kommun strategiskt kan nyttja redan etablerade
verksamheter och främja att nya verksamheter etableras i kommunen.
Riktlinjen fastslår förutsättningar för samverkan, vilka krav som ska ställas
på organisation och ägare, vilka prövningar som bör göras och vilken
uppföljning av samverkan som ska göras.
Beslutsmotivering

Kommunen har som mål att utöka samverkan med ideella organisationer,
för att ta tillvara på och utveckla de krafter som finns i det civila samhället
idag.
Riktlinjerna klarlägger vilka möjligheter till fördjupad samverkan som finns
samt vilka förutsättningar som ska gälla för att ingå avtal mellan kommun
Ordförande sign

Justerare sign
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och civilsamhälle. Det saknas idag sådana riktlinjer i kommunen och
förhoppningen är att dessa ska möjliggöra för en fördjupad samverkan med
föreningar och sociala företag inom flera välfärdsområden.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Det civila samhället kan bidra med både personella och ekonomiska resurser
till samhällsutvecklingen och välfärden. Kommuner som har en god
samverkan med civilsamhället och förmår lägga ut delar av verksamheter på
ideella organisationer mot ersättning kan på sikt båda spara pengar och
växla upp sina välfärdstjänster.
Beslutsunderlag





Handläggarens tjänsteutlåtande
Utredning avseende samarbetsformer mellan Tierps kommun och det
Civila Samhället
Riktlinje för fördjupad samverkan med det civila samhället Idéburet offentligt partnerskap, upphandling av tjänster och
reserverade kontrakt

Beslutet skickas till







Alla verksamhetschefer
Tierps kommunfastigheter AB (TKAB)
Tierps energi och Miljö AB (TEMAB)
Kommun- och upphandlingsjurist
Hållbarhetsstrateg
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Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande
Datum

Diarienummer

2020-01-15

KS 2019/899

Riktlinje för fördjupad samverkan med det civila samhället –
idéburet offentligt partnerskap, upphandling av tjänster och
reserverade kontrakt
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att anta Riktlinje för fördjupad samverkan med det civila samhället Idéburet offentligt partnerskap, upphandling av tjänster och reserverade
kontrakt.
Sammanfattning av ärendet

Det civila samhället bidrar idag till samhällsutveckling och välfärd med en
mångfald av verksamheter och aktiviteter i kommunen. Till det civila
samhället hör idéburna organisationer, ideella föreningar och sociala
företag. Kännetecknande för dessa aktörer är att de frivilligt valt att gå
samman kring en idé och värdegrund, att allmännytta eller medlemsnytta
är deras främsta drivkraft samt att eventuellt överskott går tillbaka till
verksamheten och därmed kommer samhället tillgodo.
Syftet med riktlinjen är att belysa de samverkansformer som kan användas
mellan det civila samhället och Tierps kommun. Genom att klarlägga vilka
samverkansformer som finns och hur dessa ska ingås kan vi utöka och
stärka samverkan och i förlängningen civilsamhällets bidrag till välfärden
och samhällsutvecklingen i kommunen.
Riktlinjen berör de områden för fördjupad samverkan som finns idag:
idéburet offentligt partnerskap, reserverade kontrakt och upphandling. Den
tar upp hur Tierps kommun strategiskt kan nyttja redan etablerade
verksamheter och främja att nya verksamheter etableras i kommunen.
Riktlinjen fastslår förutsättningar för samverkan, vilka krav som ska ställas
på organisation och ägare, vilka prövningar som bör göras och vilken
uppföljning av samverkan som ska göras.
Beslutsmotivering

Kommunen har som mål att utöka samverkan med ideella organisationer,
för att ta tillvara på och utveckla de krafter som finns i det civila samhället
idag.
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Riktlinjerna klarlägger vilka möjligheter till fördjupad samverkan som
finns samt vilka förutsättningar som ska gälla för att ingå avtal mellan
kommun och civilsamhälle. Det saknas idag sådana riktlinjer i kommunen
och förhoppningen är att dessa ska möjliggöra för en fördjupad samverkan
med föreningar och sociala företag inom flera välfärdsområden.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Det civila samhället kan bidra med både personella och ekonomiska
resurser till samhällsutvecklingen och välfärden. Kommuner som har en
god samverkan med civilsamhället och förmår lägga ut delar av
verksamheter på ideella organisationer mot ersättning kan på sikt båda
spara pengar och växla upp sina välfärdstjänster.
Beslutsunderlag





Handläggarens tjänsteutlåtande
Utredning avseende samarbetsformer mellan Tierps kommun och
det Civila Samhället
Riktlinje för fördjupad samverkan med det civila samhället Idéburet offentligt partnerskap, upphandling av tjänster och
reserverade kontrakt

Beslutet skickas till







Alla verksamhetschefer
Tierpsbyggen
TEMAB
Kommun- och upphandlingsjurist
Hållbarhetsstrateg

I tjänsten
Frida Johnson
Hållbarhetsstrateg
Kvalitet och strategisk utveckling
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Sammanfattning
Tierps kommun ska verka för ett minskat utanförskap genom att aktivt arbeta för att
våra medborgare är inkluderade i samhället och arbetslivet. För att göra det kan vi
ta tillvara på de resurser som finns i det lokala samhället och samverka med det
civila samhället under de bästa formerna.
Civilsamhällets organisationer är ofta uppbyggda enligt demokratiska principer och
delaktighet. Föreningslivet legitimerar det demokratiska parlamentariska systemet
och fungerar som utveckling och implementering av demokratiska system ute i
samhället och utgör därmed en grund för fungerande demokrati. Stor aktivitet i
civilsamhällets organisationer ger en högre tillit för samhället, till skillnad från en
utveckling där färre engagerar sig i organisationer och sammanslutningar vilket
minskar det sociala kapitalet och förtroendet för samhället. Ett välorganiserat och
utbrett civilsamhälle är av avgörande betydelse för att institutionalisera och
upprätthålla tillit. 1 Trots detta har ideella aktörer en relativt svag ställning inom
välfärden i Sverige jämfört med andra länder.2
Kommunens befogenhet att samverka med Civilsamhället är beroende av flera
kommunalrättsliga intresseavvägningar. De kommunalrättsliga principerna för vad
kommunala medel får användas till placerar allmänintresset i centrum. Principerna
bygger på att kommunmedlemmarna behandlas lika och att det gemensamma
intresset är lokaliserat till kommunen eller dess medlemmar. Samverkan med lokalt
verksamma organisationer för att nå gemensamma samhällsmål är normalt förenliga
med allmänintresset och den kommunala kompetensen. 3
Samarbetet kan baseras på olika grunder, dels kan kommunen upphandla tjänster
hos Civilsamhället, dels kan kommunen och organisationerna sluta samverkansavtal
genom så kallat Innovativt offentligt partnerskap (IOP).4
Innan dialog och förarbete kring ett eventuellt partnerskapssamarbete ska påbörjas
behöver kommunen fatta beslut om ett utökat samarbete mellan Kommun och
Civilsamhället. Kommunen bör i dialog med Civilsamhällets organisationer
utforska möjligheterna för partnerskap och om underlag finns, att arbeta fram
förslag till avtal/överenskommelse om partnerskap d.v.s. ett gemensamt dokument
som kan utgöra underlag för beslutet att starta partnerskapssamarbetet.5

SOU 2016:13 s 105
Dir 2018:46 En tydlig definition av idéburna aktörer i välfärden, s 4
3 Skl, 2018, Utveckla idéburet offentligt partnerskap i kommuner landsting och regioner, s 16 ff
4 Dir 2018:46 aa. s 2
5 Skl, 2018, Utveckla idéburet offentligt partnerskap i kommuner landsting och regioner, s 6
1
2
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Inledning
Bakgrund
Sedan mars 2010 gäller som mål för rikspolitiken att förbättra villkoren för det
civila samhället att bidra till samhällsutvecklingen och välfärden, både som
röstbärare och opinionsbildare.6
I Tierps kommun finns det flera aktörer inom det civila samhället som har visat
intresse att samverka med Kommunen.
Civilsamhällets aktörer
Till det civila samhället hör bl.a. ideella föreningar, sociala företag och idéburna
organisationer som verkar som aktörer inom välfärden. Kännetecknande för dessa
aktörer är att de frivilligt valt att gå samman kring en idé och värdegrund, att
allmännytta eller medlemsnytta är deras främsta drivkraft samt att eventuella
överskott går tillbaka till verksamheten och därmed kommer samhället till godo. 7
Aktörer inom idéburen sektor har verksamhetsidéer som i stor utsträckning uppstått
utifrån brukarnas behov och de har flera mål med sitt företagande; samhälleliga,
sociala och ekonomiska. De utgör en outnyttjad resurs när det gäller att leverera till
offentlig sektor. Detta beror på att de behov som dessa aktörer identifierat inte alltid
upplevs lika prioriterade från förvaltningarna som från brukarna.8
Det civila samhället avgränsas till aktörer med allmännyttigt syfte eller med syfte
att möta behov bland medlemmarna själva. Syftet är därmed inte att skapa
ekonomisk vinst för medlemmar, ägare eller andra personer. Av prop. 2009/10:55
framgår att majoriteten av de ekonomiska föreningarna inte räknas till det civila
samhället, eftersom ekonomiska föreningar ska främja sina medlemmars
ekonomiska intressen och därmed inte kan anses ha ett allmännyttigt eller ideellt
syfte. Vissa kan dock räknas in, som nykooperativ som bildas för att verka lokalt
och med sociala syften för att främja brukare och öka deras inflytande, osv.
Vidare finns ekonomiska föreningar som är bildade enligt äldre lagstiftning som
möjliggjorde registrering som ekonomisk förening även om verksamheten var av
ideell karaktär. Även dessa räknas till det civila samhället. Till Civilsamhället
räknas också ekonomiska föreningar som har dubbla syften, dvs. som både syftar
till att främja medlemmarnas ekonomiska intressen och har ideella ändamål. Den 1
januari 2006 infördes möjligheten att bilda aktiebolag med särskild
vinstutdelningsbegränsning (förkortat svb). Dessa aktiebolag kännetecknas av att
verksamheten drivs i ett annat syfte än att ge aktieägarna vinst, och företagsformen
är därmed särskilt anpassad för verksamheter som inte drivs i vinstsyfte. Enligt
Bolagsverkets webbplats är företagsformen tänkt för verksamheter som tidigare

prop. 2009/10:55 En politik för det civila samhället s. 44
Dir 2018:46 aa, s 2
8 Forum, 2016, Idéburet offentligt partnerskap – vilka möjligheter erbjuder EU-rätten, s 20
6
7
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drivits i offentlig regi, t.ex. företag som etableras i privat regi inom hälso- och
sjukvårdssektorn, vilket medför att även dessa kan räknas in i det civila samhället.9
Kommunsektorns samverkan generellt
Kommunsektorns samverkan med Civilsamhället kan ha många former. Till
exempel finns det olika samverkansformer som rådsfunktioner (bl.a. handikapp-,
pensionärs- och brukarråd där organisationer ingår), skriftliga överenskommelser
och subventionering vid upplåtelse av lokaler eller anläggningar. Vidare finns
exempel på projekt där samhällsutmaningar möts genom ett samarbete mellan det
offentliga i form av professionen och civilsamhället i form av brukare eller patienter
och deras organisationer (s.k. medskapande projekt). Det finns också exempel på
kommuner som inte har något dokumenterat eller beslutat samarbete med
civilsamhället, men som i kraft av en samarbetskultur har en stor mängd kontakter i
konkreta frågor och verksamheter.10
Bidrag
Kommunsektorns möjlighet att ge bidrag utgår från det s.k. befogenhetskapitlet i
kommunallagen (2017:725) (KomL). Det innebär att verksamheten, för att kunna få
bidrag, ska vara av allmänt intresse och ha anknytning till kommunens eller
Regionens område eller medlemmar, och inte höra till någon annans ansvar (2 kap.
1 § KomL). Den verksamhet som bidraget avser ska vidare vara benefik, dvs. det
får inte handla om köp av en tjänst.11

Syfte
Syftet med denna utredning är att förbereda arbetet för att ta fram en riktlinje för
hur Tierps kommun ska samverka med det civila samhället.
Syftet ska vara att strategiskt nyttja redan etablerade verksamheter i kommunen för
att höja mervärdet för medlemmar i kommunen. Syftet ska vara att möjliggöra och
strukturera samverkan med det civila samhället för att inkludera Tierps kommuns
medlemmar, både avseende arbetsmarknaden, men även för att få ett rikare socialt
liv och en meningsfylld fritid.

Omfattning
Utredningen ska undersöka vilka förutsättningar som finns för Tierps kommun att
främja samverkan mellan Tierps kommun och det civila samhället. Utredningen ska
belysa på vilka juridiska grunder samverkan kan grundas och utifrån det ska förslag
på en Riktlinje tas fram. Riktlinjen ska omfatta alla kommunens verksamheter samt
kommunens bolag. Riktlinjen ska fastställa på en strategisk nivå hur kommunen ska

SOU 2016:13 s 64 ff
SOU 2016:13 s 319-320
11 SOU 2016:13 s 336
9

10
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agera avseende upphandling, IOP och andra samverkansformer, dock inte
föreningsbidrag.

Metod
Utredningen är genomförd som en litteraturstudie av förarbeten, andra kommuners
riktlinjer och arbeten avseende samverkansformer, faktatexter från myndigheter och
intresseorganisationer samt författningstext.
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Samarbete med idéburna organisationer
Tierps kommun har möjlighet att samarbeta med idéburna organisationer. Detta kan
genomföras på olika grunder och samarbetsform ska väljas utifrån vad som bäst
tjänar det syfte som samarbetet mynnar ut i. Beroende på vilken samarbetsform som
passar bäst måste olika samverkansformer användas och olika krav på motparten
måste ställas.

Krav på ägare och ledning vid avtalstecknande
Beroende på omfattning av samverkan måste olika krav ställas på motparten.
I Proposition 2017/18:158 Ökade tillståndskrav och särskilda regler för
upphandling inom välfärden föreslår Regeringen att nya krav ska införas för
tillstånd att bedriva verksamhet enligt socialtjänstlagen, lagen om stöd och service
till vissa funktionshindrade och för enskilda som i egenskap av huvudmän vill
bedriva verksamhet inom skolväsendet. Tillstånd ska endast beviljas den som
genom erfarenhet eller på annat sätt har förvärvat den insikt i de gällande
föreskrifter som krävs för att bedriva verksamheten och i övrigt visar sig lämplig att
bedriva sådan verksamhet. I fråga om en juridisk person ska prövningen avse den
verkställande direktören och andra som genom en ledande ställning eller på annat
sätt har ett bestämmande inflytande över verksamheten, styrelseledamöter och
styrelsesuppleanter, bolagsmännen i kommanditbolag eller andra handelsbolag, och
personer som genom ett direkt eller indirekt ägande har ett väsentligt inflytande
över verksamheten. Tillståndsinnehavaren ska även ha ekonomiska förutsättningar
att följa de föreskrifter som gäller för verksamheten. Regeringen eller den
myndighet som regeringen bestämmer ska få meddela föreskrifter om villkor för
tillstånd respektive godkännande.12
Detta innebär att avseende samverkan i dessa frågor måste Tierps kommun ta
ställning till vilka prövningar som ska göras på ledning och ägare. Kommunen
måste ta ställning till hur samverkan ser ut och vad dess syfte är. Om samverkan
avser att komplettera eller uppfylla det som faller inom kommunens lagstiftade
ansvar bör en högre grad av kontroll göras. Samverkansform avgör också hur
prövningen bör göras, t ex vid upphandling, även direktupphandling, bör en
leverantörsprövning alltid göras före tilldelning av kontrakt.

Idéburet offentligt partnerskap (IOP)
Begreppet idéburet offentligt partnerskap (IOP) används för samarbetsformer av
mycket olika karaktär. Det finns ingen legal definition på vad som är ett ”Idéburet
Offentlig Partnerskap”(IOP). Paraplyorganisationen FORUM för idéburna
organisationer inom det sociala området, beskriver IOP som ”ett mellanting mellan
upphandling och vanliga föreningsbidrag, där huvudsyftet är att skapa och utveckla
verksamhet i idéburna organisationer genom dialog med det offentliga”.13
12

Prop 2017/18:158 Ökade tillståndskrav och särskilda regler för upphandling inom

välfärden s 42 ff
13 SKL, 2018, s. 15
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FORUM anger14 att ett IOP fungerar bäst om:


Verksamheten sker på initiativ av den idéburna organisationen



Verksamheten är ett led i att förverkliga ett politiskt program eller plan, där
de idéburna organisationerna särskilt nämns. Exempelvis en lokal
överenskommelse



Verksamheten inte kan ses som en del av det normerade föreningsbidraget



Det inte finns en marknad eller en konkurrenssituation att vårda



Bägge parterna är med och finansierar verksamheten (via pengar eller andra
insatser)



Verksamheten inte detaljregleras från kommunen



Verksamheten avses att drivas under en längre tid

Ett IOP måste först och främst prövas mot den kommunala kompetensen som anger
vad kommunen kan engagera sig i för verksamheter. För det fall verksamheten
omfattas av den kommunala kompetensen måste frågan om den ersättning som
utgår för tjänsten utgör bidrag eller uppdragsersättning prövas. Frågan om det
föreligger en bidrags- eller upphandlingssituation avgörs bl.a. utifrån kriterier som
fastställts av EU-kommissionen. Om det inte rör sig om en upphandlingssituation
utan någon form av stöd till organisationen så ska en bedömning ske utifrån EU:s
statsstödsregler.15 Huruvida upphandlingsreglerna är tillämpliga är inte beroende av
om uppdraget är allmännyttigt eller inte, utan hänger också samman med om det är
fråga om ekonomisk verksamhet som erbjuds på marknaden. EU-domstolen påpekade t.ex. i domen i målet Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce m.fl. att
ett avtal inte kan undgå att omfattas av begreppet offentligt kontrakt i den mening
som avses i direktiv 2004/18/ EG enbart på grund av att ersättningen endast avser
kostnaderna för att tillhandahålla de avtalade tjänsterna.16
Samverkan med det civila samhällets organisationer är ett område inom vilket
kommunsektorn har stor frihet att besluta om på vilket sätt och i vilken utsträckning
man vill arbeta tillsammans med Civilsamhällets organisationer.17 Som framgått
ovan vilar vissa välfärdstjänster på den allmänna kommunala kompetensen, medan
ansvaret för de centrala välfärdstjänsterna framför allt regleras i
speciallagstiftningen. Den specialreglerade kompetensen tar sikte på att göra vissa
angelägenheter obligatoriska för kommun och Region. I sådana fall rör det sig om
en skyldighet för kommunen att tillhandahålla en tjänst som sannolikt kräver
detaljreglering utifrån gällande lagkrav. I sådana fall uppfylls inte kriteriet för IOP
enligt Forums modell. En sådan tjänst måste sannolikt upphandlas.18 Om kontakten
FORUM,2017 Handledning i ditt arbete med Idéburet Offentligt Partnerskap
Sou 2016:13 s 406
16 Forum , 2016, Aa
17 Sou 2016:13
18 SOU 2016:13 s. 412
14
15
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initieras av myndigheten talar detta för att det är en beställning som omfattas av
upphandlingsreglerna. Om initiativet däremot kommer från den idéburna aktören
talar detta, utan att ensamt vara avgörande, för att det inte är fråga om
upphandling.19
När det till exempel gäller stöd till kvinnojourer och utsatta EU-migranter och
hemlösa bör sådan verksamhet omfattas av allmänintresset. Eftersom det inte
handlar om ekonomisk verksamhet kan det inte bli fråga om individuellt inriktat
stöd som bara får lämnas om det finns synnerliga skäl enligt 2 kap. 8 § KomL, vars
syfte är att begränsa kommunens engagemang på näringslivets område. Det finns
därmed utrymme för offentlig finansiering av verksamheten för att säkerställa det
allmänna intresset. Det måste dock kontrolleras att den ersättningen som utgår inte
påverkar konkurrensförutsättningarna på den marknad som anknyter till tjänsten.
Det är t.ex. fullt tänkbart att den aktör som tar på sig ett offentligfinansierat uppdrag
att utföra tjänsten (även om det handlar om en idéburen organisation) överkompenseras och ges möjlighet att använda överskottet för att stärka sin position
gentemot konkurrenter på samma eller en angränsande marknad. En förutsättning är
att tjänsten anförtros den idéburna organisationen på ett tydligt sätt, t.ex. genom
beslut av kommunfullmäktige, och att ersättningsvillkoren fastställs på förhand i
avtalet.
Det får alltså inte redan finnas marknadsaktörer som erbjuder äldreomsorg eller
flyktingboende till normala marknadsvillkor som tillhandahåller eller kan
tillhandahålla dessa tjänster på ett tillfredsställande sätt. Dessa aktörer ska alltså
inte, om det beaktar sitt eget kommersiella intresse, vara villiga att utföra tjänsten
eller åtminstone inte utföra den i samma utsträckning eller på samma villkor som
åsyftas med de partnerskapsavtal som kommunen och den idéburna organisationen
vill ingå. Det ankommer på kommunen att avgöra vilka villkor som därvid ska gälla
och bedöma om andra aktörer kan leva upp till dem. Vad gäller frågan om huruvida
en tjänst kan tillhandahållas på dessa villkor av andra marknadsaktörer, kan
kommunens bedömning överprövas och underkännas av Europeiska kommissionens
endast i det fall kommunen gjort ett uppenbart fel. Kraven på anförtroende,
objektiva, transparenta och adekvata ersättningsvillkor måste dock som nämnts
framgå av partnerskapsavtalet. Av särskild betydelse är här att ett bidrag på
200 000 euro under en treårsperiod inte är att betrakta som statligt stöd 20
EU-domstolen angav i mål C-70/95, Sodemare m.fl.123 att en medlemsstat vid
utformning av sitt sociala trygghetssystem, för att uppnå de målsättningar som
eftersträvas (i det aktuella fallet ett socialtjänstsystem för äldre som på grund av sitt
tillstånd behöver vård), kan krävas att anslutningen till systemet av privata aktörer
som ska utföra socialvårdstjänster underkastas villkoret att de ska verka utan
vinstsyfte.21
I mål C-50/14 CASTA preciserades att när en medlemsstat tillåter offentliga
myndigheter att direkt anlita frivilligorganisationer för utförandet av vissa uppdrag
är en offentlig myndighet som avser att ingå avtal med sådana organisationer inte,
enligt unionsrätten, skyldig att först jämföra anbud från olika organisationer.
SKL, 2018 s 21
Forum, 2016, aa, s 32 ff
21 Forum, 2016, aa, s 34
19
20
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Det som krävs är att frivilligorganisationernas tjänster, när de anlitas för att utföra
uppdraget, inte genererar någon vinst för organisationernas medlemmar. Ersättning
får bara omfatta rörliga, fasta och löpande kostnader, vilka är nödvändiga för
tillhandahållandet av tjänsterna. Vad gäller ersättningen för kostnader, ska inget
vinstsyfte, inte heller indirekt, eftersträvas under sken av frivilligverksamhet, och
att frivilligarbetare endast kan få ersättning för kostnader som faktiskt uppkommit
för de tillhandahållna tjänsterna inom ramen för de gränser som organisationerna
själva på förhand fastställt. EU-domstolen fäste i båda målen särskilt vikt vid att ett
avtal med en frivilligorganisation, t.ex. ett IOP, måste bidra till att uppnå den
sociala målsättningen samt målen avseende solidaritet och budgetmässig
effektivitet. I mål C-50/14 CASTA tillade domstolen att när en medlemsstat, som
tillåter offentliga myndigheter att direkt anlita frivilligorganisationer för utförandet
av vissa uppdrag, tillåter att dessa organisationer bedriver viss affärsverksamhet,
ankommer det på medlemsstaten att fastställa gränser inom vilka denna verksamhet
får bedrivas. Dessa gränser måste säkerställa att denna affärsverksamhet är
marginell i förhållande till organisationernas samlade verksamhet och stödjer
fullgörandet av organisationernas frivilligverksamhet. Endast om denna möjlighet
inte utnyttjas inträder skyldigheten att upphandla tjänsterna i enlighet med reglerna
för offentlig upphandling22
IOP ska vidare ses som en samverkansform som inte bygger på
marknadsmekanismer och kommersiella kontrakt, utan ömsesidighet. Den
offentliga parten svarar för en viss typ av stöd, t.ex. tillhandahållande av lokaler och
vissa verksamhetsbidrag, medan de idéburna organisationerna ansvarar för driften
av själva verksamheten.23
Ideella föreningar är en grundbult i det svenska samhället. Bland deras syften
återfinns att underlätta eller möjliggöra utövandet av ett fritidsintresse/hobby, att
förbättra livsvillkoren för en viss grupp i befolkningen och att påverka
människors åsikter eller beteenden24, t ex så har idrottsföreningar en stor roll i det
lokala samhället. Här finns utrymme att teckna samverkansavtal och ett IOP t ex
avseende integration, både avseende nyanlända, men även för personer som har
svårt att få en stark social förankring i samhället, t ex personer med
funktionsvariation, eller personer som har hamnat utanför genom ett långvarigt
missbruk.
Den offentlige partnern, kommunen eller regionen måste släppa något på kontrollen
och jobba för att förtroende, öppenhet och samverkansrelationer stärks mellan
parterna. Detta måste framgå av formuleringarna i IOP-dokumentet.25

Upphandling av tjänster
Ny lagstiftning inom upphandlingsområdet kom 1/1 2019 avseende vissa sociala
tjänster. Regeringen föreslår att det nationella handlingsutrymmet för att ha enklare
FORUM, 2016, aa
SOU 2016:13 s 398
24 SOU 2016:13 s 66
25 SKL, 2018, s 13
22
23
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och flexiblare regler för upphandling av vissa sociala tjänster och andra särskilda
tjänster, s.k. välfärdstjänster bör utnyttjas. Ett fåtal regler som säkerställer öppenhet
och rättssäkerhet bör gälla vid offentlig upphandling av välfärdstjänster vars värde
understiger tillämpligt tröskelvärde. 26 Enligt Prop 2017/18:158, Ökade
tillståndskrav och särskilda regler för upphandling inom välfärden föreslås
ändringar i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) avseende dessa
tjänster vars värde beräknas understiga tillämpligt EU-tröskelvärde på 750 000
euro. De grundläggande upphandlingsrättsliga principerna ska endast tillämpas när
upphandlingen har ett bestämt gränsöverskridande intresse. Annonseringskravet
ska dock finnas kvar, vilket innebär att upphandlingar synliggörs för fler aktörer
och ger medborgarna insyn i myndigheternas verksamhet. För direktupphandlingar
som underskrider 28 % av tröskelvärdet 750 000 Euro, vilket motsvarar ca två
miljoner SEK, ska det dock inte finnas annonseringstvång. 27 Den huvudsakliga
förändringen är således inte att upphandlingen inte måste annonseras, utan att
upphandlande myndighet kan ställa krav som strider mot de grundläggande
principerna, t ex lokal förankring eller mervärden som inte är direkt kopplade till
kontraktsföremålet.
I skäl 114 till Upphandlingsdirektivet anges att skälet till att särskilda bestämmelser
införts för denna typ av tjänster är att de på grund av sin natur fortfarande har en
begränsad gränsöverskridande dimension och att de tillhandahålls i ett särskilt
sammanhang som varierar betydligt mellan medlemsstaterna på grund av olika
kulturella traditioner. Detta anges också vara skälet till att ett högre tröskelvärde ska
gälla för sådana tjänster än för andra. I skäl 114 anges vidare att medlemsstaterna
bör sträva efter att fullfölja målen om att förenkla och lätta den administrativa
bördan för upphandlande myndigheter och leverantörer. 28 De grundläggande
upphandlingsrättsliga principerna ska endast tillämpas när upphandlingen har ett
bestämt gränsöverskridande intresse.29 Upphandlande myndighet ska således ta
ställning till om det finns ett gränsöverskridande intresse.
Upphandlingsmyndigheten ska vara stöd i bedömningen.

Reserverade kontrakt
Regelverket avseende reserverade kontrakt, alltså kontrakt som reserveras till ickevinstdrivande organisationer enligt Upphandlingsdirektivets regler om reserverade
kontrakt (artikel 77) innebär att medlemsstaterna ges möjlighet att begränsa
deltagandet i vissa upphandlingar för organisationer inom den sociala sektorn där
vinsterna återinvesteras i den egna verksamheten. De områden som omfattas av
denna reglering är tjänster inom hälso- och sjukvård, sociala tjänster och kulturella
tjänster. För att en organisation som inte drivs i vinstsyfte ska kunna tilldelas
kontrakt som avses i artikel 77 ska organisationen i fråga utföra offentliga uppdrag
som är kopplade till de aktuella tjänsterna, återinvestera sina vinster och ha en
lednings-och ägarstruktur som grundar sig på personalens ägande eller deltagande,
eller som kräver aktivt deltagande av personal, användare eller berörda parter.
Vidare får organisationen inte ha tilldelats något kontrakt för den berörda tjänsten
26

Prop 2017/18:158 s 62

Prop 2017/18:158 s 68 ff
Prop 2017/18:158 s 65
29 Prop 2017/18:158 s 66
27
28
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av den upphandlande myndigheten under de senaste tre åren och löptiden för
kontrakten får inte överstiga tre år. Det sistnämnda kravet kan tyckas vara
begränsande till sin natur eftersom de flesta välfärdstjänster kräver kontinuitet och
längre avtalstider. Här finns dock ingen begränsning innebärande att upphandlingen
ska vara under ett visst tröskelvärde.30
För upphandling av välfärdstjänster som överstiger tröskelvärdet om 750 000 euro
föreskrivs i beaktandesats 114 Upphandlingsdirektivet att dessa kontrakt bör vara
öppna på unionsnivå. Däremot ges medlemsstaterna stor frihet att organisera valet
av leverantörer på det sätt de finner lämpligast. Motiveringen är att man vill beakta
de kulturella skillnaderna i medlemsstaterna och tjänsternas känslighet.
Av Upphandlingsdirektivets artikel 76 följer vidare att medlemsstaterna ska se till
att de upphandlande myndigheterna får beakta behovet av att garantera tjänsternas
kvalitet, kontinuitet, åtkomlighet, överkomlighet, tillgänglig och omfattning, olika
användarkategoriers specifika behov, inklusive missgynnade och utsatta gruppers
behov, deltagande och egenansvar för användarna samt innovation.31
Möjligheten att reservera en upphandling enligt artikel 77 ska skiljas från den
möjlighet att reservera upphandlingar som föreskrivs i artikel 20 i LOU-direktivet,
som genomförts i svensk rätt genom bestämmelser i 4 kap. 18 § LOU. I de
sistnämnda bestämmelserna regleras möjligheten att reservera deltagandet i
offentliga upphandlingar för arbetsintegrerande företag eller att föreskriva att
kontrakten ska fullgöras inom ramen för program för skyddad anställning. Det
handlar alltså i dessa fall om en annan typ av reserverad upphandling, där andra
förutsättningar ska vara uppfyllda, än den som beskrivs i artikel 77.32 Enligt artikel
77.2 a ska den organisationen för vilken upphandlingen ska reserveras ha till syfte
att fullgöra ett offentligt uppdrag som är kopplat till tillhandahållande av sådana
tjänster som avses i artikeln.33

Slutsats
Ny lagstiftning kommer att möjliggöra för mer lokalt anpassade lösningar avseende
upphandling av sociala tjänster.
Andra samverkansformer med det civila samhället kan vara IOP. IOP bör vara väl
förankrat, både ut mot det civila samhället, politiskt och inom verksamheterna. Det
bör finnas strategiska beslut som möjliggör ett strategiskt och strukturerat arbete
med dessa frågor.
Inom t ex integration bör man kunna sluta IOP:n med t ex idrottsföreningar och
arbeta både med nyanlända, men även personer med funktionsvariationer.
Idrottsföreningar kan vara i behov av extra tränare för att stödja och hjälpa, dessa
kanske måste inneha en viss kompetens och behöver ersättning för att närvara. En
viss ersättning från kommunen är kompetensenligt om syftet är inkludering och
faller under den allmänna kompetensen.
Forum, 2016 a.a., s 24
Prop 2017/18:158
32 Prop 2017/18:158 s 86
33 Prop 2017/18:158 s 93
30
31
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Skillnaden mellan ett avtal som avser köp av plats och ett samarbetsavtal enligt IOP
är att kommunen reglerar villkoren och betalar för definierade insatser vid köp av
plats. Tierps kommun ska sträva efter att köpa dessa platser hos idéburna
organisationer i närområdet. Det innebär att om man är i behov av att köpa en tjänst
är det möjligt att göra det hos en aktör där vi redan har ett IOP, men detta ska
regleras separat.
Tierps kommuns målsättning bör vara att i den mån behov uppstår att köpa t ex
arbetsrehabiliterande tjänster/sysselsättning att köpa dessa av samarbetspartners
inom kommunen med vilka man redan har ett IOP.
Med hänsyn till höjt direktupphandlingsbelopp på 28 % av 750 000 Euro och detta
ska räknas på ett räkenskapsår, så verkar det troligt att Tierps kommun i huvudsak
kommer att kunna direktupphandla platser per år. Att då ha ett IOP där man
dessutom garanterar att erbjuda tjänster som kommunen kan köpa per år med mer
definierade avrop tycks vara en god strategi för ett fungerande långvarigt
samarbete.
IOP-avtalet tas i Kommunstyrelsen eller Kommunfullmäktige med
rambestämmelser villkorat mot en ersättning per år, de avtalen är lämpliga att fatta
vart femte år för att säkerställa uppföljning av att samverkanspartnern uppfyller de
krav som man ställer på ledning, samverkans område, innehåll i verksamheten och
andra av avtalet reglerade frågor.
Möjligheten att upphandla reserverade kontrakt ger begränsade möjligheter för
civilsamhället i Tierps kommun. I och med att de inte får vara längre än tre år och
organisationen sedan ”sitter i karantän” i tre år är detta inte en möjlighet till ett
strategiskt lång samarbete. Det kan dock bli aktuellt om ett kortvarigt behov
uppstår, där vi upplever att vi behöver en viss kompetens och inriktning för att
uppfylla vårt kommunala ansvar.
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Inledning
Tierps kommun ska verka för ett minskat utanförskap genom att aktivt arbeta för att
medborgare är inkluderade i samhället och arbetslivet. Kommunen behöver ta
tillvara på de resurser som finns i det lokala samhället som olika organisationer och
föreningar, det så kallade civila samhället och samverka med dessa.
Samverkan med det civila samhället för att nå gemensamma samhällsmål ligger i
allmänintresset och är förenliga med de kommunalrättsliga principerna. Kommunen
har stor frihet att utforma olika former av samverkan om de innebär att
medborgarna behandlas lika och att intresset är lokaliserat inom kommunen. 1

Bakgrund
Rikspolitikens mål för det civila samhället är sedan mars 2010 att förbättra
villkoren för det civila samhället. Det civila samhället bidrar till samhällsutveckling
och välfärd både som röstbärare och opinionsbildare samt med en mångfald
verksamheter.2 Till det civila samhället hör bland annat idéburna organisationer
som verkar som aktörer inom välfärden, ideella föreningar och sociala företag.
Kännetecknande för dessa aktörer är att de frivilligt valt att gå samman kring en idé
och värdegrund, att allmännytta eller medlemsnytta är deras främsta drivkraft samt
att eventuella överskott går tillbaka till verksamheten och därmed kommer
samhället tillgodo.
Tierps kommun ska ha en utarbetad strategi för att ta tillvara de krafter och resurser
i samhället som det civila samhället kan bidra med. För att få en fungerande
samverkan krävs att det finns strategiska beslut och ett gemensamt arbetssätt där
kommunen långsiktigt kan bygga upp ett samarbete med det civila samhället som
kommer medborgarna till nytta.

Syfte
Syftet med riktlinjen är att belysa de samverkansformer som kan användas mellan
det civila samhället och Tierps kommun.

Omfattning
Riktlinjen reglerar samverkan mellan Tierps kommun och det civila samhället.
Riktlinjen tar upp hur Tierps kommun strategiskt kan nyttja redan etablerade
verksamheter och främja att nya verksamheter etableras i kommunen för att höja
mervärdet för medlemmar i kommunen.
Riktlinjen ska fastställa hur kommunen ska agera avseende upphandling, Idéburet
Offentligt Partnerskap (IOP) och andra samverkansformer.

1

Sou 2016:13

2

prop. 2009/10:55 En politik för det civila samhället s. 44
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Riktlinjen omfattar inte kommunens föreningsbidrag.

Samarbete med det civila samhället
Tierps kommun kan samarbeta med idéburna organisationer. Detta kan genomföras
på olika grunder. Samarbetsform ska väljas utifrån vad som bäst tjänar det syfte
som samarbetet mynnar ut i. Beroende på vilken samarbetsform som passar bäst
måste olika samverkansformer användas och olika krav på motparten måste ställas.

Förutsättningar för samverkan






Organisationen ska ha lokal förankring och vända sig till invånarna i Tierps
kommun.
Organisationen ska vara uppbyggd och fungera enligt demokratiska.
principer samt ta ställning för demokrati, mångfald och samhällsnytta.
Organisationens verksamhet ska ha allmänintresse och vara öppen för alla.
Organisationens värderingar ska främja jämställdhet mellan könen, ickediskriminering på grund av funktionsvariation, härkomst, religion, politisk
tillhörighet, sexuell läggning eller identitet.
Organisationens verksamhet ska vara drogfri och får inte uppmuntra till hot,
våld, droganvändande eller alkohol.

Krav på organisation, ägare och ledning vid avtalstecknande
I samverkan med organisationer från det civila samhället måste Tierps kommun ta
ställning till vilka prövningar som ska göras på ledning och ägare. Kommunen
måste ta ställning till hur samverkan ser ut och vad dess syfte är.
Samverkan ska endast ske med organisationer som har en transparent, demokratisk
och jämställd organisation.
Om samverkan avser att komplettera eller uppfylla det som faller inom kommunens
lagstiftade ansvar bör en högre grad av kontroll göras. Samverkansform avgör
också hur prövningen bör göras. Om Tierps kommun bistår med ekonomisk
finansiering över ett prisbasbelopp ska alltid en kontroll göras av organisationen
och dess företrädare. Kontrollen ska motsvara en leverantörskontroll enligt 13 och
15 kapitlet Lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU).
Om samverkan ska ske avseende ungdomsverksamhet ska ansvariga för
verksamheten ta ut registerutdrag ur belastningsregistret på de ledare som har
ansvar och kontakt med ungdomarna. Verksamheten ska på begäran visa upp detta
för kommunen.

Idéburet offentligt partnerskap
IOP (idéburet offentligt partnerskap) är en avtalsmodell mellan en eller flera
idéburna organisationer och den offentliga sektorn. En modell av partnerskap som
kan användas när varken traditionellt föreningsbidrag eller upphandling är en
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lämplig form. IOP-avtal skrivs ofta runt en speciell verksamhet, som ägs av den
idéburna organisationen, men som den offentliga sektorn vill medverka i.
Tierps kommun ska sträva mot att ingå IOP när:


Verksamheten sker på initiativ av den idéburna organisationen



Verksamheten är ett led i att förverkliga ett politiskt program eller plan, där
de idéburna organisationerna särskilt nämns. Exempelvis en lokal
överenskommelse



Verksamheten inte kan ses som en del av det normerade föreningsbidraget



Det inte finns en marknad eller en konkurrenssituation att vårda



Bägge parterna är med och finansierar verksamheten (via pengar eller andra
insatser)



Verksamheten inte detaljregleras från kommunen



Verksamheten ska drivas under en längre tid

Innan IOP-avtal tecknas ska avtalet prövas:
1. mot den kommunala kompetensen som anger vad kommunen kan
engagera sig i för verksamheter,
2. om det rör sig om ett gemensamt mål där båda parter gynnas, och
3. att det inte strider statsbidragsreglerna, dvs i första hand om det omfattar
ett stöd understigande 200 000 euro under tre år.
IOP-avtal ska inte tecknas:
1. inom områden där det finns en fungerande marknad och vissa aktörer
kan gynnas eller missgynnas om ett samverkansavtal sluts med en viss
aktör.
2. om det är köp av en tjänst, det vill säga att Kommunen detaljreglerar
villkoren och köper en specifik tjänst, i så fall ska avtalet upphandlas.
3. det kan utgöra otillåtet statsstöd
IOP- avtal ska i regel tecknas av kommunstyrelsen. Om det är av principiell
betydelse ska det godkännas av kommunfullmäktige. Avtalen ska sträva efter ett
långsiktigt samarbete mot ett gemensamt mål, för att täcka ett socialt behov.

Upphandling av tjänster
Tierps kommun ska aktivt ta tillvara på de möjligheter som lagstiftningen ger till att
upphandla sociala tjänster på ett sätt som gynnar det civila samhället.
Tierps kommun ska använda det utrymme som finns för att upphandla sociala
tjänster för ett värde understigande det tröskelvärde som fastställs av Europeiska
kommissionen avseende gränser för annonserad och gränsöverskridande
upphandling. Detta för att gynna lokala aktörer inom det civila samhället och för att
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främja en lokal inkludering i samhället, både socialt och på arbetsmarknaden. Det
innebär att krav ska ställas på långsiktigt samarbete mellan kommunen och aktörer
inom det civila samhället. Lokal förankring och mervärden såsom inkludering,
återinvestering, möjlighet till anställning och en inkluderande värdegrund ska
beaktas.
Tierps kommun ska också utnyttja det utrymme som finns för direktupphandling för
sociala tjänster för kontrakt under 28 procent av tröskelvärdet3 för att få ett
långsiktigt samarbete med det lokala civila samhället.

Reserverade kontrakt
Reserverade kontrakt enligt lag 2016:1145 om offentlig upphandling (LOU) ska
endast undantagsvis nyttjas. De kan vara aktuella när det finns ett tillfälligt behov
för sociala tjänster, där man inte ser ett långsiktigt återkommande behov.
Regelverket säger att reserverade kontrakt endast får ha en kontraktstid på tre år och
att leverantören inte får lämna anbud på samma kontraktobjekt de nästkommande
tre åren.

Uppföljning av samverkan
Avtal som sluts baserade på samverkan mellan Kommunen och det civila samhället
ska vila på en ömsesidig värdegrund och förtroende. Avtalen ska inte löpa på mer
än fem år och verksamheten ska följas upp i form av resultat avseende:
 det område där parterna samverkar,
 personer i ledande ställning
 samt ekonomi minst en gång per år.
Detta gäller även avtal som har upphandlats.
All form av uppföljning ska regleras i avtalet mellan parterna. Resultaten av
uppföljningen ska redovisas för Kommunstyrelsen en gång per år.

Definitioner
Civila samhället
En arena skild från staten, marknaden och det enskilda hushållet där människor,
grupper, organisationer agerar tillsammans för gemensamma intressen. I området ingår
allt från nätverk och ideella organisationer till registrerade trossamfund med mera.
Idéburen organisation
Är ingen egen associationsform. Den används ofta som ett samlingsbegrepp för
organisationer med olika associationsform som ideella föreningar, ekonomiska
Tröskelvärdet är den kontraktssumma som EU:s kommission fastställer för vilka
upphandlingsförfaranden som ska tillämpas.
3
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föreningar, stiftelser, trossamfund, aktiebolag med begränsad vinstutdelning. Idéburna
organisationer kännetecknas av att de
• Syftar till att främja ett värde eller en idé
• Inte syftar till direkta privata ekonomiska vinster
• Gynnar allmän- eller medlemsintresset
• Inte är en del av stat och kommun.
Idéburet offentligt partnerskap
Innebär att en offentlig aktör samverkar med en idéburen organisation om en specifik
verksamhet genom en särskild överenskommelse

8
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2020-03-03

§ 17
Dnr 2020/89

Överenskommelse om samverkansregler för den offentligt
finansierade hälso- och sjukvården, läkemedelsindustrin,
medicintekniska industrin och laboratorietekniska industrin
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att anta Överenskommelse om samverkansregler för den offentligt
finansierade hälso- och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska
industrin och laboratorietekniska industrin.
Sammanfattning av ärendet

Det förekommer en samverkan sedan länge mellan hälso- och sjukvården,
forskningen och industrin som har lett till en betydande utveckling.
Samverkan har under många år varit en förutsättning för framtagande och
utvärdering av nya metoder och behandlingar. Utgångspunkten för all
samverkan är att ge patienterna en ändamålsenlig, evidens-baserad,
kostnadseffektiv och säker vård.
Samverkansreglerna rör fortbildning och information av olika slag, men även
stipendier, donationer, konsultationer, utvecklingsprojekt m.m. Samverkan runt
kvalitetsregister, kliniska prövningar och biobanker omfattas inte, men
hänvisning till samverkansreglerna finns i dessa regelverk, som överenskoms
med industri-organisationerna i särskild ordning.
Den största förändringen inför 2020 är att Samverkansreglerna föreslås delas
upp och bestå av två delar: En gemensamt överenskommen policy med bärande
principer och regler av långsiktig karaktär, vilka utgör grunden för samverkan.
Som stöd för samverkan finns även en bilaga med specificerade
samverkanssituationer. Både överenskommelse och bilaga är styrande för
samverkan. Alla medarbetare och chefer i hälso- och sjukvården och
industrin omfattas av dessa regler.

Enheten vård och omsorg bedömer att förslaget till överenskommelse ger
långsiktiga och stabila förutsättningar för att utveckla och öka kunskapen
om samverkan mellan aktörerna till dagens kontext.

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2020-03-03
Beslutsunderlag




Handläggarens tjänsteutlåtande
Rekommendation om överenskommelse om samverkansregler

Beslutet skickas till



Verksamhetschef Vård och omsorg

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign

1 (2)
Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande
Datum

Diarienummer

2020-02-17

KS 2020/89

Överenskommelse om samverkansregler för den offentligt
finansierade hälso- och sjukvården, läkemedelsindustrin,
medicintekniska industrin och laboratorietekniska industrin
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att anta Överenskommelse om samverkansregler för den offentligt
finansierade hälso- och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska
industrin och laboratorietekniska industrin.
Sammanfattning av ärendet

Det förekommer en samverkan sedan länge mellan hälso- och sjukvården,
forskningen och industrin som har lett till en betydande utveckling.
Samverkan har under många år varit en förutsättning för framtagande och
utvärdering av nya metoder och behandlingar. Utgångspunkten för all
samverkan är att ge patienterna en ändamålsenlig, evidens-baserad,
kostnadseffektiv och säker vård.
Samverkansreglerna rör fortbildning och information av olika slag, men även
stipendier, donationer, konsultationer, utvecklingsprojekt m.m. Samverkan
runt kvalitetsregister, kliniska prövningar och biobanker omfattas inte, men
hänvisning till samverkansreglerna finns i dessa regelverk, som överenskoms
med industri-organisationerna i särskild ordning.
Den största förändringen inför 2020 är att Samverkansreglerna föreslås delas
upp och bestå av två delar: En gemensamt överenskommen policy med
bärande principer och regler av långsiktig karaktär, vilka utgör grunden för
samverkan. Som stöd för samverkan finns även en bilaga med specificerade
samverkanssituationer. Både överenskommelse och bilaga är styrande för
samverkan. Alla medarbetare och chefer i hälso- och sjukvården och
industrin omfattas av dessa regler.

Enheten vård och omsorg bedömer att förslaget till överenskommelse ger
långsiktiga och stabila förutsättningar för att utveckla och öka kunskapen
om samverkan mellan aktörerna till dagens kontext.
Beslutsunderlag




Handläggarens tjänsteutlåtande
Rekommendation om överenskommelse om samverkansregler
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2 (2)
Beslutet skickas till



Verksamhetschef Vård och omsorg

I tjänsten
Helena Carlsson
Verksamhetschef
Vård och omsorg
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From:
Medborgarservice
Sent:
Mon, 16 Dec 2019 17:30:21 +0100
To:
ks_reg_drift@tierp.se
Subject:
VB: Meddelande (18/2019) från SKR:s styrelse om Rekommendation om
överenskommelse om samverkansregler [2019KC53951]
Attachments:
18-2019-SIGN-Samverkansregler.pdf

Från: Sveriges Kommuner och Regioner <utskick@skr.se>
Skickat: den 13 december 2019 15:38
Till:
Ämne: Meddelande (18/2019) från SKR:s styrelse om Rekommendation om överenskommelse
om samverkansregler
Till samtliga region- och kommunstyrelser
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har den 13 december 2019 beslutat om
Rekommendation om överenskommelse om samverkansregler för den offentligt finansierade hälso-och
sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och laboratorietekniska industrin, se bifogad
bilaga.
För frågor om Rekommendationen kontakta Gunilla Thörnwall Bergendahl, avdelningen för vård och
omsorg, e-post: Gunilla.ThornwallBergendahl@skr.se eller 08-452 70 00
Mvh
Karin Särnå
Handläggare
Avdelningen för administration
_________________________________
Sveriges Kommuner och Regioner
Hornsgatan 20
118 82 Stockholm
+46 8 452 7264
+46 76 125 1980
www.skl.se
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Från och med den 27 november 2019 heter vi Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).
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MEDDELANDE FRÅN
STYRELSEN NR 18/2019

Vårt ärendenr:
19/00013

2019-12-13

Regionstyrelserna
Kommunstyrelserna

Meddelande från Styrelsen Rekommendation om
överenskommelse om samverkansregler för den offentligt
finansierade hälso-och sjukvården, läkemedelsindustrin,
medicintekniska industrin och laboratorietekniska industrin
fr.o.m. 2020
Ärendenr: 19/01386

Förbundsstyrelsens beslut
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har vid sammanträde den 13
december 2019 beslutat
att godkänna överenskommelsen om samverkansregler för den offentligt
finansierade hälso-och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin
och laboratorietekniska industrin,
att rekommendera regioner och kommuner att för sin del anta överenskommelsen,
samt
att informera regioner och kommuner om beslutet.
Bakgrund
Sedan många år finns gemensamt överenskomna regler, kallade Samverkansreglerna, om vad som gäller när hälso- och sjukvårdens och industrins medarbetare
och chefer ska samverka med varandra inom olika områden. Parter är Sveriges
Kommuner och Regioner, Läkemedelsindustriföreningen, Swedish Medtech och
Swedish Labtech.
Kärnan i Samverkansreglerna rör fortbildning och information av olika slag men
även stipendier, donationer, konsultationer, utvecklingsprojekt m.m. Samverkan runt
kvalitetsregister, kliniska prövningar och biobanker omfattas inte, men hänvisning
till Samverkansreglerna finns i dessa regelverk, som överenskoms med industriorganisationerna i särskild ordning.
Samverkansreglerna reviderades senast för sex år sedan. Nu behöver de moderniseras och uppdateras till dagens kontext. Inga förändringar av större dignitet föreslås,
mer än förtydliganden och förenklingar för att göra dem mer kommunicerbara. Trots
Sveriges Kommuner och Regioner
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50
info@skr.se, Org nr: 222000-0315, www.skr.se
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2019-12-13

Vårt dnr

19/00031

att Samverkansreglerna funnits länge behöver kunskapen om dem förbättras i hälsooch sjukvården. Det förekommer såväl ”beröringsskräck” som alltför vidlyftig
samverkan. Båda är exempel på bristande kunskap om reglerna och dess intentioner
och är signaler om behov av ökad förståelse, dels för vikten av samverkan med
industrin, men också om de yttre ramarna för den. Förtroendet för det offentliga får
inte riskera att skadas och roller och ansvar måste därför vara tydliga för alla
inblandade parter vid samverkan.
SKR erfar att medlemmarna generellt har otillräcklig överblick och kontroll över
vilka industrisamarbeten som förekommer i sina verksamheter, vilket också stöds av
rapporten Sponsring med eftertanke? från Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
2018. En större samordning över industrirelationer från sjukvårdshuvudmännens sida
med transparens, ger bättre förutsättningar för en tillitsfull samverkan och utveckling
för både hälso- och sjukvård som industrin.
Den största förändringen inför 2020 är att Samverkansreglerna föreslås delas upp
och bestå av två delar: En gemensamt överenskommen policy med bärande principer
och regler av långsiktig karaktär, vilka utgör grunden för samverkan. En klok och
insiktsfull tillämpning av dessa kan vara fullt tillräcklig för att samverkan sker på ett
förtroendefullt sätt. Som stöd för samverkan finns även en bilaga med specificerade
samverkanssituationer, vilken kommer uppdateras mer löpande för största möjliga
aktualitet. Både överenskommelse och bilaga är styrande för samverkan.
Information om vid varje tidpunkt gällande samverkansregler återfinns på SKR:s
webbplats, skr.se.
Förutom att för sin del anta överenskommelsen förväntas regioner och kommuner
verka för en god följsamhet till samverkansreglerna och att deras medarbetare och
chefer har kunskap om dem.
Överenskommelse om samverkansregler med bilaga redovisas i bilaga 1a och 1b.
Sveriges Kommuner och Regioner

Anders Knape
Ordförande
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ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKANSREGLER
FÖR DEN OFFENTLIGT FINANSIERADE HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN, LÄKEMEDELSINDUSTRIN, MEDICINTEKNISKA INDUSTRIN OCH LABORATORIETEKNISKA INDUSTRIN
Sveriges Kommuner och Regioner, Läkemedelsindustriföreningens Service AB, Swedish
Medtech och Swedish Labtech har kommit överens om gemensamma regler för hur medarbetare och chefer inom hälso- och sjukvård och industri ska samverka och interagera med
varandra.
Parterna anser att samverkan mellan hälso- och sjukvård och industri är en viktig del för
utvecklingen av såväl hälso- och sjukvård som näringsliv och vill med reglerna värna om att
samarbetet kan fortsätta att utvecklas på ett förtroendefullt sätt.
Samverkansreglerna är gemensamt framtagna utifrån omvärldens krav på ökad transparens,
måttfullhet i samverkan och behovet av tydlig ansvarsfördelning mellan hälso- och sjukvård
och industri, bl.a. avseende sjukvårdshuvudmannens ansvar för fortbildningen.
Reglerna består av två delar: En gemensamt överenskommen policy med bärande principer
och regler av långsiktig karaktär, vilka utgör grundförutsättningarna för samverkan. En klok och
insiktsfull tillämpning av dessa kan vara fullt tillräcklig för att samverkan sker på ett
förtroendefullt sätt. Som stöd för samverkan finns även bilagt en specifikation med konkreta
samverkanssituationer, vilken parterna uppdaterar mer kontinuerligt för största möjliga
aktualitet. Både överenskommelse och bilaga är styrande för samverkan.
Det åligger parterna att verka för att respektive parts medlemmar har väl fungerande egenåtgärdssystem för att kunna upprätthålla en god följsamhet till samverkansreglerna och att
deras medarbetare och chefer har kunskap om dem.
Parterna är överens om att gemensamt följa upp reglerna en gång per år.
Denna överenskommelse gäller fr.o.m. 1 januari 2020 tills vidare och ersätter tidigare överenskomna samverkansregler.

Anders Knape

Malin Parkler

Sveriges Kommuner och Regioner

Läkemedelsindustriföreningens
Service AB

Helena Bragd

Peter Simonsbacka

Swedish Medtech

Swedish Labtech
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Allmänna förutsättningar
I Sverige förekommer sedan länge en värdefull samverkan mellan hälso- och sjukvården,
forskningen och industrin som har lett till en betydande utveckling. Samverkan har under
många år varit en förutsättning för framtagande och utvärdering av nya metoder och
behandlingar.
Industrin är en kunskapsintensiv bransch som är av stor betydelse för Sverige men för att
effektivt kunna utveckla metoder och produkter behövs en nära och förtroendefull samverkan
mellan företagen i sektorn och hälso- och sjukvården. En god samverkan mellan hälso- och
sjukvård, forskning och industri skapar ömsesidigt engagemang för snabbare kunskapsinsamling, utvärdering och introduktion av nya behandlingsmetoder samt utfasning av äldre
behandlingsmetoder. På så sätt ges förutsättningar för en ständigt förbättrad hälso- och
sjukvård som är av stor vikt för samhället.
Utgångspunkten för all god samverkan är att ge patienterna en ändamålsenlig, evidensbaserad, kostnadseffektiv och säker vård.
Samverkan med industrin kan utgöra ett viktigt led i hälso- och sjukvårdspersonalens fortbildning och kompetensutveckling, vilket i sig är nödvändigt för att kunna förbättra metoder
och behandling samt för att säkerställa en hög patient- och användarsäkerhet.
Hälso- och sjukvården står under kontinuerlig förändring samtidigt som efterfrågan på säkrare
och effektivare behandlingar ökar. Parterna måste därför uppdatera reglerna återkommande
så att de är anpassade till sin samtid.
Vården ska flytta närmare patienterna vilket innebär att den i större omfattning ska ske i
primärvården, i hemmet eller på distans. Hälso- och sjukvården digitaliseras också i snabb takt.
Nya sätt att möta eller monitorera patienten utvecklas. Läkemedel, medicin- och laboratorieteknik blir också allt mer integrerade, bland annat genom utveckling av nya diagnostiska
metoder, mjukvaror och appar som stöd för den medicinska behandlingen.
Hälso- och sjukvårdens behov av kompetensförsörjning och kunskapsstöd ställer krav på nya
arbetssätt där digitaliseringen och kunskapsstyrningen ger möjligheter till andra typer av
mötesplatser. Resfria möten på distans kan möjliggöra kunskapsinhämtning eller dialog, där
tid eller ekonomi utgör hinder. Regioner och kommuners gemensamma system för kunskapsstyrning kan medverka till informationsspridning av kunskap.
I alla situationer är det viktigt att hälso- och sjukvårdens medarbetare och företagen upprätthåller ett oberoende förhållningssätt gentemot varandra och i enlighet med de regler som
finns i lagstiftningen, detta gäller särskilt vid upphandling.

Samverkansreglernas omfattning
Alla medarbetare och chefer i hälso- och sjukvården och industrin omfattas av dessa regler.
Oavsett om företag tillhör en branschorganisation eller inte ska hälso- och sjukvården tillämpa
dessa regler på samtliga företag inom branscherna läkemedel, medicinteknik och laboratorieteknik som agerar på eller riktar sig mot den svenska marknaden.
Medlemmar i Läkemedelsindustriföreningen, Swedish Medtech och Swedish Labtech inklusive
moderbolag och systerbolag, ska tillämpa reglerna vid samverkan med alla medarbetare och
chefer inom offentligt finansierad hälso- och sjukvård.
Medarbetare och chefer inom hälso- och sjukvård och industri ska förutom dessa regler och
gällande lagstiftning följa de regler för resor, representation, bisysslor och övriga policys och
affärs- och uppförandekoder som respektive arbetsgivare upprättat för sin egen verksamhet.
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Bärande principer och regler
Utgångspunkten är att all samverkan ska vara dokumenterad, öppen för granskning, rimlig och
ska tillföra alla samverkande parter nytta.
Följande principer gäller vid all form av samverkan

Förtroendeprincipen

Samverkan mellan hälso- och sjukvård och industri ska inte
innebära otillbörlig påverkan och får inte äventyra eller uppfattas äventyra, hälso- och sjukvårdens oberoende.
Förutsättningen för en sund samverkan är en god följsamhet
till gällande lagstiftning, exempelvis avseende mutor, upphandling och beskattning. Detta för att säkerställa att skattemedlen används korrekt, att patienter och användare kan
försäkras om bästa möjliga hälso- och sjukvård, samt att
samarbetet upprätthåller allmänhetens förtroende. Samverkan ska tåla granskning och prövning utifrån risken att
äventyra förtroendet.

Nyttoprincipen

Samverkan mellan hälso- och sjukvård och industri ska utgå
från hälso- och sjukvårdens verksamhet och patientens behov
och vara tydligt kopplad till företagets verksamhet. Det ska
alltså finnas ett ömsesidigt nyttoperspektiv.

Transparensprincipen

Samverkan mellan hälso- och sjukvård och industri ska vara
öppen och transparent samt i enlighet med dessa regler, författningar, affärs- och uppförandekoder och policys.
För läkemedelsföretag finns via den europeiska läkemedelsindustriföreningen EFPIA ytterligare krav på transparens.
Värdeöverföringar till såväl enskilda medarbetare som verksamheter i hälso- och sjukvården ska årligen öppet redovisas i
Läkemedelsindustriföreningens samarbetsdatabas.

Proportionalitetsprincipen

Vid samverkan mellan hälso- och sjukvård och industri ska
respektive parts eventuella förpliktelser stå i rimligt förhållande till den andres. Vidare ska all form av ersättning vara
proportionerlig, rimlig och motsvara marknadsvärdet av den
tjänst som utförs.

Måttfullhetsprincipen

Arrangemang som på något sätt stöds eller arrangeras av
industrin ska genomsyras av måttfullhet. Kravet på måttfullhet innebär att förmånen inte får framstå som beteendepåverkande för mottagaren.

Dokumentationsprincipen

All form av samverkan mellan hälso- och sjukvård och industri
där någon form av ersättning eller kostnadstäckning förekommer ska vara skriftligt dokumenterad t.ex. via beslut, avtal
eller överenskommelse. Relevant dokumentation som avtalet,
relaterade rapporter, fakturor m.m. måste bevaras minst 2 år
från avslutat projekt. Detta gäller vare sig den rör enskildaeller grupper av medarbetare eller är på verksamhetsnivå.

Gällande fr.o.m. den 1 januari 2020 tills vidare

418

4
Följande regler gäller vid all form av samverkan

Grundregel

Industrin får inte erbjuda och medarbetare och chefer inom
hälso- och sjukvården får inte begära eller motta förmåner
eller annan ersättning, eller kräva åtgärder som strider mot
dessa regler eller dess intentioner.

Godkännande av deltagande

Den som deltar i en sammankomst ansvarar för att arbetsgivarens godkännande för deltagande är inhämtat.

Måltider

Vid sammankomster arrangerade av eller i samarbete med
industrin får industrin erbjuda en måttfull måltid i anslutning
till sammankomsten. Vid distansdeltagande får måltid inte
erbjudas. Fri måltid kan, beroende på sammankomstens
karaktär och frekvens, innebära en skattepliktig förmån.

Alkohol

Alkoholförtäring i samband med sammankomst ska ske
restriktivt och enbart i samband med måltid. Sprit får aldrig
erbjudas. Alkoholfria alternativ ska alltid finnas.

Sociala aktiviteter

Varken i samband med sammankomster eller umgänget i
övrigt får sociala aktiviteter eller fritidsaktiviteter finansieras
av industrin eller efterfrågas av medarbetare inom hälso- och
sjukvården.

Resor

Resor ska planeras så att ankomst och avresa sker i så nära
anslutning till uppdraget som praktiskt möjligt. Vid flygresor
ska ekonomiklass väljas. Väl motiverade undantag kan göras
för resor (> 6h) utanför Europa.

Medföljande

Endast deltagare i arrangemang får bjudas in. Medföljande får
inte delta.

Sponsring

Industrin kan mot en rimlig motprestation sponsra yrkesmässiga delar av specifika aktiviteter eller sammankomster
som har en koppling till det egna verksamhetsområdet. Med
koppling menas att företaget har produkter eller bedriver
forskning inom ett visst terapiområde. Sponsring får endast
avse faktiska kostnader för enstaka tydligt avgränsad
aktivitet-/sammankomst. Sponsring av ordinarie verksamhet,
deltagaravgifter samt resor och logi får inte ges av företagen
eller begäras av hälso- och sjukvården.

Val av ort och lokal

Industrin får endast arrangera eller sponsra sammankomster
utanför Sverige eller Öresundsregionen om majoriteten av
deltagarna inte är från Sverige eller om motsvarande kunskap
eller erfarenhet inte kan inhämtas här.
Valet av ort och lokal för arrangemangs genomförande ska
vara rimligt i relation till syftet med arrangemanget. Fritidsorter under säsong och platser som är kända för sin exklusivitet ska undvikas, till exempel vintersportorter under
skidsäsong. Samma gäller för orter där större internationella
evenemang pågår samtidigt eller i anslutning till arrangemanget - till exempel idrottstävlingar.
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Definitioner

Bisyssla

Varje syssla, tillfällig eller stadigvarande, som utövas vid sidan
av anställningen och som inte är hänförlig till privatlivet.

Hälso- och sjukvård

All offentligt finansierad hälso- och sjukvård i landsting, regioner och kommuner samt privat verksamhet med vårdavtal
eller enligt LOV (Lagen om Valfrihetssystem).

Industri

Alla företag inom branscherna läkemedel, medicinteknik och
laboratorieteknik som agerar på eller riktar sig mot den svenska marknaden.

Medarbetare

Anställd, student under utbildning eller praktik, uppdragstagare eller konsult.

Ordinarie verksamhet

Ordinarie verksamhet i dessa regler avser aktiviteter inom den
löpande verksamheten som en enhet inom hälso- och sjukvården bestämt att den ska utföra, förutom författningsreglerade arbetsuppgifter.

Sjukvårdshuvudman

Region eller kommun med ansvar för hälso- och sjukvård.

Verksamhetschef

Inom all hälso- och sjukvård ska det finnas en verksamhetschef
som svarar för verksamheten och som har det samlade
ledningsansvaret.

Produktinformation

Med produktinformation avses sammankomst med syfte att
informera om en produkts specifika egenskaper eller handhavande i marknadsföringssyfte.

Sponsring

Med sponsring menas ekonomiskt eller annat stöd och det
innefattar en marknadsmässig motprestation såsom t.ex.
utställningsplats, möjlighet till produktdemonstrering eller
annan form av exponering. Sponsring skiljer sig från en
donation, där en motprestation saknas.

Sammankomst

Alla former av möten där hälso- och sjukvårdens medarbetare
och chefer och industrin interagerar med varandra. Sammankomst kan även ske på distans.

Konsultation

Medarbetare och chefer inom hälso- och sjukvård som utför
uppdrag åt företag. Konsultation kan t.ex. röra uppdrag inom
forskning, utbildning, konferenser, produktutveckling och
rådgivande organ s.k. advisory boards.
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SPECIFIKATION AV SAMVERKANSSITUATIONER
BILAGA TILL ÖVERENSKOMMELSEN OM SAMVERKANSREGLER FÖR DEN OFFENTLIGT FINANSIERADE HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN, LÄKEMEDELSINDUSTRIN, MEDICINTEKNISKA INDUSTRIN
OCH LABORATORIETEKNISKA INDUSTRIN
Överenskommelsen om samverkansregler är en av parterna undertecknad policy med bärande
principer och regler av långsiktig karaktär, vilka utgör grundförutsättningarna för samverkan.
Som stöd för mer löpande samverkan har parterna utarbetat denna bilaga med specifika
samverkanssituationer, vilken parterna uppdaterar mer kontinuerligt för största möjliga
aktualitet. Aktuell version publiceras på respektive parts webbplats och integreras i förekommande fall i egna etiska regelverk.
Både överenskommelse och bilaga är styrande för samverkan mellan hälso- och sjukvården
och industrin.
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1) Särskild information och åtgärder i syfte att säkerställa korrekt och

säkert handhavande och funktion

a) Serviceinformation för Medicinteknik- och IVD-företag

Med serviceinformation avser parterna den genom EU:s förordning för medicintekniska
produkter, (MDR 2017/745 och IVDR 2017/746), stadgade skyldigheten att tillhandahålla
information där en produktspecialist instruerar om patientsäkert och korrekt handhavande av
produkten, samt följer upp på produktens användning. Informationen ges på produkter som
redan är upphandlade eller på annat sätt inköpts av hälso- och sjukvården och gäller även för
produktuppdateringar och ersättningsprodukter.
Serviceinformation avser instruktion och rådgivning om daglig drift och hantering av medicintekniska produkter, samt uppföljningen av dessa, på den enhet där de används eller ska
användas.
Informationen ska ges till de medarbetare som av säkerhets- eller handhavandeskäl behöver
ta del av den. Informationen ges under arbetstid och på arbetsplatsen och ska utgå från lagkrav
samt hälso- och sjukvårdens behov och efterfrågan. Avsteg från detta ska vara välmotiverat
och kunna redovisas, t.ex. för tung utrustning som inte kan flyttas, simulatorverksamhet eller
träning hos speciellt utbildningscenter eller liknande situationer som omöjliggör adekvat
träning på den normala arbetsplatsen.
Serviceinformationen och uppföljningen av denna ska tillföra medarbetarna i hälso- och
sjukvården nytta i den dagliga yrkesutövningen. Företag får inte benämna information eller
besök serviceinformation i syfte att marknadsföra andra produkter än de redan införskaffade.
Den får heller inte användas för att möjliggöra finansiering av annan samverkan eller sammankomst. Detta är särskilt viktigt att beakta om serviceinformationen ges utanför arbetsplatsen.
Utöver vad som anges i upphandlingskontraktet kan den som tillhandahåller serviceinformation stå för samtliga relevanta kostnader för att serviceinformationen ska kunna genomföras.
Detta ska i sådana fall dock ske i enlighet med de bärande principerna i samverkansreglerna.
Tillhandhållande av serviceinformation påverkas inte av pågående inköpsprocess.
b) Riskminimeringsinformation (RMI) för läkemedelsföretag

Med riskminimeringsinformation (RMI) avses den information som innehavare av marknadsföringstillstånd är ålagd att kommunicera till hälso- och sjukvårdspersonal (eller patient via
hälso- och sjukvårdspersonal) enligt särskilda villkor i produktens godkännande (2001/83/EG)
eller som ålagts efter godkännande pga. uppkommen säkerhetssignal.
RMI är avsedd att säkerställa korrekt och säker användning av ett läkemedel och är beskriven
i produktens riskhanteringsplan.
RMI utgår från patientsäkerhetsaspekter och ges till de medarbetare som av säkerhets- eller
handhavandeskäl behöver ta del av den. Informationen ges under arbetstid och på arbetsplatsen. Avsteg från detta ska vara välmotiverat och kunna redovisas.
Företag får inte i samband med besök eller sammankomst rubricerad som RMI marknadsföra
berörd produkt och/eller andra produkter. RMI får inte heller innebära finansiering av annan
samverkan eller sammankomst. Detta är särskilt viktigt att beakta om informationen ges
utanför arbetsplatsen.
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Utöver vad som anges i eventuella upphandlingskontrakt kan företaget stå för samtliga relevanta kostnader för att RMI ska kunna genomföras, dock i enlighet med de bärande principerna i detta regelverk.
Tillhandhållande av RMI påverkas inte av pågående inköpsprocess.

2) Produktinformation
En sammankomst avseende produktinformation ska ge deltagarna aktuell och relevant
information om egenskaper, funktioner och handhavande av specifika läkemedel eller
medicin- och laboratorietekniska produkter. För medicin- och laboratorietekniska produkter
ges produktinformation när det avser produkter som inte är upphandlade eller finns upptagna
i läkemedelsförmånen och som ännu inte används i hälso- och sjukvården, det vill säga en
aktivitet i marknadsföringssyfte.
Inbjudan skickas till relevanta medarbetare, det vill säga den huvudsakliga målgruppen för
sammankomsten, med kopia till verksamhetschef eller den person denne utsett.
Av inbjudan ska framgå innehåll, tidsmässig omfattning och, om möjligt, tid och plats. I
rubriken ska det anges att det handlar om produktinformation. Inbjudans utformning ska ske
så att det tydligt framgår att informationen inte är produktneutral.
Produktinformation ska företrädesvis ske till grupp av medarbetare på mottagarens arbetsplats och under arbetstid.

3) Övriga sammankomster
Övriga sammankomster avser olika former av kompetensutveckling, t.ex. terapiinriktad
utbildning, seminarier, vetenskaplig sammankomst, kongresser och symposier.
Arbetsgivaren har ansvar för medarbetarnas fortbildning och kompetensutveckling och ska stå
för eventuella kostnader för deltagande i sådana aktiviteter.
Nedan redogörs för olika huvudtyper av sammankomster (a, b, c) varefter mer detaljerade
regler för dessa specificeras.
Innehåll: industrin får endast erbjuda sammankomster och sponsring av event som har en
koppling till företagets egna verksamhetsområden. Det vetenskapliga och yrkesinriktade programmet ska utgöra den dominerande delen av och syftet med den aktuella sammankomsten.
Kostnader: industrin får bidra till kostnader för lokal, föredragshållare, studiematerial,
måttfulla måltider och liknande som är nödvändigt för sammankomstens genomförande.
Resor och logi: får inte bekostas av industrin eller begäras av enskilda deltagare. Bokning av
resa och logi får ombesörjas av industrin. Om bokning och betalning görs av industrin ska
företagen fakturera deltagarna fullt ut. För möten enligt c) nedan får inte heller bokning av
resa eller hotell göras.
Arvodering: deltagare i sammankomster får inte erbjudas arvode av företag och deltagare har
inte rätt att motta eller begära arvode för sitt deltagande.
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a) Sammankomster arrangerade av industrin

Typexempel: ett terapimöte som industrin finansierar själv eller med deltagaravgifter, hälsooch sjukvårdens deltagare bekostar själva resa och hotell.
Industrin kan själva arrangera, bekosta och stå som avsändare för sammankomster riktade till
i huvudsak medarbetare i hälso- och sjukvården.
Inbjudan: inbjudan skickas till relevanta medarbetare, det vill säga den huvudsakliga
målgruppen för sammankomsten med kopia till verksamhetschef.
Läkemedelsföretag ska också skicka kopia på inbjudan för kännedom till berörda läkemedelskommittéer. Medicintekniska företag ska, om relevant, skicka kopia till berörda medicintekniska chefer.
Vid öppen annonsering av fysiska sammankomster i tryckt eller webbaserad media riktade till
en större målgrupp, behöver inbjudningsförfarande enligt ovan inte följas. Samma gäller för
deltagande på distans till sådana sammankomster eller distansdeltagande för andra
sammankomster som riktar sig till stor målgrupp. Typexempel: Större utbildningstillfälle,
kongress eller symposium som annonseras i medicinsk facktidskrift eller dess webbversion och
som alla berörda medarbetare kan förutsättas ha åtkomst till.
I inbjudan ska anges syfte och innehåll, den tidsmässiga omfattningen av den planerade
sammankomsten, plats, de kostnader företaget eventuellt avser stå för, samt eventuella
sidoarrangemang.
Om produktinformation förekommer ska detta tydligt framgå av inbjudan.
Mötesplats: sammankomsten ska normalt tillhandahållas på deltagarens arbetsplats, eller på
samma ort som deltagarnas arbetsplats är belägen, eller så nära denna ort som möjligt, om
inte särskilda skäl motiverar annat.
b) Sammankomster gemensamt arrangerade av hälso-och sjukvården och industrin

Typexempel: möte anordnat av hälso- och sjukvården, inklusive dess professioner, och industrin
där parterna delar på ansvar och kostnader.
Industrin kan i samarbete med hälso- och sjukvården delbekosta och stå som avsändare för
sammankomster riktade till i huvudsak medarbetare i hälso- och sjukvården.
Ingen sponsringssituation föreligger eftersom alla parterna är arrangörer.
Mötesplats, inbjudningsförfarande och innehåll: Samma regler som vid 3a) ovan.
Båda parter förväntas bidra till sammankomstens genomförande. Gemensamma kostnader
som är nödvändiga för sammankomstens genomförande fördelas mellan parterna, dvs lokal,
föredragshållare, studiematerial, måttfulla måltider och liknande. Hälso- och sjukvården står
för kostnader för egen personal, som exempel interna föreläsare, kurssekreterare och
liknande.
c) Sammankomster arrangerade av hälso- och sjukvården eller tredje part

Typexempel: sammankomst arrangerad av eller på uppdrag av hälso- och sjukvården eller en
intresseförening som organiserar medarbetare inom hälso- och sjukvården.
Intäkter från sponsringen får enbart täcka faktiska, dokumenterade, skäliga och direkta
kostnader. Vilka som är sponsorer ska kommuniceras i god tid innan sammankomsten.
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Sponsring av sammankomster där måltiden utgör den enda faktiska kostnaden får inte begäras
eller erbjudas.
Sponsring av hälso- och sjukvårdens interna aktiviteter får inte förekomma t.ex. enskild
verksamhets utbildning, planeringskonferens eller personalfest. Inte heller får sådan sponsring
begäras eller erbjudas.
Hälso- och sjukvården står för kostnader för egen personal, som exempel interna föreläsare,
kurssekreterare och liknande.
Vid förfrågan om sponsring ska arrangören tillhandahålla en fullständig budget för aktiviteten
som beslutsunderlag, där samtliga kostnader preciseras. Inom tre månader efter avslutad
aktivitet ska uppföljning av budgeten ske där det ekonomiska utfallet redovisas för berörda
sponsorer, inklusive utställare. När sponsorintäkterna går jämnt upp med kostnaderna så
räcker en enkel skriftlig kommunikation att så är fallet. Om sponsorintäkterna genererar ett
överskott ska återbetalning som huvudregel ske till sponsorerna.

4) Konsultation och uppdrag för industrin
Medarbetare och chefer inom hälso- och sjukvården utgör många gånger ett viktigt inslag i
olika aktiviteter, till exempel forskning, utbildning, konferenser, produktutveckling och
rådgivande organ, så kallade advisory boards.
Medverkan bör normalt vara ett uppdrag i tjänsten. Om uppdraget är av konsultativ karaktär
ska den betraktas som bisyssla. I sådana sammanhang ska gällande bisyssleregler tillämpas.
Uppdraget ska vara skriftligt överenskommet mellan medarbetaren, medarbetarens
arbetsgivare och företaget. Hos en offentlig arbetsgivare utgör överenskommelsen allmän
handling. Ersättning för utfört arbete ska vara skälig i förhållande till arbetets innehåll och
nedlagd tid. Utöver kostnadstäckning för resor, kost och logi får inga andra ersättningar,
förmåner eller gåvor förekomma. Ersättning för uppdrag i tjänsten ska utbetalas till
arbetsgivaren.
Konsulten ska i överenskommelsen uppmanas att i relevanta situationer som t ex vid uppdrag
för myndigheter eller expertorgan vara transparent med uppdraget och inkludera detta i
aktuell jävsdeklaration.
Att medverka i ett advisory board är ett uppdrag där industrin engagerar och arvoderar
medarbetare i hälso- och sjukvården för att ge oberoende råd och bidra med kunskap inom ett
särskilt område där kunskapen inte kan erhållas inom företaget och företaget avser att vidta
åtgärder utifrån den information som inhämtats.
Ett advisory board utgör därmed en mindre grupp med ett fåtal deltagare och antalet
medarbetare som anlitas ska inte vara högre än vad som är nödvändigt för att uppnå det
identifierade målet. Urvalskriterierna vid val av medarbetare ska vara baserade på det
identifierade behovet och ansvariga personer från industrin ska ha den erfarenhet som krävs
för att kunna utvärdera om en viss person inom hälso- och sjukvården uppfyller dessa krav.
Ett advisory board är en aktivitet som inte får syfta till att påverka deltagarna.

5) Stipendier
Industrin får finansiera stipendium som riktas till hälso- och sjukvården. Ett stipendium delas
ut efter nominering till personer för att främja ett visst ändamål. Företag får endast ge
stipendium inom ett område som har koppling till företagets egna verksamhetsområden.
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Stipendiet ska vara av yrkesförkovrande natur, till exempel framtida utbildning och forskning
eller liknande och ska ge mervärde till hälso- och sjukvården. Urvalskriterier, ändamål,
stipendiekommitté, motiv till val av stipendiat samt stipendiegivare ska vara offentligt och
transparent.
Givaren av stipendiet ska inhämta godkännande av stipendiatens arbetsgivare. Stipendium får
inte utgöra ersättning för arbete för arbetsgivarens räkning.
Stipendium i form av resa eller deltagande vid kongress får inte utges till hälso- och sjukvårdens
medarbetare för att kringgå intentionerna med dessa samverkansregler.

6) Donationer
Donationer får inte ges till hälso- och sjukvårdens interna aktiviteter eller ordinarie
verksamhet. Industrins donationer får aldrig begäras eller erbjudas för att finansiera sociala
aktiviteter.
Industrins donationer till hälso- och sjukvården får endast ges till forskning och utveckling
(FoU) och under förutsättning att donationen är transparent, väldokumenterad, samt i
enlighet med denna överenskommelse och dess intentioner.
Donationer får dock inte på något sätt kopplas till tidigare, nuvarande eller potentiellt framtida
användning, rekommendation, försäljning eller förskrivning av givarens produkter eller
tjänster.

7) Utvecklingsprojekt där hälso- och sjukvården och läkemedelsföretag
samverkar
Samverkan mellan hälso- och sjukvården och läkemedelsföretag kan se ut på olika sätt och ha
olika syften.
Med utvecklingsprojekt avses samverkan i projektform kring områden och ämnen med naturlig
koppling till de ingående parternas verksamhetsområden. Utvecklingsprojekt får inte startas i
syfte att finansiera eller på annat sätt stödja hälso- och sjukvårdens ordinarie verksamhet.
Projektförslag avseende utvecklingsprojekt ska skickas till verksamhetschefen som informerar
eventuella relevanta instanser. Ett avtal ska alltid tecknas som reglerar projektets innehåll och
omfattning. Ett utvecklingsprojekt får inte utgöra ett personligt uppdrag med en enskild
medarbetare, utan avtal ska tecknas mellan läkemedelsföretaget och en enhet inom hälsooch sjukvården.
Avtalet får inte innebära exklusivitet för läkemedelsföretaget att träffa avtal om samarbeten
med en eller flera enheter inom hälso- och sjukvården. Avtalet skall tydliggöra sjukvårdens
respektive industrins roller och ansvar (t.ex. beträffande hantering av personuppgifter,
patientansvar och hur resultaten från ett utvecklingsprojekt får användas).
Såväl hälso- och sjukvården som företaget ska bidra till projektet med resurser såsom
ekonomiska medel, material och/eller arbetstid. Fördelningen mellan parternas bidrag ska
vara balanserad. Hälso- och sjukvården ska alltid bära sina egna administrativa kostnader
förknippade med projektet, t.ex. medarbetares tid eller resor som utförs inom ramen för
utvecklingsprojektet.
Det ska finnas en detaljerad projektplan som även ska reglera hur projektet ska utvärderas och
erfarenheterna tillvaratas och spridas/offentliggöras. En budget ska alltid biläggas.
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Projektet skall vara avgränsat i tid (som regel max 1 år) och inte vara längre eller mer omfattande än vad som är motiverat för att uppnå syftet med projektet. Projektet skall avslutas efter
projekttiden.
Samarbetet ska redovisas öppet, för läkemedelsföretag innebär det att de ska tillhandahållas i
Läkemedelsindustriföreningens samarbetsdatabas.
Aktiviteter som inte definieras som utvecklingsprojekt i dessa regler är:
•
•

samverkan för att utveckla kommersiella produkter åt företag. Sådana projekt ska
utföras inom ramen för konsultavtal,
erbjudanden till vården kopplade till ett företags läkemedel genom avtal eller
upphandling regleras inom ramen för sedvanlig affärsverksamhet, på central regional
eller nationell nivå för att upprätthålla en sund konkurrens. Exempel på områden är
ordnat införande och exempel på produkter och tjänster som kan omfattas är tester,
diagnostik eller avancerade patientstödsprogram.

8) Referenskund
Med referenskund avses en enhet inom hälso- och sjukvården där medicintekniska produkter,
tjänster och behandlingsmetoder görs tillgängliga för kunder och intressenter i syfte att
utveckla och sprida kunskap om produkter eller tjänsters funktion i daglig drift.
För att ett företag ska kunna ange en enhet som referenskund ska ett avtal som reglerar alla
delar av relationen upprättas mellan parterna. I avtalet ska det anges på vilket sätt företaget
får använda referenskunden i marknadsföringssyfte.

9) Marknadsundersökningar
Marknadsundersökningar är enkäter, intervjuer och fokusgrupper med olika mål och upplägg
och får endast ha som syfte att inhämta information, åsikter och attityder. Undersökningar får
inte syfta till att påverka respondent eller förmedla säljbefrämjande kontakter. När företag
som omfattas av dessa samverkansregler låter genomföra marknadsundersökningar ska den
som utför undersökningen följa de etiska riktlinjerna för marknadsundersökningar enligt
ICC/ESOMAR.
Förfrågan om deltagande i marknadsundersökning får endast ske via e-post eller brev om inte
annat överenskommits i det enskilda fallet.
Andelen respondenter får inte överskrida det antal som är nödvändigt för att uppnå rimlig
säkerhet i resultatet. Respondenters svar ska behandlas strikt konfidentiellt och i enlighet med
vid var tid gällande dataskyddslag.
Ersättning för deltagande får inte överskrida vad som är rimligt i förhållande till tidsinsatsen.
För snabbt genomförda marknadsundersökningar via telefon eller enkät ska ingen eller endast
en symbolisk ersättning utgå. För mer tidsomfattande marknadsundersökning, till exempel
med djupintervju, kan en ersättning utgå som motsvarar tidsåtgången, dock högst 2,5 procent
av gällande prisbasbelopp/KPI.
Respondenten ansvarar för att vid behov inhämta arbetsgivarens samtycke. Vid ekonomisk
ersättning för deltagande i marknadsundersökning som har koppling till yrkesutövningen, bör
alltid arbetsgivarens samtycke inhämtas.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utskottet barn och ungdom
2020-03-03

§ 54
Dnr 2020/241

Uppdrag medborgardialogprocess för skolorganisation i
Skärplinge och Hållnäs
Beslut

Utskottet barn och ungdom föreslår kommunstyrelsen besluta
att ge ett uppdrag till kommundirektör att ta fram ett förslag på
medborgardialogprocess som ska resultera i ett underlag för fortsatt politisk
hantering.
Sammanfattning av ärendet

För rektorsområde 4 har diskussioner pågått en längre tid om hur behov ser
ut framöver och hur resurser ska fördelas. Den 16 januari 2020 respektive
18 februari 2020 inkom skrivelser från medborgare och Framtid Hållnäs
med förslag på framtida organisation av årskurser och utnyttjande av
skollokaler i Hållnäs-Skärplinge-området.
Frågan om skolorganisation är komplex och har många dimensioner. För att
få ett bra underlag för beslut, eftersträvas en medborgardialog där alla olika
perspektiv kommer till tals och där politiker, tjänstepersoner, medborgare
och föreningar är medskapande i lösningarna.
Beslutsmotivering

Frågan om skolorganisation i rektorsområde 4 är komplex och därför krävs
att de som är påverkade är med i arbetet för att frågan ska kunna hanteras på
ett social hållbart sätt. Medborgardialog handlar om inkludering. Genom att
involvera medborgarna, såväl vuxna som barn, i komplexa frågor och arbeta
fram genomförbara förbättringsförslag uppnås en bättre lösning på både kort
och lång sikt.
Sveriges kommuner och regioners (SKR) framtagna metod för
medborgardialog i komplexa frågor ska följas. Viktigt är också att barnens
perspektiv och barnkonventionen beaktas i dialogen.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Kommunen har tidigare inte genomfört någon dialog med metodiken för
komplexa frågor. Att ta fram ett förslag till medborgardialogprocess bör
rymmas inom ordinarie tjänsteutövning. Det är i nästa skede när processen
ska genomföras som medborgardialog tar resurser i form av tjänstepersoners
tid och arvoden till medverkande förtroendevalda.
Ordförande sign

Justerare sign
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Handläggarens tjänsteutlåtande
Skrivelse från Framtid Hållnäs, Hållnäs Sockenråd, dnr KS
2020/222
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Beslutet skickas till








Kommundirektör
Enhetschef Kvalitet och strategisk utveckling
Projektledare för Framtid Hållnäs, Hållnäs Sockenråd
Avsändare av skrivelse dnr KS 2020/94
Skolchef
Rektor Ro4
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Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande
Datum

Diarienummer

Ange datum

KS 2020/241

Uppdrag medborgardialogprocess för skolorganisation i
Skärplinge-Hållnäs
Förslag till beslut

Utskottet barn och ungdom föreslår kommunstyrelsen besluta
att ge ett uppdrag till kommundirektör att ta fram ett förslag på
medborgardialogprocess som ska resultera i ett underlag för fortsatt
politisk hantering.
Sammanfattning av ärendet

För rektorsområde 4 har diskussioner pågått en längre tid om hur behov ser
ut framöver och hur resurser ska fördelas. Den 16 januari 2020 respektive
18 februari 2020 inkom skrivelser från medborgare och Framtid Hållnäs
med förslag på framtida organisation av årskurser och utnyttjande av
skollokaler i Hållnäs-Skärplinge-området.
Frågan om skolorganisation är komplex och har många dimensioner. För
att få ett bra underlag för beslut, eftersträvas en medborgardialog där alla
olika perspektiv kommer till tals och där politiker, tjänstepersoner,
medborgare och föreningar är medskapande i lösningarna.
Beslutsmotivering

Frågan om skolorganisation i rektorsområde 4 är komplex och därför krävs
att de som är påverkade är med i arbetet för att frågan ska kunna hanteras
på ett social hållbart sätt. Medborgardialog handlar om inkludering.
Genom att involvera medborgarna, såväl vuxna som barn, i komplexa
frågor och arbeta fram genomförbara förbättringsförslag uppnås en bättre
lösning på både kort och lång sikt.
Sveriges kommuner och regioners (SKR) framtagna metod för
medborgardialog i komplexa frågor ska följas. Viktigt är också att barnens
perspektiv och barnkonventionen beaktas i dialogen.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Kommunen har tidigare inte genomfört någon dialog med metodiken för
komplexa frågor. Att ta fram ett förslag till medborgardialogprocess bör
rymmas inom ordinarie tjänsteutövning. Det är i nästa skede när processen
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ska genomföras som medborgardialog tar resurser i form av
tjänstepersoners tid och arvoden till medverkande förtroendevalda.
Beslutsunderlag





Handläggarens tjänsteutlåtande
Skrivelse från Framtid Hållnäs, Hållnäs Sockenråd, dnr KS
2020/222
Skrivelse från medborgare, dnr KS 2020/94

Beslutet skickas till






Kommundirektör
Enhetschef Kvalitet och strategisk utveckling
Projektledare för Framtid Hållnäs, Hållnäs Sockenråd
Avsändare av skrivelse dnr KS 2020/94

I tjänsten
Kristina Sennblad
Enhetschef
Kvalitet och strategisk utveckling
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From:
Medborgarservice
Sent:
Thu, 20 Feb 2020 13:13:07 +0100
To:
ks_reg_drift@tierp.se
Subject:
FW: Ett förslag om skolan i Skärplinge och Hållnäs. [2020KC7677]
Attachments:
Fo¨rslag om hur lokalbrist i fo¨rskola%2Fskola i Ska¨rplinge och elevbrist i
Ha°llna¨s skola skulle kunna lo¨sas.pdf

-------- Originalmeddelande -------Från: framtid@hallnas.info
Datum: 2020-02-18 17:49 (GMT+01:00)
Till: Ulf Sjulander <Ulf.Sjulander@tierp.se>, ulf.sjulander@utb.tierp.se, Sara Sjödal
<sara.sjodal@tierp.se>, Sara Sjödal <sara.sjodal@tierp.se>
Kopia: Hans Lithammer <Hans.Lithammer@tierp.se>
Ämne: Ett förslag om skolan i Skärplinge och Hållnäs.

Hej!
Här kommer ett förslag angående situationen för skola och förskola i
Hållnäs och Skärplinge.
Det är inte ett nytt förslag, men vi hoppas att lyfta det igen för att
förhoppningsvis skapa ett bra samtal om vad som kan göras med de
resurser som finns.
Vi hoppas att tjänstemän och politiker i Tierps kommun är villiga att
arrangera en medborgardialog eller liknande, där det här förslaget - och
andra, om de finns - kan vridas och vändas på.
Veckan efter sportlovet kommer Hållnäs skola att hålla Öppet hus 27 feb
kl 10-13 för nyfikna föräldrar under en utedag.
Vi som skrivit detta har båda barn i Hållnäs skola. Vi är också aktiva i
styrelsen för Hållnäs Sockenråd och projektledare för Framtid Hållnäs.

Vänliga hälsningar,
Åsa Norling
-Hållnäs Sockenråd
www.hallnas.info
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www.facebook.com/hallnas.info
Sockenrådet är en ideell förening som har till uppgift att verka för
Hållnäs utveckling i fråga om sysselsättning och service med hänsyn till
natur och miljö, under beaktande av de kulturella värdena.
Du får mejl från oss, antagligen för att du skrivit upp dig på en lista.
Vi delar inte dina uppgifter med någon annan part och använder dem
endast för att ge dig information om vad som händer i Hållnäs, eller
fråga vad du tycker.
Vill du inte få fler mejl? Skicka oss ett mejl och säg till, så ändrar
vi i listan!
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Ett förslag om hur lokalbrist i förskola/skola i Skärplinge och
elevbrist i Hållnäs skola skulle kunna lösas.
Projekt Framtid Hållnäs/ Hållnäs Sockenråd 20/02/18
Bakgrund
Hållnäs skola (F-6) har under de senaste åren brottats med minskande elevantal. 2018
avvärjdes ett stängningshot, vilket blev startskottet till Framtid Hållnäs, ett treårigt
utvecklingsprojekt för Hållnäshalvön. http://hallnas.info/leaderprojekt/) I
statistikunderlaget som skolledningen då producerade, ses hur trenden är att
elevantalet väntas vara nere på 25 elever HT20, för att sedan vända uppåt.
I nuläget går mindre än 30 elever i åk F-6 på Hållnäs skola. Enbackens förskola intill har
34 barn. Enligt skolpersonalen är problemet nu inte relaterat till personalfrågor eller
något direkt stängningshot från politiskt håll, utan att föräldrar som bor mellan möjliga
skolor väljer en annan skola. De minskande grupperna är inte är bra för den sociala
dynamiken på skolan, vilket i sin tur kan leda till att vissa elever självmant byter till den
större skolan i Skärplinge.
Det hjälper förstås inte situationen, att det under de senaste åren varit främst i
samband med stängningshot som man kunnat läsa i media om Hållnäs skola och andra
småskolor i kommunen!
Vi i projekt Framtid Hållnäs vill gärna göra vad vi kan för att uppmärksamma och lyfta
vår fina skola, stärka skolans profilering inom utomhusundervisning och uppmuntra
kreativa lösningar för att vända en negativ trend.
Vi är förstås medvetna om att det varit turbulent i Skärplinge eftersom förskolan
behöver lokaler inne i skolan och att det blir trångt om plats. Vi har full förståelse för
frustrationen bland föräldrar och barn i Skärplinge. Förslaget vi här lägger fram har varit
uppe förut men vi vill gärna trycka på fördelarna än en gång, så att det kanske kan bli
verklighet.

Vi föreslår att göra Hållnäs skola till en F-3 skola och
Ol Andersskolan till en 4-9 skola.
Det finns en rad fördelar med detta:
●

●

Med detta upplägg utnyttjas lokalerna och befintliga resurser på bästa sätt. Det
behöver inte längre vara platsbrist på Ol Andersskolan och lokalerna i Hållnäs
används mer effektivt. Dessa lokaler måste ändå värmas upp och underhållas i
och med förskolan och köket.
De yngre barnen får en lugn och trygg start i sitt skolliv och har en fantastisk
skolgård och utomhuspedagogik att tillgå. Kommunens Naturskola har sin bas i
Hållnäs och ett nära samarbete med skolan. Var ska alla barn som ska börja
F-klass i Skärplinge till hösten få plats? Vi föreslår att börja övergången med att
denna årskull går sin F-klass-tid i Hållnäs. De klasser som redan börjat i
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Skärplinge fortsätter där, men nya F-klasser slussas in i det nya systemet efter
hand.
●
●

●

●

Eftersom stadieindelningen återinförts i skollagen finns en laglig grund att lägga
ett beslut på.
En f.d. lärare på Hållnäs skola har pekat på fördelarna ur ett lärarperspektiv med
en renodlad F-3 skola. Mindre landsbygdsskolor kan bli mer attraktiva för lärare
att söka sig till, om det finns fler kollegor som arbetar i samma åldersgrupp - det
blir lättare att ha ett nära samarbete och därmed höja undervisningskvalitén i
jämfört med om man inte har några kollegor i samma årskurs att bolla idéer
med.
Skolans lantliga omgivning ser vi som en stor fördel och bra förutsättning för
lärande - elever har alla möjligheter att uppleva lantbruk, skog, det närliggande
kulturreservatet i Lingnåre från vikingatid och även hembygdsgården på
gångavstånd. Skolan använder ibland den gamla bagarstugan vid
församlingshemmet. Naturreservaten längs kusten är inte långt borta. Det känns
otroligt bortkastat att en så välskött byggnad, vackert belägen på en lugn och
rofylld plats, skulle stänga ner verksamheten. Vi vill arbeta för att behålla den, så
många fler barn ska få växa där.
Genom att behålla skolan i Hållnäs får bygden möjlighet att vända en negativ
trend av utflyttning och åldrande befolkning och istället locka unga barnfamiljer
som söker ett lugnare och grönare liv på landet.

Rent praktiskt föreslår vi att det går en skolbuss från
Skärplinge kl 8 på morgonen och tillbaka kl 12 och 14 på em. (Dessa
tider går det redan skolskjutsar.) De föräldrar som hämtar och lämnar på fritids gör det i
Skärplinge. Lärare/fritidspersonal möter upp bussen när den kommer.
Om det här förslaget inte skulle genomföras betyder det att Skärplinges barn ska gå på
samma skola från att de är 3 år till att de är 16 år! Samma lokaler, samma korridorer,
samma skolgård, samma gungor, samma asfaltsplan, samma klätterställning... i 13 år!
Att byta skola brukar (för de flesta) vara ett spännande miljöombyte då man också växer
i sin personlighet.
Framgången för den här idén ligger förstås i att föräldrar ser fördelarna och vill hjälpas
åt. Ett visst omak kan, med relativt små resurser, skapa en förskola av kvalité i
Skärplinge och en fortsatt skola av kvalité i Hållnäs. Vi tror att den helhetslösningen blir
bättre än hur utsikterna ser ut i nuläget.

Vi hoppas att utbildningsenheten i Tierps kommun överväger
detta förslag.
Vi önskar att Tierps kommun arrangerar en medborgardialog
om skolsituationen (både förskola och skola) i Skärplinge och
Hållnäs, där detta förslag kan läggas fram och diskuteras.
Åsa Norling och Linda Wickström, projektledare för Framtid Hållnäs, ett projekt initierat av Hållnäs Sockenråd för
en hållbar utveckling på Hållnäshalvön med omnejd.
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From:
Sent:
To:
Subject:

Medborgarservice
Fri, 17 Jan 2020 15:24:08 +0100
ks_reg_drift@tierp.se
VB: Förslag för att lösa problem på två skolor. [2020KC2155]

-----Ursprungligt meddelande----Från: Ingela Lundin
Skickat: den 16 januari 2020 16:30
Till: Sara Sjödal
Ämne: Förslag för att lösa problem på två skolor.
Hej
Mitt namn är Ingela Lundin. Jag har tidigare arbetat som lärare i Hållnäs skola och har nu min
son på den skolan. I och med det vet jag att skolan brottas med problem med elevantalet.
Samtidigt är det uppror i Skärplinge eftersom förskolan behöver lokaler inne i skolan och då blir
det för trångt. Jag vet att detta förlag har varit uppe förut men jag vill trycka på fördelarna än en
gång så att det kanske kan bli verklighet.
Förslaget jag pratar om är att göra Hållnäs skolan till en f-3 skola och Ol Andersskolan till en 4-9
skola. Det finns en rad fördelar med detta:
•Det första är att eftersom stadieindelningen återinförts i skollagen finns en laglig grund att lägga
ett beslut på.
•Med detta upplägg utnyttjas lokalerna på bästa sätt. Det behöver inte längre vara platsbrist på Ol
Andersskolan och lokalerna i Hållnäs används. Dessa lokaler måste ändå värmas upp och
underhållas i och med förskolan och köket. Om jag inte har helt fel är det en stor grupp som ska
börja f-klass i Skärplinge efter sommaren. Var ska dessa få plats? Börja övergången med att
denna årskull går sin f-klass tid i Hållnäs. De klasser som redan börjat i Skärplinge kan fortsätta
men slussa in nya klasser i det nya systemet.
•De yngre barnen får en lugn start i sitt skolliv och har en fantastisk skolgård och
utomhuspedagogik att tillgå.
•En renodlad f-3 skola skulle vara mycket intressant att jobba på för mig som lärare. Där kan jag
ha kollegor som arbetar i samma åldersgrupp och det är lätt att ha ett samarbete och därmed höja
undervisningen jämfört med om jag inte har några kollegor i samma årskurs att bolla idéer med.
•Sist men kanske inte minst är att man genom att behålla skolan ute i Hållnäs också bevarar
bygden från utarmning. Något jag antar att ni jobbar hårt för att motverka.
Rent praktiskt tänker jag att det går en skolbuss från Skärplinge kl 8 på morgonen och tillbaka kl
12/14 på em. (Dessa tider går det redan skolskjutsar.) De föräldrar som hämtar och lämnar på
fritids gör det i Skärplinge. Lärare/fritidspersonal möter upp bussen när den kommer.
Om det här förslaget inte skulle genomföras betyder det att Skärplinges barn ska gå på samma
skola från att de är 3 år till att de är 16 år! Samma lokaler, samma korridorer, samma skolgård,
samma gungor, samma asfaltsplan, samma klätterställning... i 13 år! Att byta skola brukar (för de
flesta) vara ett spännande miljöombyte då man också växer i sin personlighet.
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Jag hoppas att ni överväger detta förslag. Som lärare själv ser jag enbart fördelar med det. Upplys
mig gärna om nackdelarna om det finns några.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Med vänlig hälsning
Ingela Lundin
Lärare Tierps kommun
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utskottet barn och ungdom
2020-03-03

§ 52
Dnr 2020/229

Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insats i
Tierps kommun 2019
Beslut

Utskottet barn och ungdom föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna patientsäkerhetsberättelsen för elevhälsans medicinska insats
i Tierps kommun 2019.
Sammanfattning av ärendet

Under 2019 har kvalitets- och patientsäkerhetsarbete bedrivits för att
säkerställa god och säker hälso- och sjukvård.
Beslutsmotivering

Patientsäkerhetslagen 2010:659 infördes den 1 januari 2011 och reglerar
vårdgivarens ansvar och skyldigheter att utreda tillbud, risker och händelser.
Bland annat ska vårdgivaren årligen upprätta en patientsäkerhetsberättelse
som beskriver hur arbetet med patientsäkerhet bedrivits under året och
utvärderats. Patientsäkerhetsberättelsen skall också beskriva utveckling och
strategier för kommande år.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Systematiskt kvalitets- och säkerhetsarbete kan skapa ekonomiska
merkostnader för berörda verksamheter.
Beslutsunderlag




Handläggarens tjänsteutlåtande
Patientsäkerhetsberättelse 2019

Beslutet skickas till




Skolchef
Verksamhetschef för elevhälsa

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign

1 (1)
Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande
Datum

Diarienummer

2020-02-07

KS 2020/229

Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insats i
Tierps kommun 2019
Förslag till beslut

Utskottet barn och ungdom föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna patientsäkerhetsberättelsen för elevhälsans medicinska insats
i Tierps kommun 2019.
Sammanfattning av ärendet

Under 2019 har kvalitets- och patientsäkerhetsarbete bedrivits för att
säkerställa god och säker hälso- och sjukvård.
Beslutsmotivering

Patientsäkerhetslagen 2010:659 infördes den 1 januari 2011 och reglerar
vårdgivarens ansvar och skyldigheter att utreda tillbud, risker och
händelser. Bland annat ska vårdgivaren årligen upprätta en
patientsäkerhetsberättelse som beskriver hur arbetet med patientsäkerhet
bedrivits under året och utvärderats. Patientsäkerhetsberättelsen skall också
beskriva utveckling och strategier för kommande år.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Systematiskt kvalitets- och säkerhetsarbete kan skapa ekonomiska
merkostnader för berörda verksamheter.
Beslutsunderlag




Handläggarens tjänsteutlåtande
Patientsäkerhetsberättelse 2019

Beslutet skickas till




Skolchef
Verksamhetschef för elevhälsa

I tjänsten
Karina Vallström
Verksamhetschef elevhälsan
Produktion Utbildning
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Patientsäkerhetsberättelse
Elevhälsans medicinska insats
Tierps kommun
År 2019

2020-02-06
Medicinskt ledningsansvarig skolsköterska Linda Fhinn
Logopediskt ledningsansvarig logoped Åsa Kullberg
Psykologiskt ledningsansvarig psykolog Måns Nilsson
Verksamhetschef elevhälsa Karina Vallström
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Sammanfattning
Lagen om patientsäkerhet som infördes den 1 januari 2011 innebär ökade krav
på vårdgivaren att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete för att minimera och förebygga vårdskador inom verksamheten. Lagen kräver också att
en årlig patientsäkerhetsberättelse skall uppsättas vilken redogör för vad man
gjort för att identifiera, analysera och reducera risker och negativa händelser
och vilket resultat man uppnått i sitt patientsäkerhetsarbete.
Personalen inom Elevhälsans medicinska insats, skolsköterska och skolläkare
(fortsättningsvis kallad EMI) har skyldighet att rapportera tillbud, risk för tillbud och avvikelser i verksamheten.
Vidare skall eleven/vårdnadshavares synpunkter tas tillvara och uppmuntras
att delta i kvalitets- och säkerhetsarbetet.
Sammanfattning av patientsäkerhetsarbetet inom Tierps kommun under 2019

Flera insatser har genomförts som kan förväntas öka patientsäkerheten. För en
ökad medvetenhet om uppdrag och arbetssätt inom EMI har verksamhetschef
och medicinskt ledningsansvarig skolsköterska gått utbildningen ”Utvecklingsprogram för Elevhälsans medicinska insats”.
Då det saknades beslut om utseende av verksamhetschef och ansvarig för anmälan enligt lex Maria har detta åtgärdats genom beslut av kommunstyrelsen,
2019-10-22.
För att öka patientsäkerheten och likvärdigheten inom EMI har en skolsköterska anställts centralt och 40 % av tjänst har avsatts för medicinskt ledningsansvar och samordning inom EMI, vilket är en fördubbling av tiden från föregående år.
Den psykologiska insatsen inom elevhälsan har centraliserats och utökats under 2019, från två heltidstjänster till tre. Under året har också en psykologiskt
ledningsansvarig psykolog, PLA utsetts.
Under 2019 utökades den logopediska insatsen till två heltidstjänster och en
logopediskt ledningsansvarig logoped, LLA utsetts.
Under året har de ledningsansvariga sett över och lagt till rutiner i ledningssystemet för EMI och den psykologiska- och logopediska insatsen.
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Övergripande mål och strategier
SFS 2010:659,3 kap. 1 § och SOSFS 2011:9, 3 kap.
Målen för EMI, den psykologiska- och den logopediska insatsen är att främja
säkra rutiner för kvalitetsarbetet, bedriva en jämlik elevhälsa för alla elever
samt att samverka med personal på skolan och med vårdnadshavare.
2019

Mål

1

Bedriva en god och
säker fysisk och psykisk
vård där risker och händelser kan förebyggas
alternativt identifieras
tidigt
Kvalitetssäkra EMI, psykologiska- och den logopediska insatsen

2

Strategier/aktiviteter


Komplettering och uppdatering av rutiner i
QPR (ledningssystem)



Utseende av verksamhetschef, för EMI



Utseende av Lex Maria ansvarig



Utseende av PLA och LLA




Ökning av tid för MLA-uppdraget
Årliga verksamhetsbesök hos skolsköterskorna enligt årshjul
Tjänstetillsättning för skolsköterskor bevakas
och MLA är behjälplig vid rekrytering.
Till logopediska insatsen har test och testblanketter uppdaterats.
Psykologiska insatsens materialutbud har
kompletterats med uppdaterade test och testblanketter. Även digitala varianter av test har
köpts in. Dessa digitala test kommer kontinuerligt att anpassas till kommunens behov.
Blankett för medgivande till psykolog- och
logopedkontakt har uppdaterats enligt dataskyddsförordningen (GDPR) och rådande regelverk.







3

Det skall inom verksamheten finnas den bemanning, kompetens och lokaler som är nödvändiga för
att uppnå en god och säker fysisk och psykisk
vård.









Personalresursen inom den psykologiska- och
logopediska insatsen relaterat till elevantal har
förstärkts.
Brandsäkra journalskåp har införskaffats.
Scannrar har inköpts för säker inscanning av
dokument till digital journal.
Workshop för journalgranskning har genomförts i respektive profession.
Workshop för skolsköterskor för effektivare
och säkrare användning av journalföringssystem PMO.
Utbildningsdag för skolsköterskor med skolläkare om Anafylaxi och tillväxt
HLR-utbildning för skolsköterskor
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Organisation och ansvar
SFS 2010:659,3 kap. 9 § och SOSFS 2011:9, 7 kap. 2 §, p 1
Vårdgivare
Kommunstyrelsen är vårdgivare för den hälso- och sjukvård som bedrivs inom
elevhälsan i Tierps kommun och är ytterst ansvarig.
Verksamhetschef enligt 4 kap. 2 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)
Verksamhetschef är ansvarig för allt arbete som lyder under Hälso-och sjukvårdslagen som skolsköterskor, skolläkare, skolpsykologer och logopeder utför. Verksamhetschef är den person som såväl tillsynsmyndighet Inspektionen
för vård och omsorg, IVO, som elever, föräldrar och personal ska kunna vända
sig till när det gäller frågor som rör verksamheten och de som arbetar under
hälso- och sjukvårdslagen.
Verksamhetschefen ansvarar för att medarbetarna har rätt kompetens, får fortbildning och möjlighet att bedriva en god vård med hög kvalité. Lokaler och
utrustning för arbetet skall vara anpassade. Rutiner och egenkontroll skall
upprättas och följas. Avvikelser och risker skall analyseras och följas
upp.
Varje legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal har ett eget yrkesansvar att
arbetet skall utföras med god kvalité och hög patientsäkerhet och skall medverka och bidra till att hög patientsäkerhet upprätthålls. Varje medarbetare
ansvarar för att avvikelser och risker identifieras och rapporteras.
Verksamhetschef har delegerat det medicinska ledningsansvaret till en
skolsköterska, MLA, det psykologiska ledningsansvaret till en psykolog, PLA
och det logopediska ledningsansvaret till en logoped, LLA.
Medicinskt ledningsansvarig skolsköterska, är också ansvarig för anmälan
enligt Lex Maria. Ansvaret är delegerat av kommunstyrelsen.
Medicinskt ledningsansvarig- och samordnande skolsköterska
MLA har ett samordnat ansvar för kvalitetssystem och introduktion av nyanställda skolsköterskor. MLA planerar och leder tillsammans med verksamhetschef verksamhets- och kompetensutveckling inom EMI.
Psykologiskt ledningsansvarig psykolog
PLA har ett samordnat ansvar för kvalitetssystem och introduktion av nyanställda psykologer. PLA planerar och leder tillsammans med verksamhetschef
verksamhets- och kompetensutveckling inom den psykologiska insatsen.
Logopediskt ledningsansvarig logoped
LLA har ett samordnat ansvar för kvalitetssystem och introduktion av nyanställda logopeder. LLA planerar och leder tillsammans med verksamhetschef
verksamhets- och kompetensutveckling inom den logopediska insatsen.
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Struktur för uppföljning/utvärdering
SOSFS 2011:9 3 kap. 2 §
Vårdgivaren ska med stöd av ledningssystemet planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera
och förbättra verksamheten.

MLA ansvarar, tillsammans med verksamhetschef, för att det fastslagna basprogrammet genomförs och att verksamheten genomsyras av kvalitet och säkerhet.
Skolsköterskor sammanställer sitt arbete under läsåret i en årsrapport i juni.
Skolsköterska och skolläkare skall rapportera säkerhetsrisk för elev i samband
med vård och omhändertagande inom EMI, genom avvikelserapport.
Resultatet av analyser, inklusive avvikelser, rapporteras tillbaka till berörd
personal.
Journalhantering och dokumentation följs upp årligen via träffar med skolsköterskor, psykologer och logopeder.
En ledningsgrupp för EMI har tillsatts under året, bestående av MLA, PLA
och LLA under ledning av verksamhetschef.
Uppföljning och utvärdering av verksamheten sker i patientsäkerhetsberättelsen.

Egenkontroll
SOSFS 2011:9, 5 kap. 2§, 7 kap. 2 § p2
Vårdgivaren skall utföra egenkontroll i syfte att säkra verksamhetens kvalité.

Egenkontroller och verksamhetsbesök innefattar administration, läkemedelshantering, hygienrutiner, dokumentation, journalhantering, lokaler och utrustning, samverkan och arbetsmiljö. MLA, PLA och LLA ansvarar för att detta
görs. Viktiga förändringar presenteras i professionsgrupperna. EMI arbetar
utifrån ett basprogram och efter ett fastställt årshjul för att säkerställa att arbetet bedrivs som planerat.
Patientsäkerhetsarbetet för EMI, den psykologiska insatsen och den logopediska insatsen grundar sig på rutiner och blanketter som finns samlade i QPR,
ledningssystem för EMI, den psykologiska insatsen och den logopediska insatsen samt i webbhandboken för EMI. Webbhandboken köps in från Uppsala
kommun och uppdateras kontinuerligt.
Vårdskador/risk för tillbud inom EMI, den psykologiska- och logopediska insatsen uppmärksammas kontinuerligt via skriftlig avvikelserapportering.
Inkomna avvikelserapporter handläggs av MLA, PLA och LLA tillsammans
med verksamhetschef och återförs till verksamheten.
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Samverkan för att förebygga vårdskador
SOSFS: 2011:9,4 kap. 6 §, 7 kap. 2 § p 3
Intern samverkan
Skolsköterskor, psykologer och logopeder träffas regelbundet inom respektive
profession. Psykologer och logopeder har under året startat upp en samverkan
mellan professionerna.
Extern samverkan
EMI
Medicinskt ledningsansvarig- och samordnande skolsköterska deltar kontinuerligt i ett nätverk med samordnande skolsköterskor i Uppsala län som träffas
två gånger per termin. Där diskuteras bland annat arbetssätt och metoder, kvalitet, lagar, systematiskt kvalitetsarbete samt andra viktiga och aktuella ämnen.
Ungdomsmottagningen deltar regelbundet på samverkansträffar med
skolsköterskorna.
Psykologiska insatsen
Under året har kontakter knutits med regelbundna möten med Barnspecialistmottagningens psykologer för samverkan gällande patienter/elever. Syftet är
att öka kunskapen om varandras verksamheter och hitta områden för samverkan. Vilket kan leda till en tydligare remisshantering för att undvika att patienter/elever hamnar mellan stolarna.
Logopediska insatsen
Under året har kontakter knutits med logopeder i Länslogopedin och Habiliteringen för samverkan gällande patienter.

Hälso- och sjukvårdspersonalens
rapporteringsskyldighet
SFS 2010:659, 6 kap. 4 § och SOSFS 2011:9, 7 kap. 2 § p 5
Hälso- och sjukvårdspersonalen är skyldig att bidra till att hög patientsäkerhet upprätthålls.
Personalen skall rapportera till vårdgivaren risker och händelser som skulle kunna medföra en
vårdskada.

Avvikelser
Skolsköterska, skolläkare, psykolog och logoped skall rapportera säkerhetsrisk
för elev i samband med vård och omhändertagande inom EMI, elevhälsanspsykologiska insats och logopediska insats genom avvikelserapport. Inkomna
avvikelserapporter handläggs av verksamhetschef. Resultatet av analyser, inklusive avvikelser, rapporteras tillbaka till berörd personal. Uppföljning och
utvärdering av verksamheten sker patientsäkerhetsberättelsen.
Under året har regelbundna professionsträffar genomförts. Skolsköterskor och
skolläkare, psykologer och logopeder har träffats regelbundet under året i respektive grupp. Vid dessa tillfällen har eventuella avvikelser kunnat rapporteras och hanteras.
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Journalhantering och dokumentation följs upp årligen via träffar med skolsköterskor, psykologer och logopeder.
Sammanställning och analys
Under 2019 har 5 avvikelser inkommit inom EMI och dessa har analyserats
och arbetats med. Åtgärder har vidtagits för att motverka upprepning av dessa
avvikelser. Ingen av dessa avvikelser bedömdes vara av sådan art att den skulle leda till en anmälan enligt Lex Maria.
Inga avvikelser har rapporterats inom logopediska- och psykologiska insatsen.

Hantering av klagomål och synpunkter
SOSFS 2011:9, 5 kap. 3 och 6§§, 7 kap 2 § p 6,
Klagomål och synpunkter hanteras i enlighet med övrig verksamhet i Tierps
kommun. Blankett för klagomål finns på kommunens hemsida.
Inga klagomål eller synpunkter på EMI, den psykologiska- och den logopediska insatsen har inkommit under 2019.

Riskanalys
SOSFS: 2011:9, 5 kap. 1 §, 7 kap 2§ p 4
All personal inom EMI, psykologiska och logopediska insatsen ansvarar för
att identifiera och rapportera risker som kan medföra negativa händelser eller
tillbud i verksamheten och för elever. Större förändringar i verksamheten kan
också väsentligen påverka patientsäkerheten.
Verksamhetschef ansvarar tillsammans med berörda för att göra en riskanalys
och återföra information och kunskap till verksamheten. Likaså ansvarar verksamhetschefen för att uppmärksamma och påtala risker till vårdgivaren.

Samverkan med patienter och närstående
SFS 2010:659 3 kap. 4 §
Vårdgivaren skall ge patienter och närstående möjlighet att delta i patientsäkerhetsarbetet.

All hälso- och sjukvård är med några få undantag frivillig. Det är den som har
hälsoproblem (eller vårdnadshavare till minderårig enligt 6 kap föräldrabalken) som avgör om han eller hon skall söka vård.
Samtycke till vård, undersökning eller behandling är i de flesta fall muntlig
men vid vaccinering efterfrågas skriftligt medgivande av båda vårdnadshavarna.
Vid kontakt med psykologiska- eller logopediska insatsen inhämtas samtycke
vilket dokumenteras i journal.
Information om EMI och basprogrammet ges muntligt och skriftligt inför de
planerade hälsobesöken och/eller vid föräldramöte.
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Elev bör alltid informeras i det som rör honom eller henne och informationen
skall vara anpassad efter ålder och mognad. Vårdnadshavare kontaktas när
man bedömer det som relevant. Eleven skall ha ett medinflytande som med
ökad mognad eller under vissa omständigheter övergår till ett självbestämmande.
Information och samverkan med elever och vårdnadshavare inom EMI:





Information inför genomförande av vaccinering och eventuella biverkningar
Information inför, och uppföljning efter, hälsobesök och hälsosamtal
Information om sekretess, tystnadsplikt och anmälningsplikt
Information om vidtagna åtgärder och uppföljning om vad man skall
vara uppmärksam på vid exempelvis symptom eller skada

Information kan vara både muntlig och skriftlig och ska vara utformad så att
elev/vårdnadshavare kan känna sig respekterade. Tolk används vid behov.

Mål och strategier för kommande år
2020

Mål

1

Att säkerställa en god och
säker vård som bedrivs i
enlighet med Hälso- och
sjukvårdslagen (HSL)



Fortsätta komplettera och uppdatera rutiner i
QPR (ledningssystem)



Upphandling av nytt journalföringssystem där
en genomlysning av patientsäkerhet ingår.

Att skolsköterskor och
skolläkare, psykologer
och logopeder har relevant och uppdaterad kompetens för att kunna tillhandahålla god och säker
vård.
Att skolsköterskor, skolläkare, psykologer och logopeder arbetar enligt
fastställda rutiner i QPR
och E-handboken.



Deltagande på professionsträffar, samt i utbildning, lokalt/externt och kollegiala diskussioner om systematiskt förbättringsarbete och
patientsäkerhet



Regelbundna möten för ledningsgruppen för
EMI, psykologiska och logopediska insatsen
för genomgång och implementering övergripande och gemensamma rutiner.

Att kvalitetssäkra lokaler
för mottagning inom EMI
och psykologiska insatsen.



Mottagningarna för EMI och den psykologiska insatsen ska kvalitetssäkras genom att
skolsköterska, psykolog och rektor på varje
enhet går igenom kraven för dessa mottagningar.

2

3

4

Strategier/aktiviteter
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utskottet arbete och omsorg
2020-03-02

§ 17
Dnr 2020/186

Patientsäkerhetsberättelsen 2019
Beslut

Utskottet arbete och omsorg föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna rapporteringen av patientsäkerhetsberättelsen 2019.
Sammanfattning av ärendet

Enligt patientsäkerhetslagen SFS 2010:659 ska vårdgivaren skriva en
patientsäkerhetsberättelse. Idén med patientsäkerhetsberättelsen är att
öppet och tydligt för alla redovisa strategier, mål och resultat av arbetet
med att förbättra patientsäkerheten.
Sammanfattning av innehållet i patientsäkerhetsberättelsen:
- Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
(2017:612).
- Kostnader för utskrivningsklara 0 kr
- NPÖ – Tierps kommun är nu även producenter.
- Läkemedelshanteringen har granskats av apotekare.
- Digitalt signeringssystem för läkemedel har införts.
- Hygien. Utbildning för SÄBO-chefer i utbrottshantering.
- Färre registreringar i Senior Alert under 2019
- Avvikelserna har minskat något totalt sett men fallavvikelserna
fortsätter att öka.
- Inga Lex Maria anmälningar 2019
Beslutsunderlag




Handläggarens tjänsteutlåtande
Patientsäkerhetsberättelse 2019

Beslutet skickas till




Kvalitet och strategisk utveckling MAS medicinskt ansvarig
Vård och omsorg verksamhetschef.

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign

1 (2)
Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande
Datum

Diarienummer

2020-02-13

KS 2020/186

Patientsäkerhetsberättelse 2019
Förslag till beslut

Utskottet arbete och omsorg föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna rapporteringen av patientsäkerhetsberättelsen 2019.
Sammanfattning av ärendet

Enligt patientsäkerhetslagen SFS 2010:659 ska vårdgivaren skriva en
patientsäkerhetsberättelse. Idén med patientsäkerhetsberättelsen är att
öppet och tydligt för alla redovisa strategier, mål och resultat av arbetet
med att förbättra patientsäkerheten.
Sammanfattning av innehållet i patientsäkerhetsberättelsen:
- Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
(2017:612).
- Kostnader för utskrivningsklara 0 kr
- NPÖ – Tierps kommun är nu även producenter.
- Läkemedelshanteringen har granskats av apotekare.
- Digitalt signeringssystem för läkemedel har införts.
- Hygien. Utbildning för SÄBO-chefer i utbrottshantering.
- Färre registreringar i Senior Alert under 2019
- Avvikelserna har minskat något totalt sett men fallavvikelserna
fortsätter att öka.
- Inga Lex Maria anmälningar 2019
Beslutsunderlag




Handläggarens tjänsteutlåtande
Patientsäkerhetsberättelse 2019

Beslutet skickas till




Kvalitet och strategisk utveckling MAS medicinskt ansvarig
Vård och omsorg verksamhetschef.
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I tjänsten
Anita Rönnback
MAS
Kvalitet och strategisk utveckling
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Diarienummer:

Landstingets/regionens eller
kommunens logotyp

Patientsäkerhetsberättelse
År 2019

Datum och ansvarig för innehållet

2020 02 12
Kommunstyrelsen
Utarbetad av:
Anita Rönnback
Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Helena Carlsson
Verksamhetschef
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Sammanfattning
 Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (2017:612).
 Kostnader för utskrivningsklara 0 kr
 NPÖ – Tierps kommun är nu även producenter.
 Läkemedelshanteringen har granskats av apotekare.
 Digitalt signeringssystem för läkemedel har införts.
 Hygien. Utbildning för SÄBO-chefer i utbrottshantering.
 Färre registreringar i Senior Alert under 2019
 Avvikelserna har minskat något totalt sett men fallavvikelserna fortsätter att öka.
 Inga Lex Maria anmälningar 2019

Inledning
Enligt patientsäkerhetslagen SFS 2010:659 ska vårdgivaren skriva en patientsäkerhetsberättelse. Idén med patientsäkerhetsberättelsen är att öppet och tydligt för alla redovisa strategier, mål och resultat av arbetet med att förbättra
patientsäkerheten.
Patientsäkerhetsberättelsen ska ha en sådan detaljeringsgrad att det går att bedöma hur arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten har bedrivits i verksamhetens olika delar, och att informationsbehovet
hos externa intressenter tillgodoses. SOSFS 2011:9 7 kap. 3 §. Patientsäkerhetsberättelsen bör utformas så att den kan ingå i vårdgivarens ledningssystem
för patientsäkerhet. Patientsäkerhetsberättelsen ska vara färdig senast den 1
mars varje år.
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STRUKTUR
Övergripande mål och strategier
Tierps kommun ska erbjuda god, säker, samordnad vård och omsorg i livets
olika skeden. Tjänsterna utförs med respekt för den enskildes förmåga att utveckla de egna resurserna utifrån individuella förutsättningar och behov.
Verksamhetens tjänster ska grunda sig på kunskaps-baserad vetenskap och
beprövad erfarenhet.

Strategier
Tierps kommun prioriterar och definierar följande strategier för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning för att uppnå målen.
Trygghet. Förutsättningen för trygghet i vård och omsorg är att det finns individuella planer enligt HSL, SoL, och LSS, att individens sociala behov och
omvårdnadsbehov inklusive rehabilitering tillgodose på ett sammanhållet sätt,
att det finns ett väl fungerande samarbete mellan hälso- och sjukvården och
omsorgen samt ett gemensamt arbets- och förhållningssätt för säkerhet och
riskanalys.
Respekt för den enskildes integritet. Patienten upplever att hans/hennes integritet och självbestämmande respekteras av personalen samt känner delaktighet i planeringen av insatserna.
Bemötande av den enskilde. Patienten som får vård, omsorg och rehabilitering
känner förtroende för personalens kompetens och bemötande samt får sakkunnig och korrekt information om vård- och omsorgs insatser, hälsotillstånd
samt behandling.

Organisation och ansvar
Kommunstyrelsen i Tierps kommun är vårdgivare.
Ansvaret innefattar:
- det övergripande ansvaret för verksamheten
- ansvar för att verksamheten bedrivs så den uppfyller kraven på en god och
säker vård.
- att bestämma hur den egna verksamheten ska vara organiserad
- att det finns den personal, lokaler och utrustning som behövs för att en god
vård ska kunna ges. - att fastställa kompetenskraven inom hälso- och sjukvården
- att bemanningen anpassas till varje verksamhetsområde så att kraven på en
vård av god kvalitet och säkerhet för patienterna kan upprätthållas.
Verksamhetschef
Ansvaret innefattar:
-att inom ramen för de resurser som vårdgivaren ställer till förfogande, leda
och fördela arbetsuppgifterna så en hög patientsäkerhet och god kvalitet tillgodoses.
-att organisera verksamheterna så att en god planering av det dagliga arbetet
säkerställer fokus på kontinuitet och säkerhet samt att vårdrelaterade sjukdomar förebygg och begränsas.
4

456

-att säkerställa att hälso- och sjukvård kan ges och att samordning mellan
hemsjukvårdsenheterna sker för att säkert omhändertagande dygnet runt. -att
säkerställa att patienten görs delaktig i vården, att den planeras i samverkan
med patienten och att den dokumenteras och informeras till patienten
-.att verksamheten arbetar utifrån ett rehabiliterande arbetssätt med ett professionellt bemötande.
-att fastställa former för fortlöpande samråd med MAS medicinskt ansvarig
sjuksköterska i frågor som gäller den kommunala hälso- och sjukvårdens kvalitet och säkerhet.
-att samråda med MAS i frågor angående verksamhetens struktur och resursanvändning samt hur det medicinska ansvaret kan utövas på bästa sätt.
MAS medicinskt ansvarig sjuksköterska MAR medicinsk rehabiliterare
ingår i Mas rollen om ingen särskild är utsedd
Ansvaret innefattar:
- att patienten får en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god kvalitet inom kommunens ansvarsområde,
-att patienten får den hälso- och sjukvård som en läkare förordnat om,
-att journaler förs i den omfattning som föreskrivs i patientdatalagen,
-att beslut om att delegera ansvar för vårduppgifter är förenliga med patientsäkerheten,
- att det finns ändamålsenliga och väl fungerande rutiner för
läkemedelshantering,
- rapportering enligt 6 kap. 4 § patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL, och att
kontakta läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal när en patients tillstånd fordrar det.
Områdeschef
Ansvaret innefattar:
-att leda chefer och utvärdera verksamhetens mål
- att utveckling av verksamheten sker
-att följa upp egenkontroller
Enhetschef
Ansvaret innefattar:
-att rutiner och riktlinjer som är fastställda är väl kända i verksamheten.
-att ny personal får den introduktion de behöver för att kunna ge en god och
säker vård
Hälso-och sjukvårdspersonal
Ansvaret innefattar:
-att hälso-och sjukvården som utförs följer vetenskap och beprövad
erfarenhet
-att följa de riktlinjer och rutiner som finns i ledningssystemet

Samverkan för att förebygga vårdskador
Avvikelseprocessen är viktig så att vårdskada inte inträffar eller om den har
inträffat så skall den inte ske igen. All avvikelse hantering sker i teamet nära
patienten.
Övergripande i länet finns en utsedd patientsäkerhetsgrupp med representanter
från chefläkare inom regionen, patientsäkerhetssamordnare regionen samt medicinskt ansvariga från länet samtliga kommuner. Denna grupp ska titta på
5
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allvarliga avvikelser lex Maria som har hänt och andra allvarliga händelse.
Denna grupp ska också följa upp efterlevnad av riktlinjer och rutiner och meddela HSVO om det behövs åtgärder.
MAS/MAR nätverk i länet. Samtliga kommuners medicinskt ansvariga sjuksköterskor och rehabiliterare träffas ca 4 ggr per termin för att utbyta kunskap
med varandra och utveckla hälso-och sjukvård i länet. Representerar bla i programråd, patientnämnd, patientsäkerhet kontaktombudgrupp på SKL, riksföreningen MAS/MAR mm.

Patienters och närståendes delaktighet
Patienter och dess anhöriga skall vara delaktig i vården genom att vara en viktig part i teamarbetet samt i upprättande av planer ex samordnad inviduell planering, vårdplaner, rehabplaner mm.
Patienten avgör alltid om anhörig skall vara delaktig i vården.

Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet
Hälso -och sjukvårdens personal är enligt patientsäkerhetslagen skyldig att
bidra till att hög patientsäkerhet upprätthålls. Registrering av avvikelser sker i
dokumentationssystemet VIVA enligt fastställd rutin. Senior Alert används för
att identifiera risker. Vidtagna åtgärder och uppföljning av dessa registreras i
dokumentationssystemet.

Klagomål och synpunkter
Synpunkter och klagomål kan lämnas direkt till berörd enhet eller centralt till
kommunen.
Klagomål och synpunkter registreras i kommunens dokumenthanteringssystem. Närmaste chef ansvarar för utredning, analys och återkoppling.
Klagomål som medfört misstänkt allvarlig händelse i hälso- och sjuk-vården,
utreds av MAS medicinskt ansvarig sjuksköterska enligt Lex Maria.
Patientnämnden i länet ska utifrån synpunkter och klagomål stödja och hjälpa
enskilda patienter och bidra till kvalitetsutveckling och hög patientsäkerhet.
Genom att hjälpa patienter att få den information dom behöver för att kunna ta
tillvara sina intressen i vården, främja kontakterna mellan patienter och vårdpersonal, hjälpa patienter att vända sig till rätt myndighet samt rapportera iakttagelser och avvikelser av betydelse för patienter till vårdgivare och vårdenheter.
Varje kvartal skickar patientnämnden ut statistik om hur många klagomål som
inkommit. I alla ärenden kontaktas inte kommunen utan det avskrivs med att
patienten har pratat med patientnämnden. Sakkunniga sitter med på patientnämndens sammanträden. MAS i Tierp företräder alla länets kommuner i patientnämnden.
Klagomål som inkommit via IVO kommer till verksamhetschef och/eller
MAS som sedan redovisar detta för utskottet i kommunen.
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Egenkontroll
Egenkontroll

Omfattning

Källa

Vårdrelaterade infektioner

1 gång per månad skickas till
MAS
Var 3:e månad
skickas till Vårdhygien

Infektionsregistreringar SÄBO utarbetad av vårdhygien
i samarbete med MAS i länet

(PPM HALT- Senior alert)
(1 ggr per år)
Handlingsplan inför magsjuka och influensa

1 ggr per år

Smittskydd inhämtar från
verksamheterna.

Basala hygienrutiner och
klädregler

2 ggr per år

PPM-databasen

Hygienronder

Var 4e år

Vårdhygien protokoll

Avvikelser

Löpande

Avvikelsehanteringssystemet

Trycksår

2 gånger per år
samt löpande

Senior alert HALT

Patientens klagomål och
synpunkter

3 gånger per år
samt löpande

Patientnämnden, IVO, avvikelsehanteringssystemet

PROCESS - Åtgärder för att öka
patientsäkerheten
Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (2017:612)
Den nya lagen infördes 1 januari 2018 (med undantag för psykiatrin) och började gälla i Uppsala län den 2 januari. Detta innebar ett nytt arbetssätt där patientens delaktighet skulle förbättras samt att primärvården fick ansvar för att
kalla till en samordnad individuell planering (SIP) i hemmet om patienten
samtycker. En riktlinje tydliggör samarbetsprocessen för in- och utskrivningar
från slutenvården och skapar förutsättningar för god och säker planering inför
hemgång. Den beskriver samarbetsprocessen vid utskrivning från slutenvården
och ansvarsfördelning mellan slutenvård, öppenvårdsmottagningar, vårdcentraler och kommunal socialtjänst och hemsjukvård.
Teamet Trygg hemgång bidrar till ökad hjälp i hemmet inledningsvis behoven
utvärderas sedan innan hemtjänst tar över.
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Prator. Ett system för säker informationsöverföring mellan regionen och lä-

nets kommuner när den enskilde har behov av stöd och samordning i
samband med utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.
Planerad övergång till Cosmic Link under 2020.
NPÖ - Nationell patientöversikt. En tjänst som möjliggör att de olika vårdgivarna, med patientens samtycke, får direktåtkomst till varandras journaluppgifter. Tierps kommun har under 2019 blivit producenter i NPÖ. Målsättningen är att effektivisera informationsöverföringen och minska administrationen.
Kommunen har aktuell information om brukarens förmågor och behov av
stöd, som kan ge både primärvården och slutenvården bättre överblick och
beslutsunderlag.
QPR ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Infördes 1 oktober
2019. Det är ett webbaserat verktyg som vi använder för att strukturera, beskriva och samla alla våra processer, rutiner och allt övrigt som ingår i ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.
Läkemedelshantering. En extern granskning av läkemedelshanteringen på de
flesta av våra enheter har under december månad utförts av en apotekare. Detta resulterade i en rapport med synpunkter och förslag på hur vi kan förbättra
läkemedelshanteringen för att göra den säkrare och mer förenligt med gällande
regelverk inom området. Inga allvarliga synpunkter framkom under granskningen.
Läkemedelsskåp med digitalt lås där varje öppnande loggas är nu införda på
alla enheter utom en.
Digitalt signeringssystem för läkemedel. Alfa e-Läkemedel har införts under
året. I en mobil enhet signerar personalen vilka läkemedel som överlämnas.
Om en överlämning är försenad visas en påminnelse och ett larm. Målsättningen är att förenkla och ge en god kontroll över läkemedelshanteringen. I
samband med granskningen av läkemedelshanteringen identifierade vi vissa
risker, bl.a. med den integrerade läkemedelslistan som innebär att vi måste se
över vårt arbetssätt för att göra det mer säkert.
Hygien
Utbildning i praktisk utbrottshantering för chefer på SÄBO har hållits under
hösten inför influensa- och magsjukesäsongen. Hygienronder genomförs var
4:e år i samarbete med vårdhygien på vård och omsorgsboenden Wesslandia,
Danielsgården (Korttids, växelvård och hjälpmedelsenheten), Hällbacka, Vendelgården och Åskarbygården. Ronden genomförs av vårdhygiensjuksköterska, enhetschef, hygienombud, sjuksköterskor och MAS. Hygienronden protokollförs och skickas från vårdhygien till enhetschef med kopia till MAS. Genomfördes senast juni 2018. Under 2019 har man genomfört förbättringsåtgärder utifrån resultatet i hygienronden, tex dagligt byte av arbetskläder, rutin för
rengöring av hjälpmedel,

Rehabilitering och hjälpmedel
Tydliggjort hygienrutiner vid utlämning och återlämning av hjälpmedel.
Årlig uppföljning av elrullstol, besiktning av mobila och stationära lyftar samt
halvårsvis uppföljning av lyftselar
8
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För att få förskriva hjälpmedel måste alla förskrivare gå förskrivarutbildning
för alla nyanställda, både muntligt och digitalt (via Socialstyrelsens webbutbildning) samt förskrivarutbildning på produkt nivå via Hjälpmedel Uppsala
län.
Svenska HALT
Den årliga punktprevalensmätningen av vårdrelaterade infektioner och antibiotikaförbrukning inom kommunala verksamheter i Sverige uteblev under
2019. Anledningen är att Folkhälsomyndigheten ska se över hur vi ska förvalta mätningen, kostnaderna och hur ofta vi ska göra mätningen. Mer information om detta när översynen är klar.
BPSD Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens
Registret syftar till att kvalitetssäkra vården av personer med demenssjukdom. En tydlig struktur i omvårdnaden bygger på observation av BPSD,
analys, omvårdnadsåtgärder samt utvärdering av insatta åtgärder så att rätt
vård kan ges till patienten. Därför används verktyget även till de som inte har
diagnos demens men registreras inte då i registret.
Journal och dokumentation.
I arbetet mot en ändamålsenlig och strukturerad dokumentation infördes under
2018 ICF/KVÅ i dokumentationssystemet enligt socialstyrelsens riktlinjer.
ICF står för Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder
och hälsa. Gemensamma begrepp och termer för att beskriva funktionstillstånd, sätta mål, bedöma behov och följa resultat. KVÅ är klassifikation av
vård-åtgärderna. Målet är att urvalet ska kunna användas i strukturerad dokumentation, samt vid insamling av underlag till nationell statistik eller
öppna jämförelser.
Verksamhetsutvecklarna har arbetat med att prova analysera användandet
av KVÅ-koderna, men kommit fram till att man saknar analysverktyg för
att få fram ett användbart kvalitativt resultat i nuläget.
Omvårdnadspersonalen har utbildats i social dokumentation och har nu börjat
att dokumentera direkt i journalsystemet VIVA istället för på journalblad.

Granskning/kontroll . Journalgranskning i dokumentationssystemet har genomförts av MAS om än i begränsad utsträckning. Det förekommer vissa
brister fortfarande för ett gott patientsäkerhetsarbete, bland annat tydliga omvårdnadsplaner. Verksamhetschef har enligt rutin kontrollerat loggar för NPÖ
för att kontrollera så ingen obehörig läser i journal.
Utbildning.
Specialisering i demensvård – Silviautbildning. En högskoleutbildning på
grundnivå 60 hp. Några undersköterskor har gått klart och kan titulera sig som
Silviasyster. En enhetschef och 2 biståndshandläggare går utbildningen nu.
En sjuksköterska är färdig Silviasjuksköterska – en högskoleutb. på avancerad
nivå 30 hp. Inrikting vård vid kognitiv sjukdom (demenssjukdom).
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Hygien utbildning i praktisk utbrottshantering för chefer på SÄBO har hållits
under hösten inför influensa- och magsjukesäsongen.
Utbildningsdagar för sjuksköterskor Krusenbergs Herrgård som innehöll bla
föreläsningar om psykisk ohälsa, en genomgång av ViS dokumenten samt
missbruk bland äldre.
Förskrivningsutbildningar för legitimerade.
SÄBO-dagarna. En årlig gemensam utbildning med regionens primärvårdsläkare som har läkaransvar på särskilda boenden och sjuksköterskor på särskilda
boenden i kommunen. Verksamhetschefer och MAS deltar också på utbildningen.

Riskanalys
Verksamhetschefen utför riskbedömning i samband med organisations-ändringar, inrapporterade allvarliga avvikelser och med bakgrund i syn-punkter
och klagomål. Verksamhetens ledningssystem innehåller rutiner som fortlöpande analyseras och uppdateras.
2019 har det varit svårt att rekrytera legitimerad personal och undersköterskor.
Detta har också bidragit till att vi tex inte kunnat registrera i kvalitets register
som tänkt.
MAS ersatts med konsult under 5 månader vilket medfört att vissa uppföljningar blivit fördröjda.

Utredning av händelser - vårdskador
Under 2019 har ingen anmälan om Lex Maria gjorts.

Informationssäkerhet
SITHS-kort används för inloggning till kvalitetssystem och kommunikationssystemen med landstinget.
Dokumentationssystem och NPÖ loggas enligt rutin.
Dokumentation och kommunikationssystem i kommunen styrs av behörigheter om vad varje profession ska kunna läsa och skriva om patienten utifrån
arbetsplats.
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RESULTAT OCH ANALYS
Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och
sjukvård (2017:612).
Regionalt i länet finns en Gemensam analysgrupp för samverkansprocesser i
Uppsala län GAP-UL. Utvärdering från samtliga kommuner har skett och återförts till arbetsgruppen och projektgruppen för analys och åtgärder. Resultatet
med en analys och förslag på åtgärder kommer i GAP-UL slutrapport för
2019. I kvartalsrapporten påvisas fortfarande brister i informationsöverföring i
samband med utskrivningsprocessen.
Våra team har genomfört ett bra arbete genom att vara med redan vid inskrivning av patienten då det kommer i Prator. Teamet har gjort en egen handlingsplan hur de ska arbeta med processen utifrån riktlinje i VIS och rutin i kommunen. Detta arbete har resulterat i att vi inte haft några kostnader för utskrivningsklara patienter.
Utvecklingsområden som har framkommit är att vi fortfarande måste hitta
varandra på ett bättre sätt i kommunen d.v.s. teamen kommunen och handläggarna. Slutenvården är fortfarande svåra att få tag i. I början av processen var
de inte aktiva utan allt skulle ske av primärvården och kommunen vilket inte
var enligt riktlinje i länet.
Primärvården har varit bra men har haft svårt att identifiera när SIP i hemmet
behövs. Fortsatt arbete i processen under 2020.

Hjälpmedel
Den årliga uppföljningen av elrullstol, samt halvårsvis uppföljning av lyftselar
har ej kunnat utföras hos alla pga. brist på personal.
Den årliga besiktningen av mobila och stationära lyftar har ej utförts enligt
avtal av Hjälpmedel Uppsala Län pga. brist på personal, de är dock i fas sedan
början av 2020. Besiktning för boendeägda lyftar har upphandlats och det har
tydliggjorts hur besiktning beställs i en rutin i QPR.
Förskrivarutbildning för alla nyanställda, både muntligt och digitalt (via Socialstyrelsens webbutbildning) genomförs av Hjälpmedelsansvarig. Förskrivarutbildning på produktnivå via Hjälpmedel Uppsala Län åligger alla förskrivare
att anmäla sig till.

Senior Alert
Senior alert är ett verktyg för att finna risker så som undernäring, trycksår och
fall. När en risk har upptäckts dokumenteras detta i journalsytemet samt skrivs
en vårdplan för åtgärder som sedan ska utvärderas. Senior alert görs i teamet
enligt fastställd rutin.
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Under året har 187 personer registrerats. 169 st bor på vård och omsorgsboende och 18 st bor i ordinärt boende.
I jämförelse med år 2018 har vi gjort 60 st färre registreringar under 2019. 23
st färre registreringar inom hemsjukvård och 37 st färre registreringar inom
vård och omsorg.
En bidragande orsak till färre registreringar kan vara att man under andra halvan av året hade tagit beslut om ny rutin med teamträffarna där patientens delaktighet skulle ingå på ett bättre sätt. Antalet träffar har då minskat då man
kanske inte riktigt hittat arbetsformen på alla ställen ännu.

Varje år mäts förekomsten av trycksår genom en punktprevalensmätning,
(PPM), som består av observation, riskbedömning och journalgranskning.
PPM för 2019 ägde rum 13 november.
Resultat av mätningar 2019

12
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Senior alert PPM påvisar även risk för undernäring. Inom vård- och omsorgsboendena är det 32 av 159 som löper risk för undernäring. I hemsjukvården är
det 14 av 65 som löper risk för undernäring.
Åtgärder som har vidtagits är bla mer näringsrik mat, nattfastan, näringsdrycker men också att titta utifrån vissa diagnoser och sjukdomar som löper större
risk för undernäring.
Statistiken visas i bild nedan.

Svenska HALT
2016

2017

2018

2019

Antal personer 187
på boendet som
deltagit i Halt
undersökningen

72

125

0

Hur många
personer som
har fått antibiotika

1

3

0

4

Ingen registrering i HALT gjordes under 2019 eftersom Folkhälsomyndigheten ska göra en översyn av denna rutin.
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Avvikelser
Händelse

Antal
2015

Antal
2016

Antal
2017

Antal
2018

Antal
2019

Läkemedelshändelse

440

367

509

637

601

Bristande
omvårdnad

15

14

55

46

48

Medicintekniska
produkter MPT

2

10

22

19

13

Annan

47

45

51

71

57

Fall avvikelser

1560

1505

1380

1751

1794

Bristande
rehabilitering

#

64

62

32

11

Summa avvikelser

2064

2005

2059

2556

2524

Avvikelserna har minskat något sedan 2018.
Fallavvikelserna har ökat med 43 avvikelser sedan 2018 men man ser en markant ökning sedan 2017. Något vi behöver fortsätta att se över under 2019.
Avvikelser med läkemedel har minskat något. De flesta läkemedelsavvikelserna är utebliven dos.
Analys och åtgärder har inte genomförts på övergripande nivå pga. vakant
MAS-tjänst. Kommer att genomföras under 2020.

BPSD Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid
Demens
Årtal
Antal registreringar

2016

2017

2018

2019

91

60

58

21

Antalet registreringar har minskat påtagligt. Målet att utbilda utbildare och
användare har ej kunnat uppfyllas då utbildningsplatser till utbildare är lång
väntetid. Det låga antal registreringar kan också bero på kontinuiteten av sjuksköterskor.
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Klagomål och synpunkter
Inga klagomål eller synpunkter har inkommit från patientnämnden under året.

Händelser och vårdskador
Ingen Lex Maria har skickats in under 2019.
Avvikelser diskuteras i personalgrupperna och på olika forum för legitimerade
för att kvalitetsutveckla vårt arbete och därigenom öka patientsäkerheten.

Mål och strategier för kommande år
Vårdhygien. Under 2020 kommer vi igång med strukturerade BHK-mätningar på varje enhet för att mäta följsamheten av basala hygien och klädrutiner
Vårdprevention. Senior Alert. Vi ska återuppta arbetet med teamträffar så
riskbedömningarna görs mer strukturerat och regelbundet igen samt arbeta
vidare med tydliga vårdplaner.
Avvikelsehanteringen. Utveckla analyserna för att på ett bättre sätt kunna
arbeta med förebyggande åtgärder.
Läkemedelshanteringen. Uppföljning och översyn av befintliga rutiner och
hur vi använder den digitala e-signeringen. Målsättning att minska antalet avvikelser kring läkemedel.
Övergången från Prator till Cosmic Link - byte av informationssystem
mellan kommun/primärvård/region. Kontinuerlig uppföljning så patientsäkerheten bevaras.
Samverkan. Utskrivningsprocessen och informationsöverföring inför hemgång från slutenvården är ett ständigt återkommande område när det gäller
avvikelser. Ett bra samarbete kring samverkan är viktigt för patientsäkerheten
och pågår fortlöpande.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2020-03-03

§ 18
Dnr 2020/49

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning 2020
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att fastställa ändringar i kommunstyrelsens delegationsordning enligt
föreliggande förslag.
att den reviderade delegationsordningen gäller från och med 14 april 2020.
Sammanfattning av ärendet

Delegation enligt kommunallagen (6 kap 33-38 §§), innebär att rätten att
besluta i ett visst ärende eller i en grupp av ärenden, flyttas över till någon
annan. Den som har sådan rätt kallas delegat. De ärenden som delegaten har
rätt att fatta beslut i anges i kommunstyrelsens delegationsordning. För att
hålla delegationsordningen aktuell utifrån gällande lagar och förordningar,
uppdateras den regelbundet.
Beslutsunderlag




Handläggarens tjänsteutlåtande
Förslag till ändringar i delegationsordningen

Beslutet skickas till



Sekretariatet

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign

1 (1)
Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande
Datum

Diarienummer

2020-02-25

KS 2020/49

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning 2020
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att fastställa ändringar i kommunstyrelsens delegationsordning enligt
föreliggande förslag.
att den reviderade delegationsordningen gäller från och med 14 april 2020.
Sammanfattning av ärendet

Delegation enligt kommunallagen (6 kap 33-38 §§), innebär att rätten att
besluta i ett visst ärende eller i en grupp av ärenden, flyttas över till någon
annan. Den som har sådan rätt kallas delegat. De ärenden som delegaten
har rätt att fatta beslut i anges i kommunstyrelsens delegationsordning.
För att hålla delegationsordningen aktuell utifrån gällande lagar och
förordningar, uppdateras den regelbundet.
Beslutsunderlag




Handläggarens tjänsteutlåtande
Förslag till ändringar i delegationsordningen

Beslutet skickas till



Sekretariatet
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Dokumentnamn

Revidering av delegationsordningen
Datum

2020-02-25

Revidering av delegationsordningen
Revidering av punkt ☐
Ny punkt ☒
Borttag av punkt ☐

Flik:
Rubrik:
Punkt nr:

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

Reviderad/ny
Ärende:
Ärende:
Beslut om placering i
säkerhetsklass *
Lagrum,
Lagrum,
Säkerhetsskyddsförordningen
förordning:
förordning: (2018:658) Kap 5 § 8
Delegat:
Delegat:
Säkerhetsskyddschef,
biträdande
Säkerhetsskyddschef
Ersättare:
Ersättare:
Kommundirektör
Kategori:
Kategori:
Övrigt
Verksamhet:
Verksamhet: Gemensam service
* Beslut enligt detta anmäls inte till kommunstyrelsen
Motivering:
Delegationsrätt saknas och behöver därför beslutas. En anställning eller
annat deltagande i säkerhetskänslig verksamhet ska säkerhetsprövas och
placeras i säkerhetsklass. Att delegera enligt ovan att besluta om placering
i säkerhetsklass.
I tjänsten
Namn Ulrika Hedqvist
Titel Bitr. Säkerhetsskyddschef
Enhet Gemensam service
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Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande
Datum

Diarienummer

2020-02-04

KS 2020/50

Återrapportering av organiserade företagsbesök
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att lägga återrapportering av organiserade företagsbesök till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Tierps kommun gör kontinuerligt företagsbesök som genomförs av
tjänstemän från enheten Näringsliv och turism tillsammans med
kommunpolitiker. Målet är att genomföra minst fyra organiserade
företagsbesök i månaden och till varje besök finns ett färdigt frågeformulär
som fylls i.
Syftet med besöken är att företagets tankar, idéer och synpunkter skall
protokollföras och sedan redovisas för kommunstyrelsen för att skapa en
tydligare koppling mellan näringslivet och politiken. Företagen kan själva
anmäla sig på kommunens hemsida och kan då meddela om de önskar att
någon speciell fråga skall diskuteras under mötet eller om en viss funktion
från kommunen skall delta.
Beslutsunderlag




Handläggarens tjänsteutlåtande
Sammanställning av organiserade företagsbesök
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Dokumentnamn

Återrapportering
Datum

Diarienummer

2020-03-05

KS 2020/50

Återrapportering om organiserade företagsbesök
Antal företagsbesök: 6 stycken
Namn på företaget: Mattsons trä & byggvaror, Presentboden Skärmarbo.
Skärplinge
Namn på alla deltagare: Anders Mattsson, Sara Sjödal, KSO och Lena
Wänkkö, koordinator Näringsliv och turism
Datum för besök: 2020-02-05
1. Vilken bransch tillhör företaget: Handel
2. Var producerar/erbjuder förtaget: Byggmaterial, presenter,

inredning, byggmaterial huvuddel, rådgivning vid byggnation
3. Hur många anställda har företaget: 1-9
4. Vilka behov har ert företag idag och hur ser ni på framtiden?
Inte växa så mycket mera från 0-15 milj, lagom. Trygg håller på ett
tag till. Mycket sommargäster, firmor, Tierpsbyggen, Kör på.
Macken viktig. Generationsväxling bland fritidshusägare. Lägnehet i
Tierp Sommarstugan boendet fina dagar, många pensionärer.
5. Upplever ert företag några tillväxthinder? I så fall vilka? DHL sommaren prioriteras privatpersonerna. Måndagsleverans kan
komma på onsdag. Leveranserna är begränsade på
sommaren.Torsdag lev måndag. Geenrationsskifte - bror med
brorsbarn. Växa för mycket kan bli ett problem
6. Vad anser ni är viktigt för att göra Tierps kommun mer
attraktivt för företag? Har haft lite med kommunen att göra. De

kontaktar som har varit har fungerat bra. Ha en person att prata med
är viktigt när man behöver. Lotsfunktionen är bra.
7. Vilka frågor önskar ni att kommunen ska prioritera för att
underlätta för ert företag? Ingen särskild.
8. Önskar ni några kompletterande företag till kommunen? I så
fall vilka? Tappar företag i Skärplinge. Palltillverkninge,

Betongföretag. Oro över att fler försvinner. Industrierna köps upp
och läggs ner. Mycket utpendling
9. A. Hur upplever du företagets kontakt med kommunen? Bra
B. Vad är bra och vad kan förbättras? En väg in är bra. Levande
landsbygd p g a fritidsboende - de är viktiga för ett nystartat
företag.
10. A. Hur vill du få information från kommunen? E-post nyhetsbrev, Sociala medier, Fysiska träffar (tex. företagsfrukostar)
B. Kommentarer gällande hur företaget vill få information från
kommunen: Intressant för företaget för att man ska komma.
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Påpeka hur lång tid handläggningen tar så personer planerar.
Privatpersoner 11. Övrigt: Kända för att hjälpa till, inga snickare, lämnar visitkort ,
hänvisar till kommunen, kaminer, Upptagningsområdet - ForsmarkÄlvkarleby- Tierp. Inköpt virke. 1991 grundat. Sågverk, 5
årsanställda, mer på sommaren, 1995 nuvarande huvudbyggnad,
idag 2500 kvm under tak, Drive in 2014, butiken 2012 dubbelt så
stor, Presentboden hämtade virke, kvinnorna väntade i bilen, Fb .
för Presentboden, bara butik, Västerås, Östhammar, Sandviken. På
sommaren. Evenemang - julskyltning, Outlet i gamla ladugården.
Rustad nyligen. 2-3 bilar per dag. Mjölkkor till 91 därefter köttdjur,
spannmål. Kranbil och liten bil kör ut. Personer på arbetsträning är
vanligt, praktikplatser för ungdomar. Tog hjälp med affärsplanen
från början. 10 snickarfirmor om dagen.
Namn på företaget: Lövstabruks värdshus
Namn på alla deltagare: Tomas Pettersson, krögare, Sara Sjödal, KSO,
Lena Wänkkö, koordinator Näringsliv och turism
Datum för besök: 2020-02-06
1. Vilken bransch tillhör företaget: Annan serviceverksamhet
2. Var producerar/erbjuder förtaget: Restaurangverksamhet, hotell,

konferens, fest, catering - full serviceanläggning
3. Hur många anställda har företaget: 1-9
4. Vilka behov har ert företag idag och hur ser ni på framtiden?

Framtiden - positiv, aldrig känt sig så välkommna! SFV, bruksbor,
föreningarna på orten. Behovet är att värdshuset är igång avgörande för besöksmålet. Engagemang i bruket. Uppförsbacke
just nu p g a att det. På sikt 3-5 anställda. Forsmark en möjlighet i
framtiden. Slutförvaret - möjlighet - förbered!
5. Upplever ert företag några tillväxthinder? I så fall vilka?
Kompetent personal! Kan inte erbjuda heltid, men behöver personal
till såväl kök som matsal. Söker aktivt personal. Gästen ska inte
märka det. Unga är svårt att få ha kvar. Blir lättare med tiden.
Finansieringsformer för småföretagare inom branschen.
6. Vad anser ni är viktigt för att göra Tierps kommun mer
attraktivt för företag? Tala om att ni finns! E4:an finns. Tudelad

kommun - industri/landsbygd. Tänk på att branschen anställer
ungdomar, nyanlända där inte betygen styr. Förmågan inom
hantverket och service. Matsalsmänniskan är teatermänniskan.
7. Vilka frågor önskar ni att kommunen ska prioritera för att
underlätta för ert företag? Titta över regelverk. Se över hur

branschen kan få tag på kompetens - alternativa utbildningar. Lokalt
nätverk för branschen.
8. Önskar ni några kompletterande företag till kommunen? I så
fall vilka? Finns ett bra utbud av hantverkare. - el, rör osv.

Konditor! Evenemangsfixare.
9.

A. Hur upplever du företagets kontakt med kommunen?

Mycket bra.
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B. Vad är bra och vad kan förbättras? Fantastisk handläggning

av serveringstillståndet. Besök allt fungerade bra med kommunen.
Remissrundan - tar tid, inte kommunens handläggning. Inga
problem. Handläggaren kallade in de övriga tjänstemännen samt
en-väg- in funktionen. Bra återkoppling. Positivt att N&T tog
kontakt. Regler kring öppethållanden mellan kl 01-02, komplicerat
då ordningsvakt krävs. Cateringtillståndet problematiskt. Se över.
Kolla ex Stockholms regler. Enkelt med digital ansökan för
ersättare. Återkopplingen mycket bra. Inte deltagit i någon
upphandling ännu - kan inte uttala sig.
10. A. Hur vill du få information från kommunen? E-post nyhetsbrev, Fysiska träffar (tex. företagsfrukostar)
B. Kommentarer gällande hur företaget vill få information från
kommunen: Skriftligt, muntligt, papper - svårt med information.
Bättre att prata med än om men ibland blir det lätatre att göra
tvärtom. Träffas löser ibland problem snabbast.
11. Övrigt: Brukasarna kommer. Vävstugan. ger marknadsföring när
dte är öppet. Lite konferens även om 2-3 personer så kommer.
Företag som kommer. 40-års erfarenhet. Med i Visita. Viktigt att vi
företagare öppnar upp sina företag. "Bjuda upp till dans" Bra med
Boka Uppland! Inredningsbutik i konferensladugården. Gå mot
hotellrumsstandard. Tre-stjärnigt. Lämnar vandrarhemsstandarden.
Planer på att fräscha upp konferenslokalerna. Satsar på
restaurangmiljö mitten 1900-tal.
Namn på företaget: Marinbastun
Namn på alla deltagare: Jonatan Tuori, Marinbastun, Sara Sjödal, KSO,
Lars Ingeberg, Tierps kommun
Datum för besök: 2020-02-07
1. Vilken bransch tillhör företaget: Tillverkning
2. Var producerar/erbjuder förtaget: Främst tillverkning av CE

märkta flytande bastu anläggningar men även bryggor, mm som
levereras till hela landet och flera andra länder. Norge växer som
stor kund. Började med brygg tillverkning i Stockholm. Flyttade
från Stockholm för 8-9 år sedan och började med marinbastun.
3. Hur många anställda har företaget: 1-9
4. Vilka behov har ert företag idag och hur ser ni på framtiden?

Lokaler och personal. Lokaler är en risk idag när man hyr av
Söderfors Steel att man kan bli utslängd. Sen är behovet större
lokaler.
5. Upplever ert företag några tillväxthinder? I så fall vilka?
Lokaler! Kompetensförsörjning! Behöver hitta självgående duktiga
snickare. Vi tar många praktikelever men ge mer praktik åt
byggeleverna. I Tierp är dom bara ute sista året men ex i Gävle
har dom praktik hela året. Sen får inte eleverna tillgodoräkna sig
timmar för att få yrkesbevis i Tierp om inte företaget är ansluten till
byggnads. Resultatet blir att eleven struntar i yrkesbeviset om
eleven trivs hos ett praktikföretag. Eller att eleven börjar hos ett
annat större företag. Konsekvensen blir att eleven för att följa
regelboken får stå och gipsa och enbart gipsa i flera år och lärs
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ingenting, får ingen bred kunskap. Det här bidrar inte till
kommunens kompetensförsörjning.
6. Vad anser ni är viktigt för att göra Tierps kommun mer
attraktivt för företag? Jag vet hur ni jobbar och det är bra, fortsätt

med det. Men prisbilden på ex Siggbo tomterna skulle nog vara
billigare för att få mer fart. Nästa steg skulle kunna vara
Tierp/Siggbo för att ligga nära E4 och transport. Gärna fler företag
som snickare, mm. Finns många små företag som behöver lokaler.
7. Vilka frågor önskar ni att kommunen ska prioritera för att
underlätta för ert företag? Fler företag som etablerar sig.
8. Önskar ni några kompletterande företag till kommunen? I så
fall vilka? Lokal kranbil, idag får vi ta det från Gävle.
9. A. Hur upplever du företagets kontakt med kommunen?

Mycket bra.
B. Vad är bra och vad kan förbättras? Mycket bra,
Näringslivschefen säger ring mig om du behöver hjälp och det
fungerar kanonbra.
10. A. Hur vill du få information från kommunen? E-post –
nyhetsbrev
B. Kommentarer gällande hur företaget vill få information från
kommunen: Det är bra!
11. Övrigt: Fråga, hur ser ni på trähustillverkning? Svar: det är svårt,
konkurrerar med Baltikum. Marinbastu är dyrt men det går
fortfarande att göra business. Men trähustillverkning är inget för
oss. Vi skulle kunna dubblera omsättningen direkt om vi hade
lokaler och personal. Funderar på framtiden om att sälja företaget
för att utveckla det, någon som har drivkraften. Marknadsför på
sociala medier, 10 000 kr på insta ger mycket mer än 100 000 kr
på en mässa. Har visningsflotte i Stockholm med säljare som är på
plats varje lördag. Har även en flotte för uthyrning i samverkan
med en restaurang.
Namn på företaget: Wollerts Spannmål AB
Namn på alla deltagare: Svante Wollerts, Tina Persson, Wollerts, Sara
Sjödal, KSO, Lars Ingeberg, Tierps kommun.
Datum för besök: 2020-02-07
1. Vilken bransch tillhör företaget: Handel
2. Var producerar/erbjuder förtaget: Handel, service inom lantbruk,
spannmål, djurskötsel. Ett kundområde som går från lokalt till hela
Sverige och även Finland, mm. Ofta få kunder i närområdet men
färre men kunder med större omsättning i norrland. Har egen
foderfabrik. Snöröjning är ett verksamhetsområde av flera, det är
tufft en sån här vinter, det blir kostsamt med jour, maskintid som
inte ger intäkter. två butiker, tre egna lastbilar, tar emot ca 10000
ton spanmål, omsätter ca 50 miljoner/år. Tar emot spannmål i
silos, levererar spannmål och produkter. Säljer i butik och från pall.
Snöröjer med egna maskiner och levererar med egna lastbilar.
Levererar till Stockholms 4H gårdar och zoo butiker.
3. Hur många anställda har företaget: 10-49
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4. Vilka behov har ert företag idag och hur ser ni på framtiden?

Stora risker ekonomiskt då hela kedjan från bonden har det tufft
ekonomiskt.
5. Upplever ert företag några tillväxthinder? I så fall vilka?

Chaufför har varit i ett problem men till sist fick vi tag i en bra
person. Lyckades med mun mot mun metoden. Annons kan man
strunta i det ger ingenting, bara massa jobb att sålla det som måste
söka…..Tar emot praktikanter och prao men det blir svårt med att
dom inte får göra något. Från transportprogrammet har vi erbjudit
någon gång men om det är bra blir dom kvar. Men många har inte
rätt kunskap.
6. Vad anser ni är viktigt för att göra Tierps kommun mer
attraktivt för företag? Det har blivit omständligt och krångligt. Ex
en maskin kommer från Tierp till Skärplinge för att lyfta av en pall.
Tidigare ringde kommunen och bad oss lyfta av pallen som blir
billigt och enkelt. Miljömässigt är det helt fel hanterat, är inte bra.
Upphandlingarna måste bli bättre så det blir kostnadseffektivt.
Nyttja kommunens lokala förmågor istället. För mycket byråkrati i
upphandlingar, otydliga och orelevanta underlag. Ställer krav som
inte är tekniskt möjliga eller relevanta. Stora aktörer har
specialister som lämnar svar på upphandling, sen tar dom ut
extrakostnader så totalt blir det dyrare i slutändan. Kraven var
miljövänliga maskiner men kommunen kom med gamla????? Är
det relevant att ställa dom kraven eller kan det omformuleras?
7. Vilka frågor önskar ni att kommunen ska prioritera för att
underlätta för ert företag? Området upphandling
8. Önskar ni några kompletterande företag till kommunen? I så
fall vilka? Som det var tidigare när Lantmännen var på vår plats.
Fler djurgårdar, hästgårdar och lantbruk. Fler mindre företag som
bidrar till kunder.
9. A. Hur upplever du företagets kontakt med kommunen?
Mycket bra.
B. Vad är bra och vad kan förbättras? Som idag var det bra med

organiserade företagsbesöken. Tidigare var det mindre bra, nu är
det bättre och bättre bemötande av tjänstemännen och enklare.
För många år sedan hade vi ett bygglovsärende, lång tid, fick ringa
och fråga och det saknas papper.
10. A. Hur vill du få information från kommunen? E-post nyhetsbrev
B. Kommentarer gällande hur företaget vill få information från
kommunen:
11. Övrigt:

Namn på företaget: LJ radio och tv
Namn på alla deltagare: Håkan Jansson LJ radio, Sara Sjödal, KSO,
Lars Ingeberg, Tierps kommun
Datum för besök: 2020-02-25
1. Vilken bransch tillhör företaget: Handel
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2. Var producerar/erbjuder förtaget: Handel och service inom
radio, tv och energi med butik i Tierp. Uppvuxen i
Skärplinge/Hållnäs området, där finns det många egenföretagare
och entreprenadvilja och finns fortfarande kvar. Det ligger lite i
blodet därute.
3. Hur många anställda har företaget: 1-9
4. Vilka behov har ert företag idag och hur ser ni på framtiden?

Kompetensförsörjning, svårt att hitta folk med erfarenhet. Ett tips,
Tierp Boservice kan anlitas vid toppar och liknande uppdrag! Vi
har haft ca 40 lärlingar under åren. Men skolan måste ha lärare som
kan och det ska kunna bli bra.. Vi har försökt haft dialoger med
skolan men informationen upplever vi inte går fram, det fastnar och
händer inget. Vi erbjuder undervisning till skolan men skolan är
inte intresserad av våra erbjudanden/lösningar tyvärr. Det fungerar
helt enkelt inte när skolan driver sina egna delar och inte lyssnar på
vad branschen behöver för kunskap, vi kan hjälpa till. Lärarna gör
som gott dom kan men har inte kunskapen som krävs, därför vill vi
hjälpa till. Skolan/lärarna måste ändra sitt sätt, vi har dialoger med
lärarna men vi företagare blir inte lyssnade på. Däremot
närvaroplikten lägger man stor vikt på, vi upplever att det behövs
ett mer öppet och lyssnande klimat. Ingen kan begära att lärarna ska
ha kunskapen som vi företagare med vår erfarenhet har, därför vill
vi hjälpa till. En annan del som är oroväckande är att vissa lärarna
lägger ut saker på nätet som inte är ok!!! Vi försöker hela tiden få
tag i rektorn för att försöka få en förändring men tyvärr, det händer
ingenting.
5. Upplever ert företag några tillväxthinder? I så fall vilka? Inget
från kommunal sida.
6. Vad anser ni är viktigt för att göra Tierps kommun mer
attraktivt för företag? Grunden måste vara att befolkning måste
må bra, då mår företagen bra. Att centrum minskar med butiker är
inte bra. Träffar flera som är oroliga att butiker försvinner gör att
folket måste åka någon annanstans att handla. Skapa
förutsättningar för att starta en butik med låg hyra och kort tid för
att möjliggöra en start. Fastighetsägarna vill skriva långa dyra
kontrakt. Skapa istället en ändring i konstruktionen av kontrakt.
Kommunen måste också erbjuda något för att få fastighetsägarna
ska vilja bidra.
7. Vilka frågor önskar ni att kommunen ska prioritera för att
underlätta för ert företag? Inget från kommunal sida.
8. Önskar ni några kompletterande företag till kommunen? I så
fall vilka? En järnhandel saknas…..fler butiker i centrum så fler
stannar kvar och handlar på hemmaplan. Lördagsöppet har vi
provat vid flera omgångar, men det går inte runt, säljer ingenting.
9. A. Hur upplever du företagets kontakt med kommunen? Bra
B. Vad är bra och vad kan förbättras? Det fungerar bra i flesta

fall. Exempel: En fråga vid flytt till nya butiken. Ringde kommunen
och frågade när ska gatan öppnas? Kommunen visste inget. Svar
vid besöket: Det utreds fortfarande och ska sen fattas beslut och
ekonomiska förutsättningar. Det är en bit bort i tid tyvärr. Nu är det
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mycket tung trafik som hindrar parkering och ett bra flöde.
Marknaden i Tierp, varför är det inte fler lokala företag som ställer
ut? Alla andra marknader i landet har marknad på andra platser än
parkeringen. Varför har vi inte marknaden efter gatorna istället. Det
gynnar företagen/butikerna. Lägg marknaden i centrum och stäng
av för biltrafik. Vi frågade kommunen tidigare: hur gör vi för att
ändra? Svaret var att det gå inte för det finns ett politiskt beslut.
Sara svarar: Det går att ändra politiska beslut. Lars får i uppdrag att
undersöka detta och skriva fram ett tjut om det är det som är
nödvändigt. Kommunen måste ligga bakom satsningar för att få
saker att hända…..
10. A. Hur vill du få information från kommunen? E-post nyhetsbrev
B. Kommentarer gällande hur företaget vill få information från
kommunen: Nyhetsbrev, läser när jag hinner.
11 Övrigt:
Namn på företaget: Swedbank, Tierp
Namn på alla deltagare: Andreas Beime, Kontorschef, Sara Sjödal, KSO
Jonas Nyberg, Tf. oppositionsråd, Linda Ärlig, Näringslivssamordnare
Datum för besök: 2020-03-10
1. Vilken bransch tillhör företaget: Annan serviceverksamhet
2. Var producerar/erbjuder förtaget: Digitala tjänster, Låna,

spara, försäkrings. Rådgivning.
3. Hur många anställda har företaget: 1-9
4. Vilka behov har ert företag idag och hur ser ni på
framtiden? Kompetens och kompetensförsörjning. Kunden
kommer in med annan form av hjälp med nu för tiden. Behöver
licenser och kräver lite studietid. Årsplaner för varje
medarbetare. Har lyckats rekrytera.
5. Upplever ert företag några tillväxthinder? I så fall vilka?
Nej. Lokalkonjunktur känsligt. Lågkonjunktur kräver en annan
typ av rådgivning.
6. Vad anser ni är viktigt för att göra Tierps kommun mer
attraktivt för företag? Ska vara enkelt, lätt att få svar, ska
vara enkelt att etablerar sig och det fungerar bra! Ska vara
smidigt! Tierp ligger bra strategiskt.
7. Vilka frågor önskar ni att kommunen ska prioritera för att
underlätta för ert företag? Underlätta för ALLA företag.
Synliggör kommunen, verkar där man är. Ät inte matlådan i
matsalen utan visa er ute, ute lunch.
8. Önskar ni några kompletterande företag till kommunen? I
så fall vilka? Nej. Samhället mår bra av företag. Höj
besöksnäringen, bruksmiljöerna - gör mer reklam!!
9. A. Hur upplever du företagets kontakt med kommunen?
Bra.
B. Vad är bra och vad kan förbättras? Nyhetsbrev - är bra!
Bra tidning Leva, Bo i Tierp. En väg in är bra!
10. A. Hur vill du få information från kommunen? E-post nyhetsbrev
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B. Kommentarer gällande hur företaget vill få information
från kommunen: Instagram - kommunen i stort. Likt
Östhammar - följer olika verksamheter/företag.
11. Övrigt: Anpassar rådgivning utefter kundens behov, är där
kunden befinner sig. Utbilda i Ung Ekonomi på
Högbergsskolan, Unga Jobb - Speed meeting mellan företag
och arbetssökande. Familjedag för att barn ska få ha gjort
något under sommarlovet, häst och vagn, fun boll, kul att
arrangera detta lokalt! Skapar mervärde! Framtidskoll för åk 8.
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Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande
Datum

Diarienummer

2020-02-14

KS 2020/102

Redovisning av delegationsbeslut
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna redovisning av delegationsbeslut.
Sammanfattning av ärendet

Enligt fastställd delegationsordning ska delegaterna anmäla
delegationsbesluten till kommunstyrelsen enligt kommunallagen, inklusive
beslut som fattas med vidaredelegation.
Kommunstyrelsen har i kommunstyrelsens delegationsordning överlåtit
beslutanderätt till utskottet, ordföranden och tjänstemän. Beslutanderätt
kan också i vissa fall delegerats i separata kommunstyrelsebeslut. Beslut
fattade på delegation ska redovisas till kommunstyrelsen.
Följande delegationsbeslut redovisas till kommunstyrelsen:
Avgift för vård- och omsorgsområdets insatser
Handlingsid: KS 2020.624 Period 2020-01-01 – 2020-01-31
Bostadsanpassningsbidrag
Handlingsid: KS 2020.986 Period: Lista 2
Bygglov
Handlingsid: KS 2020.1087 Period: 2020-01-29 - 2020-03-10
Miljö- och hälsoskydd
Handlingsid: KS 2020.1085 Period: 2020-01-29 - 2020-03-10
Fastställande av faderskap
Handlingsid: KS 2020.1067 Period: 2020-01-02 - 2020-03-09
Handlingsid: KS 2020.1071 Period: 2020-02-26 - 2020-02-26
Handlingsid: KS 2020.1073 Period: 2019-12-18 - 2020-02-07
Parkeringstillstånd
Handlingsid: KS 2020.1066 Period: 2020-01-27 - 2020-03-10
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Dödsboanmälan
Handlingsid:2020.1072 Period 2020-02-28 - 2020-03-05
Individ- och familjeomsorg
Handlingsid: 2020.1090 Period 2020-01-01 – 2020-01-31
Handlingsid: 2020.109 Period 2020-02-01 – 2020-02-29
Skolskjuts
Handlingsid: 2020.1080 Period 2020-01-29 - 2020-03-10
Handlingsid: 2020.1082 Period 2020-01-29 - 2020-03-10
Kommunala bidrag till enskilda vägar
Handlingsid:2020.1181
Lista 1/2020
Övriga delegationsbeslut registrerade i Evolution Handlingsid: KS
2020. Period: Anmälda till kommunstyrelsens sammanträde 24 mars
2020, lista 2/2020
Beslutsunderlag



Delegationsbeslutslistor från verksamheten

Beslutet skickas till



Berörda handläggare

481

1 (2)
Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande
Datum

Diarienummer

2020-02-24

KS 2020/44

Redovisning av protokoll
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna redovisning av protokoll.
Sammanfattning av ärendet

Nedan redovisas protokoll från Tierps kommuns egna utskott, nämnder,
råd, beredningar och bolag under perioden från senaste
kommunstyrelsesammanträdet.
Protokollen finns publicerade på www.tierp.se.
Protokoll Tierps kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträde 28 januari 2020
Sammanträde 3 mars 2020
Utskottet arbete och omsorg
Sammanträde 27 januari 2020
Sammanträde 2 mars 2020
Utskottet barn och ungdom
Sammanträde 28 januari 2020
Sammanträde 3 mars 2020
Utskottet samhällsbyggnad
Sammanträde 28 januari 2020
Sammanträde 3 mars 2020
Pensionärsrådet
Sammanträde 6 februari 2020
Rådet för funktionshinderfrågor
Sammanträde 4 februari 2020
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Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation
Sammanträde 22 januari 2020
Sammanträde 11 februari 2020
Tierps Energi och miljö AB
Sammanträde 25 februari 2020
TEMAB Fjärrvärme AB
Sammanträde 25 februari 2020
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Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande
Datum

Diarienummer

2020-03-05

KS 2020/122

Redovisning av inkomna beslut och skrivelser
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Inkomna beslut och skrivelser finns tillgängliga för kommunstyrelsens
ledamöter och ersättare i appen GoodReader. Handlingarna läggs ut i
appen löpande vart efter dem registrerats i kommunens
diarieföringssystem.
Det är upp till varje enskild ledamot att hålla sig uppdaterad om vilka
handlingar som finns att tillgå.
Beslutsunderlag




Handläggarens tjänsteutlåtande
Inkomna handlingar sedan utskicket av handlingar inför
kommunstyrelsens senast sammanträde
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Dokumentnamn

Förslag till beslut
Datum

Diarienummer

2020-03-02

KS 2020/25

Godkännande av entledigande och val av ny ersättare i
utskottet samhällsbyggnad
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna Lars-Göran Birkehorn Karlsens (M) begäran om entledigande
från sitt uppdrag som ersättare i utskottet samhällsbyggnad,
att utse Emma Lokander (M) till ny ersättare i utskottet samhällsbyggnad
under perioden 25 mars 2020 till och med 31 december 2022.
Sammanfattning av ärendet

Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M) har den 2 mars lämnat en begäran om
entledigande från sitt uppdrag som ersättare i utskottet samhällsbyggnad
från och med den 24 mars 2020.
Beslutsunderlag





Förslag till beslut
Begäran om entledigande
Nominering från gruppledare

Beslutet skickas till





Sekretariatet
Lönecentrum
Berörda ledamöter
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Dokumentnamn

Förslag till beslut
Datum

Diarienummer

2020-03-02

KS 2020/25

Godkännande av entledigande och val av ny förtroendevald i
kommunala rådet för funktionshinderfrågor
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna Erica Aspgren Wallins (S) begäran om entledigande från sitt
uppdrag som förtroendevald i kommunala rådet för funktionshinderfrågor,
att utse Kjell Hammerin (S) till ny förtroendevald i kommunala rådet för
funktionshinderfrågor under perioden 25 mars 2020 till och med 31
december 2022.
Sammanfattning av ärendet

Erica Aspgren Wallins (S) har den 17 mars lämnat en begäran om
entledigande från sitt uppdrag som förtroendevald i kommunala rådet för
funktionshinderfrågor från och med den 25 mars 2020.
Beslutsunderlag





Förslag till beslut
Begäran om entledigande
Nominering från gruppledare

Beslutet skickas till





Sekretariatet
Lönecentrum
Berörda ledamöter
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From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

Erica A Wallin
Tue, 17 Mar 2020 16:23:53 +0100
Anna Trankell
Jonas Nyberg
Re:

Hej
Jag begär entledigande från uppdraget i rådet för funktionshindrade frågor från och med när
beslut är taget på nästa kommunstyrelse.
Hälsningar
Erica A Wallin
Skickat från min iPhone
17 mars 2020 kl. 16:07 skrev Anna Trankell <Anna.Trankell@tierp.se>:

Glömde säga att hon måste lämna in en begäran om entledigande själv. Helst idag.
Vänligen
Anna Trankell___________
Tf. kommunsekreterare
Ledningsstöd
Tierps kommun
Centralgatan 7, 815 80 Tierp
Telefon 0293-21 81 15
E-post anna.trankell@tierp.se
Internet www.tierp.se
Så här behandlar vi dina personuppgifter

____________________________________

Från: Jonas Nyberg <Jonas.Nyberg@pol.tierp.se>
Skickat: den 17 mars 2020 09:57
Till: Anna Trankell <Anna.Trankell@tierp.se>
Ämne: SV:
Perfekt.
Från: Anna Trankell <Anna.Trankell@tierp.se>
Skickat: den 17 mars 2020 09:56
Till: Jonas Nyberg <Jonas.Nyberg@pol.tierp.se>
Ämne: SV:
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Okej!
Dock skriver jag att beslutet gäller från dagen efter ks, dvs den 25 mars. Av praktiska skäl är
det bra om alla valärenden börjar gälla dagen efter.
Vänligen
Anna Trankell___________
Tf. kommunsekreterare
Ledningsstöd
Tierps kommun
Centralgatan 7, 815 80 Tierp
Telefon 0293-21 81 15
E-post anna.trankell@tierp.se
Internet www.tierp.se
Så här behandlar vi dina personuppgifter

____________________________________

Från: Jonas Nyberg <Jonas.Nyberg@pol.tierp.se>
Skickat: den 17 mars 2020 09:52
Till: Anna Trankell <Anna.Trankell@tierp.se>
Kopia: Erica Wallin <Erica.Wallin@pol.tierp.se>
Ämne:
Hej Anna.
Till kommunstyrelsen 24 mars vill jag ha med ett valärende.
Erica Aspgren Wallin har plats i rådet för funktionshinder idag. Hon vill avsäga sig
uppdraget.
Vi vill istället välja in Kjell Hammerin. Valet ska gälla från 24 mars.
Med vänlig hälsning
Jonas Nyberg
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utskottet barn och ungdom
2020-03-03

§ 53
Dnr 2019/509

Redovisning av ej verkställda beslut kvartal 4 2019 – Utskottet
barn och ungdom
Beslut

Utskottet barn och ungdom föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 4 2019.
Utskottet barn och ungdom föreslår kommunstyrelsen hemställa
kommunfullmäktige besluta
att lägga rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 4 2019 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.
De beslut enligt SoL för barn och unga under 21 år som av olika skäl har
rapporterats till IVO för perioden 1 oktober till 31 december 2019, kvartal 4,
är följande:
Verkställda beslut som tidigare rapporterats som ej verkställda
-

Kontaktfamilj. Beslutsdatum: 2019-05-28. Insatsen är verkställd från
2019-11-08. Kommunen hade till en början en del svårigheter att
hitta en lämplig familj för uppdraget, innan de till sist hittade en
familj som antog uppdraget och som både vårdnadshavare och kund
godtog.

Avslutade beslut som tidigare rapporterats som ej verkställda
-

Familjestöd. Beslutsdatum: 2019-06-05. Beslutet avslutades: 201909-04. Beslutet avslutades då vårdnadshavare inte längre ville ha
insatsen.

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utskottet barn och ungdom
2020-03-03

Beslutsunderlag



Handläggarens tjänsteutlåtande.

Beslutet skickas till



Kvalitet och strategisk utveckling.

Ordförande sign

Justerare sign

491

Sekreterare sign

1 (2)
Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande
Datum

Diarienummer

2020-02-11

KS 2019/509

Redovisning av ej verkställda beslut enligt SoL
Förslag till beslut

Utskottet barn och ungdom föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 4 2019.
Utskottet barn och ungdom föreslår kommunstyrelsen hemställa
kommunfullmäktige besluta
att lägga rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 4 2019 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.
De beslut enligt SoL för barn och unga under 21 år som av olika skäl har
rapporterats till IVO för perioden 1 oktober till 31 december 2019, kvartal
4, är följande:
Verkställda beslut som tidigare rapporterats som ej verkställda
- Kontaktfamilj. Beslutsdatum: 2019-05-28. Insatsen är verkställd
från 2019-11-08. Kommunen hade till en början en del svårigheter
att hitta en lämplig familj för uppdraget, innan de till sist hittade en
familj som antog uppdraget och som både vårdnadshavare och
kund godtog.
Avslutade beslut som tidigare rapporterats som ej verkställda
- Familjestöd. Beslutsdatum: 2019-06-05. Beslutet avslutades: 201909-04. Beslutet avslutades då vårdnadshavare inte längre ville ha
insatsen.
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Beslutsunderlag



Handläggarens tjänsteutlåtande.

Beslutet skickas till



Kvalitet och strategisk utveckling.

I tjänsten
Johanna Kastenholm
Utredare/utvecklare
Kvalitet och strategisk utveckling
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utskottet arbete och omsorg
2020-03-02

§ 18
Dnr 2019/508

Redovisning av ej verkställda beslut kvartal 4 2019 – Utskottet
arbete och omsorg
Beslut

Utskottet arbete och omsorg föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 4 2019.
Utskottet arbete och omsorg föreslår kommunstyrelsen hemställa
kommunfullmäktige besluta
att lägga rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 4 2019 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.
De respektive beslut enligt LSS (avser samtliga LSS-beslut) och SoL (avser
SoL-beslut för vuxna över 21 år) som av olika skäl har rapporterats till IVO
för perioden 1 oktober till 31 december 2019, kvartal 4, är:
Ej verkställda beslut
-

-

-

Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS. Beslutsdatum:
2019-09-23. Kund har blivit erbjuden ett boende med inflytt den 1
mars. Kund har dock inte svarat på erbjudandet och motivering
pågår för att kund ska lämna ett svar.
Korttidsvistelse för barn enligt LSS (stödfamilj). Beslutsdatum:
2019-09-20. Familjehemskonsulenter arbetar aktivt med att rekrytera
lämplig stödfamilj. De har annonserat utan framgång och ska nu
göra en individinriktad annons.
Korttidsvistelse för barn enligt LSS (stödfamilj). Beslutsdatum:
2019-08-09. Det finns vissa svårigheter att planera in
verkställigheten då det är svårt att få en kontakt med
Ordförande sign

Justerare sign
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Utskottet arbete och omsorg
2020-03-02
vårdnadshavare. Dock har de bekräftat att de vill ha insatsen så det
arbetas vidare med att initiera en kontakt.
Korttidsvistelse för barn enligt LSS (stödfamilj). Beslutsdatum:
2019-08-07. Familjehemskonsulenter arbetar aktivt med att rekrytera
lämplig stödfamilj. De har annonserat utan framgång och ska nu
göra en individinriktad annons.
Permanent bostad enligt SoL. Beslutsdatum: 2019-02-11. Kund
befinner sig på ett Hem för vård eller boende (HVB) som enligt
biståndsbeslut ska vara verkställt fram till och med 2020-03-31.
Därför kan inte beslutet om permanent bostad verkställas. En
uppföljning av HVB-beslutet ska göras i februari. Planering pågår
dock för att kund ska kunna flytta till en permanent bostad när det
blir aktuellt att avsluta HVB-insatsen.
Permanent bostad enligt SoL. Beslutsdatum: 2019-05-27. Det finns
inte i dagsläget en passande bostad att erbjuda kund men en aktiv
planering pågår för att inflytt i en träningslägenhet ska kunna göras.

-

-

-

Verkställt beslut som tidigare rapporterats som ej verkställt
-

Ledsagare enligt SoL. Kund har haft insatsen sedan 2005 och valde
själv att avsäga sig ledsagaren i april 2019. Det var till en början
svårt för rekryteringsenheten att hitta en ny ledsagare och det
behövde rapporteras till IVO men beslutet verkställdes sedermera i
oktober 2019.

Beslutsunderlag



Handläggarens tjänsteutlåtande.

Beslutet skickas till



Kvalitet och strategisk utveckling.

Ordförande sign

Justerare sign
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Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande
Datum

Diarienummer

2020-02-11

KS 2019/508

Redovisning av ej verkställda beslut enligt LSS och SoL
Förslag till beslut

Utskottet arbete och omsorg föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 4 2019.
Utskottet arbete och omsorg föreslår kommunstyrelsen hemställa
kommunfullmäktige besluta
att lägga rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 4 2019 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.
De respektive beslut enligt LSS (avser samtliga LSS-beslut) och SoL
(avser SoL-beslut för vuxna över 21 år) som av olika skäl har rapporterats
till IVO för perioden 1 oktober till 31 december 2019, kvartal 4, är:
Ej verkställda beslut
- Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS. Beslutsdatum:
2019-09-23. Kund har blivit erbjuden ett boende med inflytt den 1
mars. Kund har dock inte svarat på erbjudandet och motivering
pågår för att kund ska lämna ett svar.
- Korttidsvistelse för barn enligt LSS (stödfamilj). Beslutsdatum:
2019-09-20. Familjehemskonsulenter arbetar aktivt med att
rekrytera lämplig stödfamilj. De har annonserat utan framgång och
ska nu göra en individinriktad annons.
- Korttidsvistelse för barn enligt LSS (stödfamilj). Beslutsdatum:
2019-08-09. Det finns vissa svårigheter att planera in
verkställigheten då det är svårt att få en kontakt med
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-

-

-

vårdnadshavare. Dock har de bekräftat att de vill ha insatsen så det
arbetas vidare med att initiera en kontakt.
Korttidsvistelse för barn enligt LSS (stödfamilj). Beslutsdatum:
2019-08-07. Familjehemskonsulenter arbetar aktivt med att
rekrytera lämplig stödfamilj. De har annonserat utan framgång och
ska nu göra en individinriktad annons.
Permanent bostad enligt SoL. Beslutsdatum: 2019-02-11. Kund
befinner sig på ett Hem för vård eller boende (HVB) som enligt
biståndsbeslut ska vara verkställt fram till och med 2020-03-31.
Därför kan inte beslutet om permanent bostad verkställas. En
uppföljning av HVB-beslutet ska göras i februari. Planering pågår
dock för att kund ska kunna flytta till en permanent bostad när det
blir aktuellt att avsluta HVB-insatsen.
Permanent bostad enligt SoL. Beslutsdatum: 2019-05-27. Det finns
inte i dagsläget en passande bostad att erbjuda kund men en aktiv
planering pågår för att inflytt i en träningslägenhet ska kunna göras.

Verkställt beslut som tidigare rapporterats som ej verkställt
- Ledsagare enligt SoL. Kund har haft insatsen sedan 2005 och valde
själv att avsäga sig ledsagaren i april 2019. Det var till en början
svårt för rekryteringsenheten att hitta en ny ledsagare och det
behövde rapporteras till IVO men beslutet verkställdes sedermera i
oktober 2019.
Beslutsunderlag



Handläggarens tjänsteutlåtande.

Beslutet skickas till



Kvalitet och strategisk utveckling.

I tjänsten
Johanna Kastenholm
Utredare/utvecklare
Kvalitet och strategisk utveckling
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§ 35
Dnr EDP 2019-2014

Antagande av detaljplan DP 364 - Örbyhus centrum
Beslut

Utskottet samhällshällsbyggnad beslutar
att godkänna granskningsutlåtandet.
Utskottet samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen hemställa
kommunfullmäktige besluta
att anta ny detaljplan DP 364 – Örbyhus centrum, för fastigheterna Libbarbo
1:36, 1:179, 1:192, 1:193 samt del av Libbarbo 8:1 m.fl., i enlighet med
plan- och bygglagen 5 kap. 27 § (2010:900).
Beslutsunderlag












Handläggarens tjänsteutlåtande (2020-02-07)
Plankarta – Antagandehandling (2020-02-07)
Planbeskrivning – Antagandehandling (2020-02-07)
Granskningsutlåtande (2020-02-07)
Samrådsredogörelse (2019-10-29)
Behovsbedömning inkl. checklista (2018-02-23)
Barnchecklista (2018-02-27)
Fastighetsförteckning (2018-10-17, uppdaterad 2019-10-17)
Geoteknisk utredning (2018-06-05)
Miljöteknisk markundersökning (2018-07-05)

Beslutet skickas till



Medborgarkansliet för expediering till sökande med flera

Ordförande sign

Justerare sign
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1 (1)
Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande
Datum

Diarienummer

2020-02-07

EDP 2017-2014

Antagande av detaljplan DP 364 - Örbyhus centrum
Förslag till beslut

Utskottet samhällshällsbyggnad beslutar
att godkänna granskningsutlåtandet.
Utskottet samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen hemställa
kommunfullmäktige besluta
att anta ny detaljplan DP 364 – Örbyhus centrum, för fastigheterna
Libbarbo 1:36, 1:179, 1:192, 1:193 samt del av Libbarbo 8:1 m.fl., i
enlighet med plan- och bygglagen 5 kap. 27 § (2010:900).
Beslutsunderlag












Handläggarens tjänsteutlåtande (2020-02-07)
Plankarta – Antagandehandling (2020-02-07)
Planbeskrivning – Antagandehandling (2020-02-07)
Granskningsutlåtande (2020-02-07)
Samrådsredogörelse (2019-10-29)
Behovsbedömning inkl. checklista (2018-02-23)
Barnchecklista (2018-02-27)
Fastighetsförteckning (2018-10-17, uppdaterad 2019-10-17)
Geoteknisk utredning (2018-06-05)
Miljöteknisk markundersökning (2018-07-05)

Beslutet skickas till



Medborgarkansliet för expediering till sökande med flera

I tjänsten
Kristoffer Blomfeldt
Planarkitekt
Tillväxt & Samhällsbyggnad
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1. INLEDNING
1.1 Bakgrund
Det kommunala bostadsbolaget AB Tierpsbyggen inkom 2017-12-01 med en ansökan om
planbesked för del av fastigheten Libbarbo 8:1. Sökanden önskar ändra gällande detaljplans
användning för att möjliggöra nybyggnation av bostäder.
Utskottet samhällsbyggnad gav 2017-12-17 § 123 samhällsbyggnadsenheten i uppdrag att
inleda arbetet med ersättning av detaljplan för del av fastigheten Libbarbo 8:1. Planområdet
har sedan dess utökats till att även inkludera fastigheterna Libbarbo 1:36, 1:179, 1:192, 1:193
m.fl., se figur 1.

Figur 1: Röd linje symboliserar ungefärlig avgränsning för planområdet.

Den röda linjen symboliserar den ungefärliga avgränsningen för planområdet, det vill säga
den del där en ny detaljplan som tillåter ny markanvändning kommer ersätta gällande
detaljplan. Planområdet har sedan beslut om planbesked utökats eftersom kommunen avser ta
ett helhetsgrepp om Örbyhus centrum.

1.2 Detaljplanens syfte
Detaljplanens huvudsakliga syfte är att säkerställa markens lämplighet för bostadsbebyggelse
genom att ersätta del av gällande plan och därmed möjliggöra för nya bostäder inom del av
Libbarbo 8:1.
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Detaljplanen syftar även till att ta bort möjligheten enligt gällande plan att anlägga
verksamhet för bilservice i anslutning till östra infarten samt att ta bort möjligheten enligt
gällande plan att anlägga industri och mark för lantbruksändamål i områdets östra del. I östra
delen möjliggörs istället för naturmark med dagvattenhantering.
Vidare syftar detaljplanen till att se över övriga delar av Örbyhus centrum vad gäller
utveckling av verksamheter för handel enligt gällande plan samt att undersöka möjligheter för
ny handel och centrumverksamhet. Detaljplanen syftar även till att möjliggöra för en
modernisering och utveckling av centrummiljön och medför en översyn av området för
idrotts- och fritidsanläggningar.

1.3 Planprocessen
Utskottet samhällsbyggnad gav 2017-12-17 § 123 samhällsbyggnadsenheten i uppdrag att
inleda arbetet med ersättning av detaljplan för del av fastigheten Libbarbo 8:1. Planområdet
har sedan dess utökats till att även inkludera fastigheterna Libbarbo 1:36, 1:179, 1:192, 1:193
m.fl. Detaljplanen handläggs enligt plan- och bygglagen (2010:900).
När kommunen har fattat ett beslut om att ta fram ett förslag till ny detaljplan startar
planprocessen. I det skedet väljer kommunen vilket förfarande som planförslaget ska
handläggas med, vanligtvis standardförfarande eller utökat förfarande. Ett utökat förfarande
bör till exempel väljas om det finns risk för betydande miljöpåverkan, om förslaget inte är
förenligt med intentionerna i översiktsplanen eller om förslaget är av intresse för allmänheten.
Eftersom planområdet är beläget i centrala delarna av Örbyhus och eftersom förändringarna
bedöms beröra och intressera allmänheten kommer planeringen ske enligt utökat förfarande.
För en beskrivning av hur planprocessen vid utökat förfarande ser ut, se figur 2.

Figur 2: Bilden visar planprocessen. Planförslaget antags i kommunfullmäktige.
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Figur 2 visar planprocessen. Utskottet samhällsbyggnad fattade 2018-12-19 § 138 beslut om
att godkänna planförslaget för samråd. Under januari och del av februari 2019 genomfördes
samrådet. Ett samrådsmöte hölls 2019-01-23 i matsalen på Örbyhus skola. Under samråd
inkom synpunkter i form av yttranden från myndigheter, intresseorganisationer, berörda
sakägare och allmänhet. De yttranden som inkom under samrådet har sammanställts i en
samrådsredogörelse, i vilken kommunen bemöter synpunkterna.
Utskottet samhällsbyggnad fattade 2019-11-19 § 121 beslut om att godkänna planförslaget för
granskning. Planförslaget var utställt för granskning 2019-11-20 till och med 2019-12-18.
Granskning innebär att ett från samrådet omarbetat planförslag delges myndigheter,
intresseorganisationer, berörda sakägare och allmänhet. Syftet med granskning är att
kommunen ska få möjlighet att visa hur planförslaget har förändrats sedan samrådet, samt att
samla in synpunkter på det nya planförslaget. I samband med granskningen publicerades även
samrådsredogörelsen där kommunen redogjorde för vilka synpunkter från inkomna yttranden
vid samrådet som har beaktats till planförslaget vid granskning.
Planförslaget antags av kommunfullmäktige 2020-04-15. I samband med antagandet
godkänns och publiceras granskningsutlåtandet där kommunen redogör för vilka av de
inkomna synpunkterna vid granskning som har beaktats inför antagandet samt även
informerar om hur planförslaget ändrats sedan granskning. Efter antagande av planförslaget
av följer en period om tre veckor under vilken beslut om antagande av planförslaget kan
överklagas. Efter de tre veckorna vinner beslutet om antagande laga kraft. När beslutet om
antagande vunnit laga kraft blir planförslaget en gällande detaljplan.

1.4 Historik
Örbyhus växte fram som ett stationssamhälle efter att järnvägslinjen mellan Uppsala och
Gävle invigdes 1874. Ur bebyggelsesynpunkt är Örbyhus tidstypiskt för de stationssamhällen
som växte fram under 1800-talets 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 bebyggelsen, med bland annat flera fina sekelskiftesvillor, ligger samlad i
områdena närmast stationen och järnvägen. I den norra delen av samhället är det en ganska
blandad bebyggelse med villor och enstaka flerbostadshus från olika perioder.
Centrum ligger idag huvudsakligen söder om järnvägen med bland annat centrumanläggning,
skola och flerbostadshus. På sydvästra sidan ligger större villaområden från 50-talet och
framåt.

1.5 Tidigare ställningstaganden
Enligt gällande översiktsplan (ÖP 2010-2030) ska planeringen inriktas på att möjliggöra för
en ökning av Örbyhus befolkning från 2300 (vid tidpunkten) till 3000 personer. Örbyhus
anges som distriktsort för Vendelbygden. Därav är det viktigt för kommunen att ha en god
planberedskap.
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Möjligheten till boende i de centrala delarna av Örbyhus, samt en utveckling och
modernisering av centrum stämmer överens med intentionerna i översiktsplanen. Detaljplanen
bedöms inte strida mot kommunens gällande översiktsplan (ÖP 2010-2030).
Markanvändning inom planområdet regleras till största del av detaljplan DP 315 (LM 03P95/70) som vann laga kraft 1995-11-02, se figur 3.

Figur 3: Bilden visar en del av gällande detaljplan (DP 315). Planområdet för det nya planförslaget avser endast en del av
gällande detaljplan DP 315. Utanför det nya planområdet kommer DP 315 även fortsättningsvis att gälla.

Planområdet för DP 315 omfattar ett större område än det aktuella planområdet. Vid
referenser till gällande plan avses mark som nu planeras om. Utanför det aktuella planområdet
kommer DP 315 att fortsätta gälla. Även byggnadsplanen för Örbyhus stationssamhälle (DP
300, LM 03-VEN-705). Planen vann laga kraft 1945 och reglerar den del av planområdet som
avser marken öster om Slottsvägen/Dannemoravägen. Den del av planområdet som omfattar
marken norr om Bruksvägen är planlagd i DP 348 (LM 0360-P09/2). Marken ingick i
ursprungligen planområdet för DP 315 men planerades om i samband med planläggningen av
DP 348.
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Den del av DP 315 (LM 03-P95/70) som nu ingår i det nya planområdet består till största del
av fastigheten Libbarbo 8:1, men även Libbarbo 1:179, 1:36, 1:192, 1:193 med fler. Gällande
plan tillåter användningen idrott (Y) för Libbarbo 1:179 och för delar av Libbarbo 1:8. För
Libbarbo 1:8 tillåts även TORG, PARK, handel (H) samt bilservice (G). För Libbarbo 1:36,
1:192 samt 1:193 tillåter planen handel (H).
Gällande plan reglerar inte bebyggelsen med exploateringsgrad. Istället används
egenskapsgränser och stora ytor med prickad mark (marken får ej bebyggas). Höjden på
bebyggelsen regleras med byggnadshöjd. För bebyggelsen inom planområdet gäller i stora
drag 7 meter byggnadshöjd.
Gällande plan har endast en liten del lokalgata samt ingen parkering. Istället har tillfart och all
besöksparkering till respektive målpunkt vid centrum anordnats inom allmän plats TORG.
Den nya planen avser ändra på delar av användningen TORG och istället använda allmän
plats gata för att tydliggöra tillfart till de nya bostäderna samt att möjliggöra trafiksäker tillfart
till idrottsplatsen samt centrums övriga målpunkter. Vidare avses användningen parkering
användas för de delar som ska förbli parkering.
Den del av byggnadsplanen DP 300 från 1945 (LM 03-VEN-705) som ingår i planområdet är
en del av fastigheten Libbarbo 8:1. I byggnadsplanen regleras marken som industri (I) och
lantbruksändamål (J). Marken som ingår i planområdet har inte exploaterats enligt
byggnadsplanen. Kommunen avser planlägga marken i östra delen av området som NATUR
eftersom bebyggelse inte bedöms som lämplig. Vidare avses hantering av dagvatten tillåtas
inom naturmarken för att skapa bra förutsättningar för hantering och fördröjning av dagvatten,
inte bara för planområdet utan ett större område av Örbyhus västra delar.
Den del av detaljplanen DP 348 (LM 0360-P09/2) som ingår i planområdet avser marken norr
om Bruksvägen. Marken är planlagd som kvartersmark för bostäder och centrum samt allmän
plats som park och gata. Det finns även ett markreservat för underjordiska ledningar.
Planförslaget föreslår endast små justeringar gentemot gällande detaljplan (DP 348).

1.6 Miljöbedömning
Om genomförandet av ett planförslag kan antas medföra betydande miljöpåverkan skall enligt
plan- och bygglagens 5 kapitel (18 §) och miljöbalkens 6 kapitel (11-18 §§ och 22 §) en
miljöbedömning alltid göras.
Vid upprättandet av en ny detaljplan gör kommunen därför alltid en bedömning av planens
möjliga miljöpåverkan, och om miljöpåverkan sammantaget kan anses vara av betydande art
eller ej. Detaljplanens påverkan vid planförslagets genomförande ställs i relation till de
möjliga förändringar som medges i gällande detaljplan.
Bestämmelser för hur behovsbedömningen skall genomföras finns angivet i miljöbalkens
(SFS 1998:808) 6 kapitel liksom i förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar (SFS
1998:905). Följande bedömning utgår från kriterierna i förordningens bilaga 2 och 4.
Efter behovsbedömningen har kommunen bedömt att föreslagen detaljplan inte kan antas
medföra en sådan betydande miljöpåverkan som avses i miljöbalken 6 kap. 11 §. Planens
negativa konsekvenser bedöms vara av sådan karaktär, och möjliga att avhjälpa, att planen
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sammantaget inte bedöms kunna leda till någon sådan betydande miljöpåverkan som avses i
miljöbalkens 6 kap.
Kommunen har begärt samråd med länsstyrelsen om behovsbedömning enligt 6 §
förordningen (1998:505) om miljökonsekvensbeskrivningar. Länsstyrelsen har yttrat sig och
delar kommunens bedömning att planförslaget och detaljplanen inte kan antas sådan
betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap. 11 § miljöbalken (MB). En
miljökonsekvensbeskrivning kommer således inte att tas fram under planprocessen.
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2. PLANOMRÅDET
Följande avsnitt beskriver planområdets lokalisering och beskaffenhet, hur stort det är, hur
marken används idag samt hur markägoförhållandena ser ut.

2.1 Planområdets läge och topografi
Huvuddelen av planområdet återfinns i Örbyhus centrala delar omkring 250 meter sydväst om
järnvägen. För en karta över planområdet och den närmaste omgivningen, se figur 4.

Figur 4: Planområdets gräns markerad med röd linje.

Planområdets sydöstra del gränsar till Slottsvägen medan den nordöstra delen omfattar ett
område öster om Slottsvägen/Dannemoravägen. I norr gränsar planområdet delvis till
Bruksvägen men omfattar även en del av marken norr om Bruksvägen. Planområdet gränsar i
nordväst till Uppsalavägen medan sydvästra delen gränsar till det grönområde som ligger i
anslutning till Vendelbadet och idrottsplatsen.
Ungefär 250 meter öster om planområdet rinner Tegelsmoraån som sedermera mynnar i
Vendelsjön. Topografin inom planområdet kan beskrivas som relativt platt. Höjdskillnaden är
endast ett par meter och varierar mellan 26-28 meter över havet.

2.2 Areal
Planområdet omfattar en yta av cirka 10 hektar.
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2.3 Markanvändning
All mark inom planområdet är planlagd sedan tidigare. Marken är till största del
ianspråktagen enligt gällande plan. En liten del i skog i östra delen av planområdet är
undantaget. I anslutning till skogen ligger det jordbruksmark som inte längre brukas.
Norra delen av planområdet består av byggnader och stora asfalterade ytor som utgör
parkering och torg för besökande till centrum. En del gräsytor med viss plantering
förekommer. Planområdet västra och södra delar utgörs av mark avsedd för idrottsändamål.
Marken är bebyggd med idrottshall och badhus. Även en större utomhusbassäng finns. I
anslutning till badet finns ett par större gräsytor.
I anslutning till idrottshallen finns en stor grusplan avsedd för idrottsändamål. I södra delen av
planområdet finns en stor gräsyta. Närmare centrum och parkeringarna finns en yta som
nyttjas för boule och skateboard men även en ishockeyrink. Runt ishockeyrinken finns en del
gräsytor med viss plantering. En bullervall löper längs med vägen som går i anslutning till
planområdets sydöstra delar.
Inom avsnittet natur under planeringsförutsättningar finns mer att läsa om typerna av
vegetation som förekommer inom planområdet.

2.4 Markägoförhållanden
Fastigheterna Libbarbo 8:1 och Libbarbo 1:179 ägs av Tierps kommun. Fastigheterna
Libbarbo 1:36, Libbarbo 1:192, Libbarbo 1:193, Libbarbo 2:34 och Libbarbo 2:37 är i privat
ägo.
Kommunen var delägare i samfälligheten S:2 som delvis ingick i planområdet. Samfälligheten
S:2 har upplösts efter överenskommelse mellan delägarna. Marken inom samfälligheten har
reglerats in fastigheten Libbarbo 8:1.
I samband med planens genomförande kommer det genomföras fastighetsreglering. Hur
fastigheterna föreslås förändras beskrivs under avsnittet för planens genomförande.
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3. FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR
I följande avsnitt beskrivs de förändringar som planförslaget föreslår. Även förutsättningar
beskrivs, det vill säga befintliga förhållanden inom planområdet. Föreslagna förändringar ska
ställas i kontrast mot de förutsättningar som råder. Även förutsättningar som inte förändras av
planförslaget redovisas i viss mån eftersom det kommer vara en del av planförslaget, och
därmed en del av den nya detaljplanens genomförande.

3.1 Bostäder, centrum, verksamheter
Inom planområdet finns i dagsläget inga bostäder. Dagligvaruhandel och sällanköpshandel är
befintliga verksamheter. Det finns en restaurang i anslutning till torget. Gällande detaljplan
tillåter handel för marken norr om parkeringen. Marken norr om parkeringen är i nuläget är
oexploaterad.

Planförslaget
Planförslaget innebär till stor del en bekräftelse av befintliga förhållanden inom planområdet
med en större förändring, att kvartersmark för bostäder föreslås på del av Libbarbo 8:1 som
tidigare var mark för idrottsändamål. Förändringen är huvudsyftet med den nya detaljplanen.
Nedan följer en beskrivning av en del av kvartersmarken som det nya planförslaget föreslår.
Bostäder och centrum (BC1)
Planförslaget innebär att bostäder (B) föreslås på del av Libbarbo 8:1. Exploateringsgraden
som tillåts är 30 procent av fastighetsarean inom användningsområdet. Föreslagen högsta
byggnadshöjd varierar inom användningsområdet. Kvartersmarken är uppdelad i olika delar.
Varje del av kvartersmarken tillåter en högsta byggnadshöjd som skiljer sig från de andra.
Föreslagen högsta byggnadshöjd är 13 meter, 15 meter, 17 meter och 20 meter för respektive
del. För övriga delar som kan bebyggas gäller högsta byggnadshöjd 3,5 meter vilket styrs med
bestämmelse om korsmark. Exploateringsgraden och höjden möjliggör för flerfamiljshus.
Under samrådet föreslogs en högsta byggnadshöjd om 14 meter för hela kvartersmarken.
Utskottet samhällsbyggnad har efter framtagandet av samrådshandlingar uttryckt vilja att
pröva möjligheten för högre bebyggelse eftersom en högre bebyggelse ger ett mer effektivt
markutnyttjande.
Kommunen föreslår nu högre bebyggelse för delar av kvartersmarken för bostäder, men även
lägre bebyggelse för en del av den. Föreslagen högsta byggnadshöjd syftar till att styra
bebyggelsen och hur den upplevs. Variationen i tillåtna byggnadshöjder avser skapa terrasser
inom bebyggelsen. En lägre tillåten byggnadshöjd knyter samman nya bebyggelsen med
befintlig bebyggelse i centrum, samtidigt som en tillåten högre bebyggelse inom delar av
kvartersmarken möjliggör för effektivare markutnyttjande.
Byggnadshöjderna och placeringen styrs med hjälp av egenskapsgränser. De delar av
kvartersmarken som tillåter högst byggnadshöjd är inte tillräckligt stora för att det ska vara
möjligt att bygga skivhus/lamellhus. Däremot finns möjligheten att bygga punkthus. Höjden
på en byggnad upplevs annorlunda vid ett punkthus till skillnad från ett skivhus. Det är även
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möjligt att bygga över egenskapsgräns men det innebär att byggnaden styrs av den lägre
byggnadshöjden eller att höjden anpassas efter var egenskapsgränsen går.
De föreslagna byggnadshöjderna motsvarar i praktiken ett antal våningar och korrelerar med
cirka 3,4,5 och 6 våningar. Angivna högsta byggnadshöjder kan anses vara väl tilltagna i
förhållande till antalet våningar som avses. Kommunen vill säkerställa att det finns utrymme
för centrumverksamhet som kan komma att bli högre i bottenvåning, samt för att säkerställa
att byggnadshöjden är tillräcklig för kommande bebyggelse oavsett vilken husleverantör som
valet faller på. Föreslagna byggnadshöjder ger även lite marginal till att bygga bottenvåning
lite högre än marknivå.
Inom kvartersmarken förekommer prickmark (mark får ej förses med byggnad) samt
korsmark (mark som endast får bebyggas med komplementbebyggelse vars högsta
byggnadshöjd är 3,5 meter samt ska placeras minst 1,0 meter från fastighetsgräns). Prickmark
syftar delvis till att säkerställa åtkomsten till underjordiska ledningar som ligger inom uområden (markreservat). Korsmark kan bebyggas med komplementbebyggelse som till
exempel soprum eller carport. Prickmark och korsmark syftar även till att styra placeringen av
den tillkommande bebyggelsen, till exempel vad gäller avstånd till fastighetsgräns.
Planförslaget har från samråd förändrats genom att korsmark har ersatt delar av prickmark.
Förändringen syftar till att möjliggöra för fler alternativ vid utformning av kvarterets miljö,
till exempel genom att kunna placera carport inom vad som tidigare var prickmark som
syftade till att förhindra bebyggelse för nära fastighetsgräns. Korsmarken har en bestämmelse
som säkerställer att bebyggelse placeras minst 1,0 meter från fastighetsgräns. Inga andra
placeringsbestämmelser förekommer.
Planförslaget tillåter även viss centrumverksamhet (C1). Huvudsyftet med planförslaget är
bostäder men planförslaget tillåter även att centrumverksamhet får förekomma i bottenvåning,
dock endast tillåten i bottenvåning. Planförslaget innebär inte att centrumverksamhet måste
förekomma, utan att möjliggör för centrumverksamhet genom att tillåta det i bottenvåning.
Tillfart till kvartersmarken ska ske från norra delen av gatan. Vid södra delen av gatan
förhindras utfart med utfartsförbud. Syftet är att styra tillfarten och förhindra att vändplanen
vid idrottshallen belastas med för mycket trafik.
Inom kvartersmarken BC1 ska behovet av parkering till bostäderna och den del av
centrumverksamheten som tillåts inom C1 anordnas. Parkeringsmöjligheter inom allmän plats
GATA och inom allmän plats P-PLATS syftar till att sörja för parkeringsbehovet för övriga
verksamheter och målpunkter inom Örbyhus centrum, inte bostäderna. Bostädernas och
centrumverksamhetens (C1) behov av parkering ska alltså lösas inom den egna fastigheten.
Bostäder och centrum (BC)
Planförslaget innebär att marken i norra delen av planområdet föreslås som bostäder och
centrum (BC). Syftet är att bekräfta befintliga förhållanden. Ändringarna är av mindre
karaktär och mer att anse som en justering efter nuvarande förhållanden, att bekräfta dagens
förhållanden i detaljplan. Marken anses inte lämplig att bebyggas och får
egenskapsbestämmelsen prickmark (mark får ej förses med byggnad), bland annat eftersom
det finns ledningar i marken. Ledningarna innebär att prickmark kompletteras med
markreservat för underjordiska ledningar. Markreservatet innebär dock inte ledningsrätt,
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vilket kan skapas i en förrättning. Ledningshavaren kan också ha ett avtalsservitut som säkrar
rätten till området. Ledningarna är befintliga.
Marken tjänar idag som infart och parkering till fastigheten Libbarbo 2:34. Överföring av
marken bör regleras i kommande fastighetsförrättning. För övrig del av Libbarbo 2:34 gäller
även fortsättningsvis detaljplan DP 438 som reglerar bebyggelsen inom fastigheten. Den del
av Libbarbo 2:34 där det finns en befintlig gång- och cykelbana föreslås som allmän plats
park och bör i fastighetsregleringen överföras till stamfastigheten Libbarbo 8:1.
Verksamheter för centrum och handel (CH)
Kvartersmarken för centrum och handel (CH) kan delas upp i två delar, den del som har
befintlig bebyggelse (södra delen) och den del som ännu inte är exploaterad (norra delen).
Planförslaget innebär inga större förändringar avseende den del som redan är exploaterad,
vilket avser befintlig verksamhet för dagligvaruhandeln (Libbarbo 1:36), sällanköpshandeln
(Libbarbo 1:192) och restaurangen (Libbarbo 1:193). Bebyggelsen regleras inte med hjälp av
exploateringsgrad, vilket innebär att hela fastigheten kan bebyggas så till vida det inte regleras
på annat sätt, till exempel vid bedömning av god bebyggd miljö i bygglovsskedet.
Planförslaget innebär att fastigheterna Libbarbo 1:36 och 1:192 föreslås utökas med mer
kvartersmark. Överföring av marken är något som avses regleras i kommande
fastighetsförrättning. Den nya kvartersmarken inom CH är inte avsedd för bebyggelse utan
syftar till att lösa verksamheternas behov av varuleveranser, se mer information under
avsnittet om planförslagets trafik. De delar som inte anses lämpliga att bebyggas får
egenskapsbestämmelsen prickmark (mark får ej förses med byggnad), vilket även innefattar
en del av Libbarbo 1:36. Föreslagen högsta byggnadshöjd är 10 meter för att möjliggöra
utveckling av de befintliga verksamheterna. Gällande detaljplan tillåter 7 meter byggnadshöjd
och avsteg från det har beviljats som mindre avvikelse. Det nya planförslaget tillgodoser det
som tidigare varit avvikelse och möjliggör för högre bebyggelse än det.
För den del av centrum och handel (CH) som inte är exploaterad tillåts en exploateringsgrad
om 30 procent av fastighetsarean inom användningsområdet. Föreslagen högsta byggnadshöjd
är 7 meter. Marken inom det ena användningsområdet har visat spår av att vara förorenad,
varvid den har ett villkor för lov (a1). Det innebär att startbesked för byggnation inte får ges
förrän den markförorening som har identifierats inom fastigheten har åtgärdats och godkänts
av tillsynsmyndighet. Med fastighet avses här den del som föreslås som kvartersmark
(användningsområdet) och i ett genomförandeskede kommer att styckas av till en eller flera
fastigheter. Vid en fastighetsindelning i flera fastigheter avser exploateringsgraden 30 %
respektive del av de nya fastigheterna. Den nordöstra delen av kvartersmarken för CH har
även användningsbestämmelsen E3 (CHE3) vilket avser möjlighet till återvinningstation.
Användningen E3 beskrivs under avsnittet 3.3.
Verksamhetsområde (Z)
Marken förslås planläggas som verksamhetsområde (Z) för att bekräfta dagens förhållanden i
detaljplan. Marken (Z) tjänar som tillfart till fastigheten Libbarbo 2:135 från på
Dannemoravägen. På fastigheten Libbarbo 2:135 låg det gamla reningsverket innan det revs.
Den nya tillfarten byggdes eftersom vägbanken blev för brant för befintlig tillfart när den nya
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bron över järnvägen anlades. Tillfarten har tidigare saknat stöd i detaljplan. Marken får ej
bebyggas, vilket regleras med prickmark (mark får ej förses med byggnad).

3.2 Idrottsområdet och Vendelbadet
Stora delar av planområdet har markanvändning som tillåter idrottsändamål (Y) enligt
gällande detaljplan. För en bild som visar idrottsområdets nuvarande utbredning, se figur 5.

Figur 5: Idrottsområdets nuvarande utbredning markerat med gult och planområdets gräns markerad med röd linje. Texten
beskriver de anläggningar som finns där i nuläget.

Hela planområdet markerat med röd linje redovisas i figur 5. Den delen som enligt gällande
plan tillåter idrottsändamål (Y) är markerad med gult. För närvarande ryms till exempel
badhus, idrottshall, fotbollsplan och ishockeyrink inom idrottsområdet.
Vendelbadet
Vendelbadet är lokaliserat i idrottsområdets västra delar. Vendelbadet har en huvudbyggnad
med en mindre inomhusbassäng samt en större utomhusbassäng. Runt utomhusbassängen
finns det större gräsytor avsett för de besökande badgästerna. Utomhusbassängen är öppen
under sommarsäsongen. Inom området finns även en anläggning för bangolf. Området som är
avsett för bad är inhägnat med stängsel. Entré till badet ligger i anslutning till torget i
centrum.
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Idrottshallen
I anslutning till Vendelbadet ligger idrottshallen. Byggnaden består av en högre del som
innehåller den fullstora sporthallen (40x20 meter), samt en lägre del som innehåller sex
stycken omklädningsrum. Befintlig byggnadshöjd är uppskattad till cirka åtta-nio meter.
Grusplanen
Inom idrottsområdets södra delar i anslutning till idrottshallen ligger det en större grusplan
avsedd främst för fotboll. Grusplanen är cirka 60x95 meter vilket motsvarar en fullstor
fotbollsplan. Enligt uppgifter används grusplanen för organiserad lagidrott under försäsongen.
Fotbollslagen tränar vanligtvis på fotbollsplanerna vid Örbyhus IP. Grusplanen har även
använts som parkering vid extraordinära händelser, till exempel Örbyhusdagen. Viss
skolverksamhet förekommer. Inom skolområdet på närliggande Örbyhus skola finns dock en
mindre fotbollsplan avsedd för lek och rastaktiviteter.
Ishockeyrinken
I nordöstra delen av idrottsområdet finns det en äldre ishockeyrink. Det saknas möjlighet att
anordna konstfrusen is. Verksamhet är begränsad till den perioden som tillåter naturis. Sargen
är av äldre modell, tillverkad i trä och i relativt dåligt skick. Det finns även bås av samma
snitt. Ishockeyrinken används dock frekvent, framförallt av en entusiastisk
ungdomsverksamhet men även av den närliggande skolverksamheten. Det har anordnats med
belysning för möjlighet att använda rinken kvällstid. Även utkastare för vatten finns anordnad
i direkt anslutning för att lätt kunna spola upp isen när vädret tillåter.
Boule/skateboard
Det inhägnade området i anslutning till ishockeyrinken som tidigare var tennisbanor har
ersatts av nya verksamheter. Hälften av ytan har boulebanor som nyttjas frekvent under
barmarksäsongen. Den andra halvan av yta är avsedd för skateboard och innehåller bland
annat en mindre skateboardramp (miniramp) med mera. Skateboardrampen har en portabel
konstruktion och har placerats där efter att ha flyttats dit från annan ort.

Planförslaget
Planförslaget innebär en del förändringar inom idrottsområdet till följd av att det föreslås
bostäder för en del av marken. Följande avsnitt beskriver den planbestämmelse som
säkerställer att planförslaget kan genomföras.
Besöksanläggning, rekreation och idrott (R1)
Planförslaget innebär att idrottsområdet föreslås planläggas som kvartersmark för
besöksanläggning, rekreation och idrott (R1) istället för kvartersmark för idrottsändamål (Y).
Planbestämmelsen Y används inte enligt nuvarande planbestämmelsekatalog, utan R1 anses
motsvara användningen och ändamålet. Planförslaget vid samråd hade endast rekreation som
specificering för R1. Kommunen har valt att lägga till idrott som specificering för att
tydliggöra planförslagets intentioner inför planförslaget vid granskning. Planbestämmelsen R1
överensstämmer med befintlig verksamhet, till exempel för badet och för idrottshallen.
Planförslaget är till stor del en bekräftelse av gällande plan.
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Största skillnaden från gällande plan är att ytan för besöksanläggningen/idrottsområdet har
minskat till förmån för kvartersmarken för bostäder, vilket är i linje med detaljplanens syfte.
Planförslaget tillåter istället en generösare byggrätt inom den återstående kvartersmarken för
besöksanläggning (R1), samt tillåter högre bebyggelse än dagens befintliga bebyggelse. Enligt
gällande plan är stora ytor reglerade med prickmark (mark får ej förses med byggnad). I
planförslaget styrs istället exploatering med exploateringsgrad, det vill säga att 20 procent av
fastighetsarean inom användningsområdet får bebyggas. Genom föreslagen exploateringsgrad
ges Vendelbadet, idrottshallen och de övriga delarna av idrottsområdet möjlighet att
utvecklas. Föreslagen högsta byggnadshöjd är 12 meter. Exploateringsgraden och
byggnadshöjden gäller inom hela användningsområdet vilket illustreras i plankartan med
hjälp av illustrationspilar.
En detaljplan styr inte vilka verksamheter som förekommer inom kvartersmarken så länge det
anses rymmas inom användningsbestämmelsen, vilket i det här fallet är besöksanläggning
(R1). Om användningen kan antas få en omgivningspåverkan kan det vara nödvändigt att
specificera vilken verksamhet som avses. Specificeringen som anges för planförslaget är
rekreation och idrott. Det innebär att detaljplanen styr över hur mycket som får byggas, sett
till storlek och volym, samt vilka typer av verksamheter är välkomna så länge de ryms inom
gällande användningsbestämmelse. För idrottsområdet och badet inom planområdet förväntas
inte någon stor omgivningspåverkan. Specificeringen är relativt flexibel vad gäller
användningen. Avsikten med specificeringen är att säkerställa att utvecklingen sker inom
samma ramar som nuvarande verksamheter, att det är något som bevarar möjligheterna till
rekreation och idrott för medborgarna.
Eftersom marken som föreslås som bostäder i planförslaget idag nyttjas för ishockeyrink,
boulebanor och skateboardramp behövs ny placering för de verksamheterna. Kommunen
föreslår att ishockeyrinken placeras på grusplanen i anslutning till idrottshallens sydvästra
sida. Planförslaget tillåter fortfarande grusplanen och aktiviteter som till exempel fotboll.
Grusplanen är av större modell och kommunen gör bedömningen att de olika verksamheterna
kan samexistera inom ytan, för att på det sättet nå en kompromiss.
Föreslagen placering av boulebanorna är sydöstra sidan om idrottshallen, vilket är i direkt
anslutning till omklädningsrummen och kan anses öka tillgängligheten. Skateboardrampen är
portabel och kan ställas inom kvartersmarken för besöksanläggning likväl som inom allmän
plats, huvudsaken är att underlaget är platt. Övriga lösa föremål från skateboardområdet (rails,
curbs etc.) kräver en hårdgjord yta av asfalt eller betong för att kunna användas. Om
skateboardområdet är i behov av utveckling finns möjlighet att lösa det inom kvartersmarken
för besöksanläggning, vilket dock inte styrs av detaljplan.
Planförslaget innebär att verksamheterna har möjlighet att utvecklas, men planförslaget styr
inte i detalj hur den utvecklingen kan komma att se ut. Användningsbestämmelsen
besöksanläggning med preciseringen rekreation och idrott tillåter en varierande mängd av
aktiviteter. Det gör planförslaget flexibelt och möjliggör kommunen att tillgodose olika behov
i framtiden.
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3.3 Teknisk anläggning, transformator, fiber och återvinning,
underjordiska ledningar
Inom planområdet finns befintliga underjordiska ledningsdragningar. Planområdet är anslutet
till kommunalt vatten och avlopp samt anslutet till fjärrvärme. Planområdet är även anslutet
till system för dagvattenhantering, vilket beskrivs under avsnittet för dagvatten. Ledningarna
redovisas inte i detalj. Ledningarna är placerade inom områden som enligt gällande plan är
allmän plats, alternativt har ledningarna placerats inom kvartersmark med markreservat för
underjordiska ledningar (även kallat u-område). Ett markreservat innebär inte att en
ledningsrätt erhålles. Ledningsrätt skapas hos Lantmäteriet genom lantmäteriförrättning,
alternativt kan rätt tillskapas genom avtalsservitut.
Inom planområdet finns en befintlig transformatorstation. Transformatorstationen är
lokaliserad i anslutning till den gång- och cykelbana som går mellan matbutiken och
idrottshallen. Transformatorstationen är placerad inom E-område enligt gällande plan. I
anslutning till transformatorstationen finns allmän plats vilket möjliggjort för underjordiska
ledningar utan att markreservat säkrats.
Elledningar som leder till och från transformatorstationen redovisas inte i detalj. Det finns
även elledningar för vägbelysning nedgrävda längs med Slottsvägen/Dannemoravägen samt
längs med Bruksvägen.
Inom planområdet finns fiber avsedd för datakommunikation. Ledningarna för fiber är
placerade inom kvartersmark och inom allmän plats. Inom planområdet finns två fiberskåp av
olika storlek, ett litet i anslutning till gång- och cykelbanan och ett större på gräsytan i
närheten av Bruksvägen.
En befintlig återvinningsstation finns inom planområdet. Den är lokaliserad på östra delen av
parkeringen. Återvinningsstationen är placerad inom användningen TORG enligt gällande
plan. Användningen TORG enligt gällande plan är allmän plats vilket innebär att
återvinningsstationen kan anses ha visst stöd i gällande plan. Återvinningsstationens placering
bedöms lämplig enligt nuvarande förhållanden. Eftersom det nya planförslaget avser ändra på
förhållandena inom planområdet anses det finnas behov av en ny placering.

Planförslaget
Kvartersmark för teknisk anläggning föreslås för tre olika ändamål; transformator,
datakommunikation och återvinning. Befintliga markreservat för underjordiska ledningar
bekräftas. Följande avsnitt beskriver de planbestämmelser som säkerställer att planförslaget
kan genomföras.
Teknisk anläggning, transformator (E1)
Befintlig transformator i anslutning till dagligvaruhandeln bekräftas i planförslaget. På grund
av att föreslagen exploateringen av bostäder kan komma att kräva mer kapacitet än vad som
finns inom planområdet idag föreslås ett nytt E-område för transformator. Utbyggnaden av
transformatorn är avhängig behovet av att förstärka upp elförsörjningen i området. Det nya Eområdet föreslås i anslutning till kvartersmarken för rekreation och kvartersmarken för
bostäder i sydöstra delen av planområdet.
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Ledningar som försörjer den nya transformatorn med ström kan placeras inom allmän plats
för gång- och cykel eller inom markreservat för underjordiska ledningar inom
kvartersmarken.
Teknisk anläggning, datakommunikation (E2)
I anslutning till kvartersmarken för bostäder i planområdets norra del föreslås ett E-område
avsett för datakommunikation. Inom området kan anläggning för fiber placeras.
Ledningsdragningar för fiber föreslås inom allmän plats eller inom markreservat för
underjordiska ledningar. Befintliga fiberledningar behöver flyttas vid exploatering av
kvartersmarken för bostäder samt vid exploatering av centrum/handel men kan istället
förläggas inom allmän plats.
Teknisk anläggning, återvinning (E3)
I anslutning till parkeringsplatsen inom kvartersmarken för CHE3 föreslås ett område för
teknisk anläggning, återvinning. Med återvinning avses möjlighet att anlägga en
återvinningstation. Planförslaget innebär att befintlig återvinningsstation behöver flyttas från
den nuvarande placeringen. Flytten är nödvändig eftersom planförslaget föreslår kvartersmark
för bostäder och centrum där återvinningsstationen är placerad idag. Befintliga
återvinningsstationen saknar idag ändamålsenligt stöd i detaljplan, vilket planförslaget avser
ändra på. Den föreslagna nya placeringen ligger i anslutning till parkeringen inom den
oexploaterade kvartersmarken för centrum och handel på parkeringens norra sida. Förslaget
innebär att mark som tidigare var planerad som handel tas i anspråk, vilket medför en viss
minskning av tillgänglig mark för handel under förutsättning att återvinningsstationen
förläggs där.
Genom att återvinningsstationen får en permanent plats inom användningsområdet E3 kan
utformningen av stationen, till exempel vad gäller möjligheten att stanna nära med bil, lösas
på ett tillfredställande sätt. Planförslaget styr inte utformningen av återvinningsstationen men
med hänsyn till närliggande verksamheter och bostäder bör det dock finnas ett staket, plank
eller buskage som avskärmar återvinningsstationen. Kommunen anser det lämpligt att anordna
en eller ett par parkeringsfickor som ansluter mot parkeringsplatsen för att öka
tillgängligheten till återvinningsstationen. För användare av återvinningsstationen innebär
flytten en marginell förändring vad gäller lokalisering. Platsen för återvinningsstationen anses
väl lämpad eftersom den ligger på större avstånd från de föreslagna bostäderna än nuvarande
placering av återvinningsstationen. Samtidigt är föreslagen placering inte för nära befintlig
bostadsbebyggelse utanför planområdet. Placeringen innebär också närhet till parkeringen i
anslutning till dagligvaruhandeln.
Vid samråd har det inkommit ett antal synpunkter på placeringen av återvinningsstationen.
Dels synpunkter som stöder placeringen, men även synpunkter om att återvinningsstationen
bör förläggas utanför planområdet. Kommunen har tagit del av alla synpunkter samt
föreslagna alternativa placeringar. De föreslagna placeringarna anses inte vara genomförbara
alternativ med hänsyn till de kostnader alternativen är förenat med, och ej heller genomförbart
av andra orsaker. Istället för att bara föreslå användningen E3 och återvinning har kommunen
valt att föreslå att marken kompletteras med användningsbestämmelser som tillåter centrum
och handel. Det innebär att kommunen möjliggör för att anläggandet av en återvinningsstation
men om det i framtiden visar sig att det finnas andra tänkbara placeringsalternativ, alternativt
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andra lösningar på insamling av återvinning, är markens användning inte begränsad till enbart
återvinningstation.
Underjordiska ledningar (u)
Planförslaget bekräftar markreservat för underjordiska ledningar enligt gällande plan, vilket
avser befintliga ledningsdragningar. Där nya ledningar kan komma att behövas finns
möjlighet att placera dem inom allmän plats, varvid markreservat inte anses behövas.
Ledningar kan även läggas inom kvartersmark om det tjänar syftet för verksamheten inom
kvartersmarken. Inga nya markreservat för underjordiska ledningar föreslås. Markreservat
innebär inte ledningsrätt. Beslut om ledningsrätt tas av Lantmäteriet i en förrättning.
Markreservat innebär inte heller en rättighet att förlägga ledningar där. Ledningshavaren får
vid behov tillskapa sig rättighet för att använda området. Förutom ledningsrätt kan rättighet
lösas med avtalsservitut mellan fastighetsägare och ledningshavare. Vid kommande
fastighetsförrättningar avseende befintliga ledningar som idag saknar ledningsrätt kan
ledningsrätt eller avtalsservitut behöva tillskapas, till exempel bör ledningsrätt för befintliga
ledningar skapas vid avstyckning av kvartersmark BC1.

3.4 Trafik, väg, gata, parkering, gång- och cykelbana
Örbyhus centrum med dagligvaruhandel, sällanköpshandel samt idrottsanläggning är den
naturliga målpunkten i området. Även Örbyhus skola som ligger i nära anslutning till
planområdet är en målpunkt.
Väg 292 leder till Örbyhus från Tierp och E4:an i nordväst, respektive väg 76 österifrån. Från
väg 292 leder Bruksvägen (väg 719) från nordväst och Slottsvägen (väg 716) söderifrån till
planområdet via olika avfarter. Slottsvägen övergår sedermera i Dannemoravägen som
används för att nå planområdet från Örbyhus östra delar. Väster om planområdet går
Uppsalavägen som även ansluter till Libbarbovägen och Örbyhus västra delar.
Trafikverket är väghållare för Slottsvägen/Dannemoravägen och Bruksvägen. Kommunen är
väghållare för Uppsalavägen.
Årsdygnstrafik (ÅDT) är det genomsnittliga trafikflödet per dygn sett under ett år. Enligt
nationella vägdatabasen (NVDB) har Slottsvägen 1001-2000 i ÅDT för totaltrafik,
Bruksvägen har 501-1000 i ÅDT för totaltrafik medan Uppsalavägen har under 250 i ÅDT, se
figur 6.
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Figur 6: Bilden visar totaltrafik för Slottsvägen (väg 716) och Bruksvägen (väg 719) redovisat i årsdygnstrafik (bild tagen
från nationella vägdatabasen). Planområdet ungefärliga gräns markerad med svart linje.

Av den totala trafiken uppges andelen tungtrafik vara 101-200 ÅDT för Slottsvägen
respektive 51-100 ÅDT för Bruksvägen. För Uppsalavägen finns inga uppgifter om
tungtrafik.
Motordriven fordonstrafik till centrum sker via tillfart från Bruksvägen (väg 719) eller tillfart
från Uppsalavägen, se figur 7.

Figur 7: Gällande detaljplan DP 315 samt infarter till centrum markerade med röda bokstäver.
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De olika tillfarterna är markerade med röda bokstäver. Infarten från Bruksvägen är markerad
med B, infarter från Uppsalavägen markerad med A och C. Endast en liten del av infarten från
Bruksvägen är planerad med användningen GATA.
Övriga delar av allmän plats i centrum anges som användningen TORG i gällande plan. Inom
centrumområdet har trafiken relativt fritt spelrum på en stor asfaltsyta som används som
parkeringsplats. Det finns en viss struktur genom planterade träd, refuger och målade
parkeringsrutor.
Även området mellan butikerna, badhuset och idrottshallen är planlagd som TORG. Enligt
uppgifter används också det området för motordriven fordonstrafik och parkering vilket
bedöms som olämpligt på grund av att det skapar en osäker miljö för oskyddade trafikanter, i
synnerhet med tanke på att idrottshallen och badet används av barn och unga. Infarten C
bedöms som olämplig vilket avses åtgärdas i planförslaget.
Dagligvaruhandeln får leveranser under veckans alla dagar. Varorna kommer på
lastbil/långtradare och lossas vid lastkaj på sydöstra sidan av matvarubutiken. Tillfart sker
från Bruksvägen och den östra infarten till centrum. Det är oklart hur ofta leveranser till
sällanköpshandeln sker. Leveranser lossas i norra delen av centrums parkering.
Kommunen har uppfattningen att trafikmiljön inom centrum är mindre god. Kommunen gör
bedömningen att centrum är i behov av en klar och tydligt struktur för trafiken.

Planförslaget
Planförslaget kommer innebära en viss ökning av motordriven trafik till planområdet eftersom
det möjliggör för exploatering av nya bostäder och ny centrumverksamhet. Planförslaget
föreslår en tydligare struktur för trafiken genom olika användningsslag av allmän plats och
kvartersmark, det vill säga möjlighet att tydliggöra genom en uppdelning i vad som är
gaturum och parkering respektive vad som är kvartersmark.
Planförslaget bibehåller två tillfarter för motordriven fordonstrafik till centrum, från
Uppsalavägen och från Bruksvägen (infart A och B enligt figur 7). Med tillfart från
Uppsalavägen avses den nordvästra infarten till parkeringen. I anslutning till Vendelbadet
tillåter planförslaget gång- och cykelbana samt torg, vilket inte är avsett för motordriven
fordonstrafik med hänsyn till oskyddade trafikanter. Planförslaget innebär i och med detta att
det som tidigare använts som infart (C enligt figur 7) inte längre tillåter motordriven
fordonstrafik annat än vad som anges i lokala trafikföreskrifter.
Vid infart till centrum från Uppsalavägen (A enligt figur 7) föreslår planförslaget ingen direkt
skillnad i praktiken. Gällande detaljplan tillåter torg, men marken används i dagsläget som
parkering. Planförslaget föreslår användningen parkeringsplats för att tydliggöra syftet med
ytan och vad som är tillåtet där. Planförslaget möjliggör för användning som parkeringsplats.
Hur parkeringsplatsen ska se ut specificeras inte i detaljplan utan är en utformningsfråga.
Syftet är dock att särskilja vad som är torg och vad som är parkeringsplats. I planförslaget
förekommer även torg, vilket inte är avsett för motordriven fordonstrafik. En del av den
befintliga parkeringen föreslås som kvartersmark för CH och avser lösa sällanköpshandelns
(inom Libbarbo 1:192) behov av varuleveranser genom att det ger möjlighet att skapa en
avgränsad lastzon i anslutning till verksamhetens lager.
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Infarten till centrum från Bruksvägen består enligt planförslaget. Infarten är enligt gällande
detaljplan planerad som lokalgata (GATA). Lokalgatan övergår sedan till användningen torg,
vilket används som parkeringsplats. Planförslaget föreslår att gatan (GATA) förlängs hela
vägen ner mot idrottshallen. Som tidigare nämnts föreslås användningen parkeringsplats på
västra sidan av gatan istället för användningen torg, vilket är en yta som idag används som
parkeringsplats.
Del av västra sidan samt den östra sidan om gatan (GATA) föreslås som kvartersmark.
Planförslaget säkerställer att infart och utfart till och från parkeringsplats och kvartersmark
sker från gatan, vilket ger en tydligare trafiksituation i ett område med ett flertal olika
målpunkter.
I anslutning till idrottshallen säkerställs ett enligt VGU (vägar och gators utformning)
tillräckligt stort område för att anordna en vändplats reserveras, se figur 8.

Figur 8: Bilden visar illustration över föreslagen trafiklösning för vändzon, parkering i anslutning till idrottshallen och den
föreslagna kvartersmarken där dagligvaruhandeln kan sörja för leveranser.

Föreslagen yta för vändzonen möjliggör för lösning som tillåter säker hämtning och lämning i
anslutning till idrottshallen, vilket är av vikt eftersom idrottshallen nyttjas av barn och
ungdomar. Tillgängligheten för rörelsehindrade möjliggörs med föreslagna parkeringsplatser i
anslutning till gång- och cykelbanan. För att utnyttja ytans storlek föreslås en lösning som
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möjliggör parkering i mitten av den rundkörning som bildas vid illustrerat förslag (se figur 8).
Illustrationen är endast ett förslag på utformning.
Det är av största vikt vid utformning av vändzonen att hänsyn tas till dagligvaruhandelns
behov av transporter. Föreslagen yta för vändzon och kvartersmark för handel är tillräckligt
stor för att ett 24 meter långt ekipage ska kunna svänga runt utan att backa. Infart till
kvartersmarken CH föreslås i norra änden av kvartersmarken och utfart från kvartersmark till
på södra sidan. Föreslagen lösning innebär att fordon med varuleveranser kan köra in åt ett
håll, och ut åt ett annat. Utfartsförbud används för att till viss del styra utformningen av
kvartersmarken.
Befintlig lastkaj är lokaliserad i sydöstra hörnet av byggnaden, vilket i gällande plan är allmän
plats torg. Lossning av varuleveranser hos dagligvaruhandeln föreslås lösas inom
kvartersmark. Beroende på fordonets längd kan det vara nödvändigt att nyttja gatan (allmän
plats) men fordonet kommer företrädesvis befinna sig inom kvartersmarken. Det är av vikt att
lossning av varutransporter förekommer inom kvartersmark eftersom kvartersmark till
skillnad från allmän plats kan stängslas in. Kvartersmark innebär att det finns möjlighet att
hindra fotgängare från att passera genom lastzonen där det förekommer backande fordon av
tyngre karaktär.
Planförslaget innebär ett utfartsförbud från kvartersmark för bostäder till vändzonen. In och
utfart till kvartersmarken för bostäder styrs till norra delen av gatan. Inom kvartersmarken för
bostäder finns möjlighet att fritt utforma lösning för trafik och parkering enligt de
planbestämmelser som gäller där, begränsningen sträcker sig till utfartsförbudet. Syftet med
utfartsförbudet är att minska belastningen från bostäderna på vändzonen där hämtning och
lämning av barn och ungdomar samt besökande till idrottshallen och Vendelbadet är
prioriterade. Följande avsnitt beskriver de planbestämmelser som säkerställer att planförslaget
kan genomföras.
Väg (VÄG)
Planförslaget innebär att VÄG föreslås för den del av Slottsvägen/Dannemoravägen och den
del av Bruksvägen som ingår i planområdet. Förslaget är en bekräftelse av befintliga
förhållanden. Inom VÄG ingår även busshållplatserna vid Bruksvägen. Vägområdet har
justerats sedan planförslaget var på granskning. Justeringen bedöms inte vara en väsentlig
förändring. Trafikverket har vägrätt för busshållplatserna, för slänter och för diken enligt avtal
med kommunen (TRV 2018/51751). Planförslaget innebär att hela vägbanan ligger inom
VÄG, samt även den del av vägområdet som har trottoarer och busskurer. Trafikverkets
vägrätt för vägområdet består för övriga delar (slänter, diken), vilket hamnar inom allmän
plats PARK med kommunalt huvudmannaskap.
Gata (GATA)
Planförslaget innebär att GATA föreslås för del av marken som i gällande plan var torg, men
som användes som parkeringsplats och tillfart till idrottshallen. Syftet med bestämmelsen
GATA och utrymmet avsatt för gatan är att säkerställa en klar och tydligt trafiksituation i ett
område med många målpunkter inför den kommande exploateringen av bostäder.
Planförslaget innebär att GATA sträcker sig från Bruksvägen mot idrottshallen. GATA är
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utrymmet som säkerställs för användningen inom detaljplanen. Hur gaturummet utformas och
dimensioneras är en utformningsfråga, men det bör följa VGU (vägar och gators utformning).
I planbeskrivningen visas även en illustration över hur en vändzon och hur parkeringar kan
anordnas inom GATA. Det är endast ett förslag på utformning och kan komma att ändras. Det
är dock av största vikt att slutgiltig utformning inte förhindrar transporter till
dagligvaruhandeln som har sin lastkaj inom kvartersmarken i anslutning till GATA.
Planförslaget föreslår även GATA för en del av vägen i norra delen av planområdet. Syftet är
att bekräfta befintliga förhållanden i detaljplan.
Parkeringsplats (P-PLATS)
Parkeringsplats (P-PLATS) föreslås i direkt anslutning till centrum och handel. Parkeringen är
befintlig och syftar till att främst försörja verksamheterna i centrums behov av
kundparkeringar. Även besökande till Vendelbadet och idrottshallen förväntas använda
parkeringen. Hur parkeringsplatsen utformas styrs inte av detaljplanen så länge som det anses
rymmas inom rätt användning, P-PLATS.
Parkeringsbehov för de nya bostäderna (BC1) ska lösas inom kvartersmark för bostäder, inte
inom parkeringsplatsen (P-PLATS) eller de parkeringsplatser som föreslås inom gatan
(GATA).
Gång och cykel (GÅNG, CYKEL)
Planförslaget innebär att gång- och cykelbana föreslås från Uppsalavägen till bullervallen i
anslutning till Slottsvägen. Gång- och cykelbanan är befintlig men saknar tydligt stöd i
gällande plan eftersom den ligger inom användningen torg och användningen idrottsområde.
Gång- och cykelbanan används av oskyddade trafikanter och får i och med planförslaget stöd
i detaljplan vilket förhindrar motordriven fordonstrafik. En del av gång- och cykelbanan (i
anslutning till bullervallen) ligger inom användningen PARK, men får stöd i detaljplan inom
den bestämmelsen.
Kommunen anser det nödvändigt att förhindra motordriven fordonstrafik som en
säkerhetsåtgärd inom området för gång- och cykel, i synnerhet eftersom det rör sig om en
miljö med viktiga målpunkter för barn och ungdomar. Det syftar även till att skapa en bättre
centrummiljö mellan Vendelbadet och handlarna i anslutning till torget. Att gång- och cykel
föreslås syftar inte till att förhindra den motordrivna fordonstrafik som möjliggör till exempel
tillgänglighet för besökande på Vendelbadet. Vilken trafik som kan tillåtas regleras i lokala
trafikföreskrifter (LTF), till exempel fordon som behöver ha tillgång till kvartersmark för
besöksanläggning, rekreation och idrott (R1) för behovet av skötsel.

3.5 Torget
Örbyhus centrum har en stor del allmän plats med användningen TORG enligt gällande plan.
TORG används inte bara som torg utan är även ytor som används som parkeringsplats och
tillfart till de olika målpunkterna. Eftersom TORG i gällande plan tillåter blandade trafikslag
och saknar en tilldragande utformning tappar det till viss del sin attraktivitet. Torget blir inte
den önskvärda mötesplatsen som ett levande torg bör vara.
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Planförslaget
Planförslaget bekräftar markanvändningen TORG för den öppna ytan mellan
dagligvaruhandeln, sällanköpshandeln och Vendelbadet. Syftet med torget är att möjliggöra
för en mötesplats i centrala Örbyhus. Följande avsnitt beskriver den planbestämmelse som
säkerställer att planförslaget kan genomföras.
Torg (TORG)
Planförslaget bekräftar torg för ytan mellan delen dagligvaruhandeln, sällanköpshandeln och
Vendelbadet. Syftet med att avgränsa torget är att möjliggöra för skapandet av en attraktiv
mötesplats.
Användningen TORG medger att platsen används för vad som kan anses vara tillhörande
verksamheter. Torget är inte avsett för stadigvarande enskilt ändamål. Eftersom det är
kommunalt huvudmannaskap och kommunen äger marken finns det möjlighet att upplåta
mark för de ändamål som kan anses gagna allmänheten och därmed ligga i linje med torget
syfte. Kommunen har valt att inte precisera användningen. Kommunen föreskriver inte en
exploateringsgrad men anser att det bör vara möjligt att uppföra vissa byggnader som ligger
till grund för användningen som torg, till exempel en scen, en glasskiosk eller liknande.
Med användningen TORG avses en företrädesvis öppen plats som är avgränsad från
parkeringsplatsen. Motordriven fordonstrafik bör inte få förekomma annat än för att tjäna
verksamheter inom torget, till exempel torghandel, samt i vissa undantagsfall. Vad som kan
anses vara undantagsfall får föreskrivas i lokala trafikföreskrifter (LTF). Torget angränsar till
gång- och cykelbana men behöver inte avgränsas från den eftersom inte heller gång- och
cykelbanan bör tillåta motordriven fordonstrafik (vilket likväl får föreskrivas i lokala
trafikföreskrifter).
Utformning och gestaltning av torget regleras inte inom planförslaget. Vid utformning av
torget kan det vara en god idé att involvera engagerade medborgare för att få synpunkter på
vad som är en attraktiv närmiljö och kan skapa en god mötesplats.

3.6 Natur och parkmark
Marken inom planområdet är till största del ianspråktagen. Antingen genom dess nuvarande
användning eller genom tidigare användning som till exempel åkermark som inte längre
odlas.
Öster om Slottsvägen/Dannemoravägen finns gammal åkermark som till största del är
gräsbevuxen. Marken brukas inte, och har inte brukats sedan lång tid tillbaka. På den södra
sidan om åkermarken växer en skogsdunge. Det finns ett par diken som löper över
åkermarken. Diken i jordbruksmark omfattas av ett generellt biotopskydd. Vid ingrepp i diken
som omfattas av skyddet måste dispens sökas hos länsstyrelsen.
Direkt väster om Slottsvägen ligger det en bullervall, vilken delas på mitten av en cykelbana.
Bullervallen är bevuxen av gräsmark med örtinslag samt några spridda buskar. Längs
cykelbanan som leder in mot centrum växer på södra sidan några väletablerade björkar med
skrovlig bark. Björkarna växer något utspritt och oregelbundet.
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Söder om den stora grusplanen finns en brynmiljö med främst lövträd. Liknande miljö växer
även västerut, söder om badet längs planområdets södra gräns och fram till Uppsalavägen.
Mellan grusplanen och badet finns en plantering som framstår vara en häck alternativt tätt
planterade träd. Planteringen har syftet att verka avskärmande mellan badet och grusplanen. I
anslutning till grusplanen står även ett större träd, eventuellt ett äldre fruktträd.
Väster om badet löper en allé längs med Uppsalavägen. Allén är väletablerad med likåldriga
träd. Allén sträcker sig hela vägen upp till parkeringen vid centrum. Alléer fungerar som
viktiga gröna korridorer i städer och tätorter. På torget mellan matvaruaffären och
möbelaffären växer en stor ek i en plantering. Äldre träd med skrovlig bark och grova
stammar hyser ofta rödlistade insektsarter.
Norr om parkeringen vid centrum finns en gräsbevuxen yta. I anslutning till parkeringen
ligger även en allé. Den består av olikåldriga träd som verkar ha planterats i två omgångar.
Den västra delen av allén framstår som relativt livskraftig medan cirka tre-fyra träd i den östra
änden mår sämre. Träden i den östra änden har troligtvis planterats som en ersättning till träd
som av oklar anledning varit tvungna att avverkas alternativt har det inte tidigare funnits träd
där. Äldre träd (grövre) hyser högre naturvärden än yngre (smalare). Trots det omfattas hela
rader av träd (alléer) av det generella biotopskyddet för alléer enligt 5 § i förordningen om
områdesskydd enligt miljöbalken. Det medför att eventuella ingrepp sådan biotop kräver en
dispens från länsstyrelsen.
I anslutning till busshållplatsen på Bruksvägen växer ett större lövträd. Det finns även en allé
längs Bruksvägen. Även här är träden olikåldriga. Träden verkar relativt livskraftiga. Träden
är planterade inom en större gräsyta.
På parkeringens östra del står några mycket smala, unga träd som etablerat sig dåligt.
Troligtvis har plantering utan skelettjord medfört att tillförseln av vatten och syre till rötterna
till stor del uteblivit. Även små växtbäddar hämmar rotsystemens tillväxt. Eftersom träden
inte kan räknas som vuxna träd utgör de ingen allé enligt förordningen om områdesskydd
enligt miljöbalken (MB bilaga 1, punkt 1).

Planförslaget
Planförslaget bedöms inte påverka naturmark inom planområdet. Marken inom planområdet
är ianspråktagen genom tidigare planering och gällande detaljplaner. Naturmarken som
förekommer inom planområdet finns där genom rådande förhållanden. Planförslaget är till
stor del en bekräftelse av rådande förhållanden, antingen genom att inte förändra eller genom
att föreslå markanvändningen NATUR eller PARK för de delar som är natur idag och anses
vara viktiga att bevara. Följande avsnitt beskriver de planbestämmelser som säkerställer att
planförslaget kan genomföras.
Natur (NATUR)
Planförslaget föreslår NATUR för två delar av planområdet. I anslutning till idrottsområdet
föreslås NATUR för den del av bullervallen som ligger söder om gång- och cykelbanan.
Bullervallen har miljöer som bör bevaras och är viktiga för djur och insekter. Planförslaget
föreslår NATUR för att området inte anses vara i ett stort behov av skötsel, utan att miljöerna
snarare drar fördel över att växtligheten får växa fritt.
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Planförslaget föreslår även NATUR för ett större område öster om Slottsvägen. Marken har
inte exploaterats enligt gällande plan. Del av naturområdet avser mark för lantbruksändmål
men marken ligger sedan länge i träda. Marken föreslås som NATUR för att kunna bevaras
som naturmark. Inom naturmarken föreslås möjlighet att anlägga dagvattenhantering i form
av dagvattendamm, vilket begränsas av egenskapsbestämmelsen dagvattenhantering (dagv).
Om det finns behov av att låta boskap beta är det möjligt inom markanvändningen NATUR.
Betande boskap kan vara till nytta för såväl naturen som för boskapen.
Park (PARK)
Planförslaget innebär att det föreslås PARK inom delar av planområdet som tidigare har haft
annan markanvändning. Den norra delen i anslutning till parkeringen var enligt gällande plan
parkmark, vilket delvis bekräftas i planförslaget.
Längs med Bruksvägen föreslås PARK istället för kvartersmark för handel. Marken är inte
exploaterad enligt gällande plan utan har för närvarande en parkmiljö och det finns behov av
att bevara träd i anslutning till busshållplatsen. Parkmarken fungerar här som en del av den
tillståndspliktiga zonen som ska finnas i anslutning till Bruksvägen. Den tillståndspliktiga
zonen ska hållas fri från anläggningar och byggnader som kan inverka på trafiksäkerheten.
Det är av vikt vid eventuell bygglovshandläggning att observera den tillståndspliktiga zonen
och att inte tillåta åtgärder inom den tillståndspliktiga zonen som kan inverka negativt på
trafiksäkerheten. Vid avväganden kan Trafikverket remitteras.
Vidare föreslås park i ett stråk mellan kvartersmarken för CH och kvartersmarken för CHE3.
Förändringen har tillkommit sedan samrådsförslaget och innebär att det blir en uppdelning av
den tidigare sammanhängande kvartersmarken (som var en bekräftelse av gällande
detaljplan). Syftet är att skapa ett attraktivt offentligt rum som binder samman anslutningar
för fotgängare och resande med kollektivtrafiken med torget mellan handlarna. Genom att
föreslå park kan en inbjudande parkmiljö skapas mellan framtida näringsidkare, till exempel
restaurang eller café med uteservering som vetter mot parkmiljön och stråket.
Mellan Bruksvägen och kvartersmarken för bostäder föreslås PARK som en buffert mellan
vägen och bostäderna. Marken har användningen idrott (Y) i gällande detaljplan men används
inte enligt den användningen. Marken har istället planterade träd och bedöms lämplig som
parkmark för att på det sättet bevara träden och samtidigt säkerställa att bostäderna hamnar på
tillräckligt avstånd till vägen med hänsyn till trafikbuller.
Parkmarken föreslås även på norra delen av bullervallen och marken i anslutning till
Slottsvägen. PARK föreslås för bullervallen norr om gång- och cykelbanan för att möjliggöra
en annan typ av skötsel av grönområdet till skillnad från bullervallen söder om gång- och
cykelbanan (där planförslaget föreslår naturmark). En annan typ av skötsel föreslås eftersom
det ligger i direkt anslutning till de föreslagna bostäderna. Parkmark föreslås även för det som
idag är en del av gång- och cykelbanan. Det innebär i praktiken ingen förändring av den
befintliga gång- och cykelbanan. Kommunen har valt att göra det eftersom det bekräftar
befintlig gång- och cykelbanan i detaljplan samtidigt som det inte låser sträckningen av gångoch cykelbanan inför framtiden. Gång- och cykel tillåts även inom NATUR, vilket gör
möjliggör för en framtida anslutning mot väg 292 och områdena sydväst om planområdet.
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Mellan kvartersmarken för bostäder och idrottsområdet föreslås PARK för att säkerställa att
det stora björkarna som går längs gång- och cykelbanan bevaras.
Planförslaget medför större ytor av parkmark vilket kommer medföra ett större behov av
skötsel. Delar av marken har skötsel idag trots att det inte är parkmark vilket medför att
förändringen inte blir alltför stor. Den framtida skötseln bör specificeras i en skötselplan. Hur
en skötselplan ska utformas får avgöras av kommunens naturavdelning tillsammans med
gata/park som svarar för driften av allmän plats.
Inom kvartersmarken för centrum och handel (CH) i planområdets norra ände finns en allé av
träd planterade längs det som idag är parkeringsplats. Gällande detaljplan tillåter delvis
verksamhet där men marken har inte exploaterats enligt plan. Det nya planförslaget bekräftar
marken som lämplig. Ett flertal av träden saknar livskraft. Träden har inte växt till sig trots att
flera år gått sedan de planterades. Det indikerar att livsmiljön för träden inte är den bästa, och
kommunen gör bedömningen att det finns andra viktiga träd som bevaras i planförslaget. Träd
som har bättre förutsättningar kan företrädesvis flyttas om så är möjligt. Träden i allén är
biotopskyddade och innan de avverkas/flyttas ska en dispens sökas hos länsstyrelsen.
Angränsande mark är enligt planförslaget PARK vilket medger bra möjligheter om det behövs
kompensationsåtgärder vid en ansökan om dispens från biotopskyddet.

3.7 Riksintressen
Planområdet omfattas av riksintresset ”influensområde för luftrum”, så kallat MSA-område.
Inom influensområdet finns en maximal tillåten totalhöjd. Denna höjd måste respekteras
annars finns risk att påtaglig skada på riksintresset sker.
Inom influensområdet för luftrum ska samtliga plan- och lovärenden remitteras
Försvarsmakten oavsett byggnadshöjd. Utanför riksintresset influensområde för luftrum ska
samtliga ärenden som rör höga objekt (högre än 20 meter utanför sammanhållen bebyggelse
alternativt högre än 45 meter inom sammanhållen bebyggelse) remitteras till Försvarsmakten.
Med sammanhållen bebyggelse avses de områden som utgör tätort på lantmäteriets
översiktskarta 1:250 000.
Eftersom planområdet är lokaliserat inom influensområde för luftrum skall till följd därav
Försvarsmakten remitteras planförslaget för möjlighet att yttra sig. Angivna höjder för höga
objekt utanför riksintresset kan dock verka vägledande. Det skulle innebära att gränsen för
påverkan på riksintresset i förekommande fall är högre än 45 meter eftersom planområdet är
lokaliserat inom sammanhållen bebyggelse. Även Luftfartsverket bör remitteras.

Planförslaget
Planförslaget bedöms inte påverka riksintresset för luftrum. Planförslaget bedöms inte ha
någon påverkan på riksintresset eftersom bebyggelsen som tillåts inte är högre än 20 meter
eller väsentligt högre än 20 meter och ligger inom sammanhållen bebyggelse. Planförslaget
remitteras försvarsmakten samt Luftfartsverket.
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3.8 Kulturmiljö
Centrumbebyggelsen inom planområdet tillkom under 1970-talet. Ingen del av den äldre
bebyggelsen inom planområdet finns kvar. Angränsande till planområdet finns bebyggelse
som i boken Tierp tar tillvara beskrivs som en äldre fabriksbyggnad. Den äldre byggnaden
uppfördes 1931 som en del av Örbyhus Syfabrik (Libbarbo 2:34).
Inom planområdet finns inga kända fornlämningar. Cirka 80 meter söder om planområdets
gräns finns det en känd fornlämning (Vendel 286:1).

Planförslaget
Planförslaget innebär ingen påverkan på känslig kulturmiljö. Kommunen gör bedömningen att
det inte förekommer kulturhistoriskt viktig bebyggelse eller annan kulturhistoriskt känslig
miljö inom planområdet, samt att närliggande bebyggelse inte påverkas nämnvärt av
planförslaget. Det finns inga kända fornlämningar inom planområdet och endast en känd
fornlämning i planområdets närhet. Den kända fornlämningen är rester av en kvarn, där den
antikvariska bedömningen kan vara inaktuell på grund av den nya kulturmiljölagen. Av det
drar kommunen slutsatsen att risken för att påverka eventuella oupptäckta fornlämningar är
mindre.

3.9 Tillgänglighet
Tillgänglighet innebär att byggnader och tomter ska vara tillgängliga och användbara för
personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga. Tillgänglighetskrav finns som
tomtkrav, utformningskrav och tekniska egenskapskrav. Tillgänglighetskraven regleras i planoch bygglagen (PBL), plan- och byggförordningen (PBF) samt Boverkets byggregler (BBR).
Ansvaret för att uppfylla kraven på tillgänglighet inom kvartersmark och byggnader ligger
hos byggherren. Ansvaret för att uppfylla kraven på tillgängligheten inom allmän plats
hamnar hos kommunen eftersom det är kommunalt huvudmannaskap. Planområdet är
detaljplanerat sedan tidigare och har kommunalt huvudmannaskap i nuläget.

Planförslaget
Planförslaget är till stor del en bekräftelse av de förhållanden som råder inom planområdet
idag. Planförslaget innebär alltså inte väsentliga ändringar i markanvändning gentemot
gällande plan och dagens förutsättningar för att uppfylla tillgänglighetskrav.
Planförslaget innebär att användningen kvartersmark för bostäder (B) tillåts vilket innebär att
krav på tillgänglighet kommer att ställas på tillkommande bebyggelse, till exempel
utformningskrav och tekniska egenskapskrav. Inom kvartersmarken är det byggherren som
ansvarar för att tillgänglighetskraven uppfylls. Inom övrig kvartersmark är det respektive
fastighetsägare som ansvarar för att sin verksamhet uppfyller kraven.
Planförslaget bekräftar idrottshallen och ytorna kring idrottshallen genom kvartersmark för
besöksanläggning (R1) med specificering mot rekreation och idrott. Eftersom marken där
boulebanorna tas i anspråk till förmån för kvartersmark för bostäder föreslås det att
boulebanorna flyttas till lämplig plats. Kommunen har identifierat en plats närmare
idrottshallen som en lämplig placering, vilket illustreras i plankartan. Illustrationen är endast
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vägledande. Enligt förslaget placeras de nya boulebanorna inom kvartersmark för
besöksanläggning i nära anslutning till idrottshallen. Närheten till idrottshallen kan öka
tillgängligheten eftersom det där finns omklädningsrum med till exempel handikappanpassade
toaletter.
Kommunen är huvudman för allmän plats. Inom allmän plats är det alltså kommunen som
ansvarar för tillgängligheten. Planförslaget innebär inga hinder till att tillgänglighetskraven
uppfylls i samband med projektering, till exempel för den nya lokalgatan. Inom
användningsområdet GATA möjliggörs för anläggandet av parkeringsplats för
rörelsehindrade med närhet till idrottshallen och badet (genom lokala trafikföreskrifter). Inom
allmän plats för P-PLATS finns möjlighet att tillgodose parkeringsbehov för rörelsehindrade.

3.10 Tegelsmoraån
Tegelsmoraån rinner genom Örbyhus i nord-sydlig riktning. Vattendraget har sitt ursprung
öster om Månkarbo och kallas där Toboån. Vattnet rinner i nordöstlig riktning mot Tobo
varvid det letar sig söderut med riktning mot Örbyhus, se figur 9.

Figur 9: Del av vattendraget Fyrisån-Toboån, här kallad Tegelsmoraån, visad med turkos färg (Lantmäteriet, SMHI, NVDB,
ESRI Inc., 2018).

Norr om Örbyhus mynnar Toboån i Kyrksjön. Från Kyrksjön letar sig vattendraget söderut
genom Örbyhus och vidare mot Vendelsjön. Tegelsmoraån rinner öster om planområdet och
utanför planområdet med ett avstånd om cirka 90-130 meter till planområdets östra delar.
Avståndet till de centrala delarna av planområdet överstiger 250 meter. Tegelsmoraån bedöms
inte påverka planområdets centrala delar, vilket beskrivs mer under avsnittet om
översvämning.
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Vattendraget Fyrisån-Toboån (ID (EU_CD) SE668450-160180), vilket Tegelsmoraån är en
del av, har enligt VISS (Vatteninformationssytem Sverige) måttlig ekologisk status och
uppnår ej god kemisk status.
Kvalitetskrav för vattendraget är god ekologisk status 2027 samt god kemisk ytvattenstatus.
Undantag från kvalitetskravet för god kemisk ytvattenstatus är kvicksilver och
kvicksilverföreningar, samt bromerad difenyleter. Undantaget innebär att det ställs mindre
stränga krav för den kemiska ytvattenstatusen vad gäller de nämnda ämnena.

Planförslaget
Planförslaget förväntas inte medföra några större förändringar för Tegelsmoraån. Inom
planförslaget föreslås möjlighet till dagvattenhantering (dagv) med syftet att förbättra
förhållanden i Tegelsmoraån.

3.11 Dagvatten
Planområdet är anslutet till det kommunala dagvattensystemet. Dagvatten som avleds från
Örbyhus västra delar leds genom en gjuten kulvert, en kulvert som löper genom planområdet.
Kulverten går under södra delen av grusplanen i sydvästra delen av planområdet, vidare under
bullervallen och Slottsvägen innan den mynnar i diket på östra sidan av Slottsvägen. Vattnet
leds sedan genom diket till ett område söder om det gamla reningsverket och därifrån vidare
till Tegelsmoraån.
Inom planområdets kvartersmark finns ett ledningssystem med brunnar som avvattnar de
större hårdgjorda ytorna. Dagvattnet leds genom ledningarna till kulverten. De delar av
planområdet som inte avvattnas via ledningssystemet saknar hårdgjorda ytor och består
istället till största del av gräsmattor med viss plantering eller annan typ grönytor, alternativt
grusade ytor.

Planförslaget
Planförslaget innebär inte några förändringar för dagvattenhanteringen inom kvartersmarken.
Befintligt ledningsnät hanterar dagvattnet inom kvartersmark. Planförslaget möjliggör för
dagvattenhantering inom naturmarken öster om Slottsvägen/Dannemoravägen inom
användningsbestämmelsen NATUR genom egenskapsbestämmelsen dagv – utrymme för
dagvattendammar. Dagvattenhanteringens syfte är att fördröja och rena det dagvatten som
genom kulvertar avleds från Örbyhus västra delar. Följande avsnitt beskriver den
planbestämmelse som säkerställer att planförslaget kan genomföras.
Dagvattendammar (dagv)
Planförslaget föreslår markanvändningen NATUR på del av fastigheten Libbarbo 8:1 i
planområdets östra del. Användningen NATUR kompletteras med egenskapsbestämmelsen
dagv – utrymme för dagvattendammar, vilket ger möjlighet till dagvattenhantering inom del
av naturområdet på Libbarbo 8:1.
Dagvattenhanteringen som avses är dagvattendammar som ansluts mot befintligt system
(dike) och avser fördröja och rena vattnet. Hur dagvattendammen eller dagvattendammarna
utformas anges inte i detaljplanen utan är en utformningsfråga.
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Naturmarken inom östra delen av Libbarbo 8:1 gränsar till fastigheten där det tidigare
reningsverket låg. Det medför att rening av dagvattnet genom infiltration bedöms som
olämpligt. Läs mer under förorenad mark och dagvattendammar under avsnittet om risk.

3.12 Geoteknik
Ramböll levererade 2018-06-05 en geoteknisk utredning. Teknisk PM och markteknisk
undersökningsrapport (MUR) bifogas planhandlingarna. Utredningen genomfördes under
våren 2018. Undersökningsområdet är indelat i tre delområden, se figur 10.

Figur 10: Bilden visar ett utsnitt ur geoteknisk PM och utredningens tre delområden markerat. Gränserna är ungefärliga
(Ramböll 2018).

Inom område 01 består marken av varierande finsediment med en mäktighet på 1-1,5 meter.
Under lagret med finsediment finns ett lager med friktionsjord på förmodat berg med en
mäktighet av cirka 2-3 meter. Finsedimenten har i huvudsak låg till medelhög fasthet medan
friktionsjorden har hög till mycket hög lagringstäthet.
Inom område 02 och 03 består marken av ett lager fyllning med grus, sand och silt med en
mäktighet som varierar mellan 1-2 meter. Under fyllningen finns ungefär 1,5 till 4 meter
finsediment. Mäktigheten och jorddjupen med finsediment ökar från väster till öst.
Finsedimentens fasthet kan klassificeras som extremt låg till mycket låg i den övre delen av
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lagret och övergår därefter till ett lager med låg till medelhög fasthet. Under finsedimenten
finns lager av friktionsjord på berg med mäktigheter mellan cirka 1-3 meter. Friktionsjorden
har hög till mycket hög lagringstäthet. I en punkt påträffades siltig gyttjig lera innan stopp
mot berg erhölls vid cirka 5 meters djup.
Enligt jorddjupskartan från Sveriges geotekniska undersökning (SGU) indikeras att djup till
berg kan variera mellan 3-5 meter. Inga jord-bergsonderingar har genomförts för att fastställa
djup till berg. Vid hejarsondering har stopp erhållits vid på nivåer vid djup varierande mellan
2,9 och 5,5 meter under markytan. Tidiga stopp med hejarsondering indikerar förekomst av
block i fyllningen. Grundvattennivån varierar mellan cirka +24,5 och +25, vilket motsvara
cirka 2-3 meter under markytan.
Generellt bedöms inga stabilitetsproblem föreligga inom området. Stabilitetsförhållanden ska
verifieras vid schaktning i anslutning till befintlig vall liksom vid permanenta förändringar i
topografin på och runt vallen. I slänter bör jordar av silt täckas för att förhindra erosion.
Inom område 01 är grundläggningsförutsättningarna som goda. Inga förstärkningsåtgärder
bedöms behövas. Inom område 02 och 03 är grundläggningsförhållandena sämre på grund av
lösa lager finsediment och risk för sättningar vid belastning. Eftersom finsedimentens
mäktighet varierar från väst till öst finns också risk för ojämna sättningar. Grundläggning av
byggnader kan komma att kräva grundförstärkningsåtgärder. För mer information, se bifogat
geoteknisk PM samt geoteknisk markundersökningsrapport (MUR).

Planförslaget
Planförslaget innebär att ny bebyggelse tillåts. Inga stabilitetsproblem bedöms föreligga
avseende risk och säkerhet. Den geotekniska utredningen bekräftar att planförslaget är
genomförbart med förutsättningen att det kan komma att krävas grundförstärkningsåtgärder.

3.13 Radon
I samband med den geotekniska undersökningen (Ramböll, 2018) har radonmätningar utförts
i 14 punkter inom området för undersökningen. Vid undersökningen uppmättes radonvärden
mellan 2-34 kBq/m3 vilket gör att marken ska klassas som normalradonmark.

Planförslaget
Planförslaget innebär att ny bebyggelse tillåts inom mark som klassas som normalradonmark.
För normalradonmark rekommenderas att ny bebyggelse uppförs ”radonskyddande”. Mer
information finns att läsa i den tillhörande geotekniska utredningen. Rekommenderat
radonskydd vid nybyggnad finns att läsa i Statens planverk rapport 59:1982 samt i
Byggforskningsrådets rapport G14:1990.

3.14 Samhällsservice
Planområdet är en del av Örbyhus centrum. Inom planområdet finns matbutik, restaurang och
viss sällanköpshandel. Det finns även badhus och idrottshall. Inom gångavstånd från
planavståndet finns skola, förskola och bibliotek.
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Planförslaget
Planförslaget bedöms inte medföra några negativa effekter för samhällsservicen. Planförslaget
innebär en möjlig minskning av kvartersmark för handel inom den del av planområdet som
ligger norr om parkeringsplatsen, samt undantar möjligheten att anlägga en drivmedelsstation.
Det ska dock nämnas att marken inte har exploaterats enligt gällande plan, varvid det
fortfarande finns outnyttjade byggrätter. I och med planförslaget får den delen av
kvartersmarken en bredare användning i form av centrum och handel (samt återvinning).
Exploateringen av bostäder i direkt anslutning till centrum anses öka kundunderlaget för
handeln i centrum vilket bidrar till att stärka positionen för handeln inom orten. Planförslaget
föreslår en ny placering av återvinningsstationen inom kvartersmarken i centrum vilket kan
anses vara en del av samhällsservicen.

3.15 Kollektivtrafik
Örbyhus har god försörjning med kollektivtrafik. Busshållplats finns inom planområdet på
Bruksvägen. Hållplats finns även vid Uppsalavägen (Örbyhus skola) i nära anslutning till
planområdet.
Hållplatsen vid Bruksvägen (även kallad Örbyhus köpcentrum) trafikeras av linjerna 514
(Vendel, Björklinge, Uppsala) och 817 (Österbybruk, Gimo). Hållplatsen har väderskydd.
Utanför planområdet finns hållplatsen vid Uppsalavägen (Örbyhus skola). Hållplatsen är
avsedd för skolskjuts och trafikeras av linjerna 514 (Vendel, Björklinge, Uppsala) samt linje
524 (Hillebola, Skärplinge).
Från planområdets norra delar är det cirka 250 meter till järnvägsstationen. Järnvägen är en
del av ostkustbanan men järnvägsstationen trafikeras endast av tåg från Trafik och samhälle
UL (vilket är en del av Region Uppsala), men inte av SJ. Där finns även av busshållplats, som
dock trafikeras av samma linjer som hållplatsen vid Bruksvägen (linje 514, 517, 524, 817).
Det bör noteras att information gällande busslinjer och övrig kollektivtrafik kan komma att
ändras under arbetet med planförslaget samt när detaljplanen har vunnit laga kraft.
Informationen ska endast ses som vägledande. En detaljplan svarar endast för ändringar i den
fysiska miljön, inte kollektivtrafiken.

Planförslaget
Planförslaget medför inga förändringar för kollektivtrafiken vad gäller förutsättningar och
förhållanden i den fysiska miljön. Busshållplatsen inom planområdet är befintlig.
Planförslaget medför att busshållplatsen hamnar inom allmän plats. Planförslaget har ingen
direkt inverkan på kollektivtrafiken, till exempel vilka hållplatser som trafikeras av vilka
linjer.
Planförslaget kan i ett annat avseende medföra ett mer välbesökt centrum samt att boende
inom planområdet bidrar till ett ökat användande av kollektivtrafiken och därmed ett bättre
underlag för fler resande med kollektivtrafiken.
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4. RISK
4.1 Förorenad mark
Inom planområdet finns endast en indikering enligt länsstyrelsens databas över misstänkta
förorenade områden, det så kallade EBH-stödet. I närheten av planområdet finns ytterligare
tre indikeringar på misstänkta föroreningar, eller vad som kan kallas möjliga riskobjekt. För
en överblick, se figur 11.

Figur 11: Bilden visar planområdet samt misstänkta förorenade områden markerat med svarta punkter.

Den fastighet inom planområdet som misstänks vara förorenad är Libbarbo 1:179. Enligt
länsstyrelsens databas ska det ha bedrivits verksamhet i form av bilverkstad. Kommunen har
information om att den verksamhetsutövare som anges som upphov till den förorenade
marken aldrig har bedrivit verksamhet i Örbyhus. Verksamhetsutövaren har endast haft
bilverkstad i Ullfors samt i Tierp. Libbarbo 1:179 är en del av den gamla detaljplanens
användningsområde för idrott och rymmer Vendelbadets anläggningar. Libbarbo 1:179 ägs i
dagsläget av kommunen. Historiska flygfoton (tagna inom spannet 1955-1967) visar att
Libbarbo 1:179 tidigare har haft öppen mark/odlingsmark utan bebyggelse. Därefter invigdes
Vendelbadet år 1969. Att det förekommit bilverkstad inom fastigheten bedöms som felaktig
information. Kommunen har delgett länsstyrelsen information om historiken.
Sydväst om planområdet inom fastigheten Libbarbo 1:63 låg det tidigare en
bilserviceanläggning med drivmedelsförsäljning. Marken har sedan den lades ner planlagts
och är numera bebyggd med äldreboendet Vendelgården. Den första etappen av Vendelgården
uppfördes under åren 1956-57.
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I närheten av planområdets norra del ligger fastigheten Libbarbo 2:72. På Libbarbo 2:72 har
det under överskådlig tid bedrivits verksamhet i form av handelsträdgård/plantskola. Inom
framförallt äldre handelsträdgårdar är det vanligt förekommande att olika typer av
bekämpningsmedel som idag är förbjudna har använts. Bekämpningsmedlen kan finnas kvar i
marken och därför är handelsträdgårdar identifierade som riskobjekt.
Inom fastigheten Libbarbo 2:135 i anslutning till planområdets nordöstra delar låg Örbyhus
reningsverk innan det revs 2009. Reningsverket slutade användas december 2007 efter det att
överföringsledningar till Tierps reningsverk stod klara att användas.
Planområdet bedöms inte påverkas av de identifierade misstänkta föroreningarna. En
miljöteknisk markundersökning har genomförts för att utreda om det förekommer eventuella
okända föroreningar inom planområdet.
Den miljötekniska markundersökningen genomfördes under våren 2018 av Ramböll.
Utredningen har inte undersökt hela planområdet utan har begränsats till de delar där
planförslaget möjliggör för ny bebyggelse. För en bild som visar var provpunkterna har
placerats, se figur 12.

Figur 12: Provpunkter från den miljötekniska markundersökningen markerade med svart text (Ramböll, 2018).

Bilden visar utredningens provpunkter markerade med svart text. Bilden visar även
handelsträdgården och växthus markerad med en blå ring.
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Utredningen visar att det i en provpunkt (RAM1806) förekommer vad som misstänks vara
”Dannemoragrus”. Analys har visat att det är metallförorening (arsenik, kobolt, koppar och
bly) i halter som överskrider riktvärden för MKM (mindre känslig markanvändning).
Föroreningen lokaliserades 1, 6 meter under ytan. Rekommendationen i utredningen är att
föroreningen avgränsas och att ytterligare jordprover tas i närheten samt att grundvattnet
undersöks inför en kommande exploatering. Jordmassor bör vid en kommande exploatering
fraktas till godkänd mottagningsanläggning. Jordmassor som innehåller förorenade massor
kan inte återanvändas som fyllningsmassor.
I övriga punkter (RAM1801-RAM 1805) understiger samtliga parametrar riktvärden för KM
(känslig markanvändning). Utredningen bedömer att det inte finns behov av ytterligare
undersökning avseende föroreningar. Utredningen bifogas planhandlingarna.

Planförslaget
Planförslaget innebär att en del av fastigheten Libbarbo 8:1 planläggs för markanvändningen
CHE3, det vill säga mark som tillåter centrumverksamhet, handel och teknisk anläggning för
återvinning. Trots att marken enligt gällande detaljplan är planlagd för motsvarande
verksamhet har marken har inte exploaterats. Planförslaget innebär att BC1 (bostäder och
centrum) föreslås för en del av fastigheten Libbarbo 8:1, den del som är närliggande till
fastigheten Libbarbo 2:72 (handelsträdgård). Planförslaget innebär även att det tillåts
dagvattenhantering inom NATUR på den del av Libbarbo 8:1 som angränsar till fastigheten
Libbarbo 2:135, fastigheten där reningsverket låg innan det revs.
Sammanfattningsvis, planområdet bedöms endast till viss grad vara påverkat av förorenad
mark. Planförslaget bedöms genomförbart enligt nuvarande utformning med hänsyn till risk
och hälsa. Endast en provpunkt indikerar att förorenad mark förekommer. Övriga provgropar
visar inga tecken på föroreningar. Kommunen har tidigare redogjort för den misstänkta
föroreningen inom Libbarbo 1:179, vilket bedöms vara någon form av administrativt fel.
Dagvattenhanteringen bedöms påverka vattenkvaliteten i Tegelsmoraån positivt, och anses
inte medföra en ökad risk för försämrad grundvattenkvalitet eftersom det inte är aktuellt med
infiltration.
Centrum/handel/återvinning (CHE3)
Den miljötekniska markundersökning som genomfördes under 2018 (Ramböll) har visat att
det förekommer misstänkt ”Dannemoragrus” i en av provpunkterna, RAM1806. Eftersom
äldre flygbilder visar att punkten för provgropen överensstämmer med platsen för en
komplementbyggnad misstänker kommunen att gruset är av ringa omfattning.
Komplementbyggnaden tillhörde troligtvis bostadsbebyggelsen som fanns där innan Örbyhus
centrum etablerades. Gruset misstänks vara någon form av bärlager under mark, vilket verkar
överensstämma med det djup som utredningen visar att gruset ligger på och markens
beskaffenhet i övrigt. Gällande plan tillåter markanvändningen H, det vill säga handel.
Marken har inte exploaterats enligt gällande plan.
Syftet med att bekräfta markanvändningen H (handel) samt att föreslå C (centrum) och tillåta
återvinning (E3) i nya planförslaget är dock att det ska vara möjligt att exploatera, vilket
innebär att föroreningen måste hanteras. Kommunen har valt att lösa det genom att belägga
marken med ett villkor för lov, vilket innebär att startbesked för nybyggnation inte får ges
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förrän den identifierade markföroreningen inom fastigheten har åtgärdats samt att åtgärden
ska vara godkänd av tillsynsmyndigheten. Kommunen gör bedömningen att marken även
fortsättningsvis är lämplig för typen av markanvändning som planförslaget föreslår och som
gällande plan tillåter. Kommunen baserar sin bedömning på att föroreningen enligt
utredningen inte är i behov av akut åtgärd eftersom den ligger tillräckligt djupt. Utredningen
visar att föroreningen ligger på över en meters djup. Det kan dock föreligga risk vid
exploatering, vilket hanteras genom villkor för startbesked och förutsättningen att
föroreningen måste åtgärdas innan marken ianspråktas.
Bostäder/centrum (BC1)
Den miljötekniska markundersökningen (2018) bekräftar att marken där planförslaget tillåter
markanvändning BC1 (bostäder och centrum) inte är förorenad. Marken för bostäder ligger i
nära anslutning till handelsträdgården på Libbarbo 2:72. Två av utredningens provpunkter har
placerats nära handelsträdgården för att se om det eventuellt har spridits några föroreningar.
Utredningen visar att det inte förekommer några föroreningar inom den delen av Libbarbo
8:1. Fastigheten Libbarbo 2:72 har inte undersökts men ingår heller inte i planområdet. De två
fastigheterna har sedan länge varit avgränsade från varandra genom Bruksvägen. Kommunen
drar slutsatsen att eventuella föroreningar från handelsträdgården inte har spridit sig till
planområdet.
Dagvattendammar (dagv)
Planförslaget föreslår som tidigare nämnts markanvändningen NATUR på del av fastigheten
Libbarbo 8:1 i planområdets östra del. Egenskapsbestämmelser som ger möjlighet till
dagvattenhantering (dagv) föreslås inom del av naturområdet på Libbarbo 8:1, vilket syftar till
att möjliggöra anläggandet av en eller flera dagvattendammar inom naturområdet.
Dagvattendammens syfte är att fördröja och rena det dagvatten som genom kulvertar avleds
från Örbyhus västra delar. Kulverten övergår i ett öppet dike på östra sidan av Slottsvägen.
Diket går genom naturområdets södra del. Dagvattnet rinner i väst-östlig riktning genom diket
innan det sedermera mynnar i Tegelsmoraån.
Den del av Libbarbo 8:1 som gränsar till Libbarbo 2:135 består av åkermark i träda. Parallellt
med fastighetsgränsen på Libbarbo 8:1 går ett dike. Diket börjar vid infarten till fastigheten
Libbarbo 2:135. Avståndet mellan diket och fastighetsgränsen är ungefär 13 meter, och
marken släntar ner mot diket. Närheten till det före detta reningsverket på fastigheten
Libbarbo 2:135 har medfört vissa frågetecken kring huruvida marken är lämplig för
dagvattenhantering.
Eventuella föroreningar från den verksamma tiden som reningsverk misstänks inte föreligga.
Processvatten (bräddavlopp) från driften av reningsverket har släppts ut i Tegelsmoraån via
rör eller kulvert parallellt med järnvägsspåren på nordöstra delen av fastigheten Libbarbo
2:135.
Reningsverket på Libbarbo 2:135 revs år 2009. Det saknas utförlig dokumentation från
rivningen av reningsverket. Den dokumentation som har återfunnits indikerar att
rivningsmassorna har transporterats till bland annat Gatmot, kommunens deponi.
Rivningsmassor av betong från bassängerna begravdes och täcktes på platsen. Det finns inte
några uppgifter om att något annat material har lämnats kvar. Det finns heller inga uppgifter
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på att rivningsmassor har mellanlagrats på fastigheten Libbarbo 2:135, men det kan heller inte
uteslutas. Det har inte konstaterats att det förekommer föroreningar från mellanlagrade
rivningsmassor.
Marken inom planområdet består av lerjordar, vilket betyder att permeabiliteten bör vara låg.
Eftersom markens permeabilitet är låg bör infiltrationen vara begränsad. Eftersom eventuella
föroreningar skulle kunna spridas vid infiltration av dagvatten är det inte lämpligt med någon
typ av anläggning som ökar infiltrationen i närheten av det gamla reningsverket. Det kan dock
inte förbises att viss infiltration sker där idag, givet rådande förhållanden.
Enligt planförslaget tillåts dagvattenhantering inom del av Libbarbo 8:1. En egenskapsgräns
avgör var dagvattenhanteringen är tillåten. Egenskapsgränsen tangerar aldrig det dike som
ligger i nära anslutning till fastigheten Libbarbo 2:135. Dagvattnet ska fördröjas innan det
släpps ut i Tegelsmoraån, ett vattendrag som har vissa översvämningsproblem nedströms. I
samband med fördröjningen av dagvattnet kan rening ske genom sedimentering eller genom
växtlighet i dagvattendammen. Möjligheter till fördröjning och rening kan ske utan att
infiltrationen av dagvatten ökar. Infiltration av dagvatten bedöms som olämpligt med hänsyn
till att det har legat ett reningsverk i närheten.
Egenskapsbestämmelsen dagv (utrymme för dagvattendammar) specificerar inte vilken typ av
lösning som tillåts. Samtidigt är dagvattenhantering med hjälp av infiltration inte en realistisk
lösning sett till markens beskaffenhet, det faktum att det är mark med låg permeabilitet. Hur
dagvattenhanteringen utformas får avgöras vid projektering. Planbestämmelserna syftar
endast till att möjliggöra dagvattenhantering.

4.2 Brand
Planområdet ligger i ett område där räddningstjänsten (Uppsala brandförsvar) har en insatstid
över tio minuter. Det innebär att räddningstjänsten inte kan tillgodoräkna bärbara stegar som
en utrymningsväg från byggnader med mer än tre våningar, vilket regleras i BBR 5:13 och
5:323 (Boverkets byggregler).

Planförslaget
Planförslaget tillåter bebyggelse med upp till tjugo meters byggnadshöjd, vilket motsvarar
ungefär sex våningar. Eftersom planförslaget tillåter bebyggelse över tre våningar måste
utrymningen lösas på annat sätt. En lösning kan till exempel vara genom att bygga säkra
trapphus.

4.3 Buller
Inga verksamheter som kan medföra störning genom buller finns inom eller i närheten av
planområdet. Under avsnittet för trafik redovisades antalet fordonsrörelser på närliggande
vägar med årsdygnstal (ÅDT). Eftersom andelen trafik är förhållandevis låg och att det finns
en befintlig bullervall dras slutsatsen att planområdet inte påverkas av trafikbuller.
Trafikverket tog under 2012 fram en bullerkartering för järnvägen på ostkustbanan. För ett
utsnitt ur karteringen, se figur 13.
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Figur 13: Bilden visar buller från ostkustbanan redovisat i Lden (Trafikverket).

Trafikverkets kartering har tagits fram av Ramböll och avser trafik på järnvägen mellan Tierp
och Uppsala under 2011. Det innebär att den del av ostkustbanan som passerar Örbyhus ingår
i karteringen. Utsnittet ur karteringen i figur 13 visar att endast en del av planområdet är
påverkat av buller. I princip hela området öster om Slottsvägen visade sig påverkat av buller,
vilket representeras av gul markering. Av området väster om Slottsvägen är endast en liten del
exponerat av buller från järnväg, även här representerat med gul markering. Den gula färgen
indikerar att bullret uppgår till mellan 55-65 Lden, vilket är medelnivån sett över 24 timmar.
Användningen av Lden innefattar även ett påslag av 5 dB (kväll) eller 10 dB (natt) beroende
på vilken tid på dygnet det avser. Bullerkarteringen ger en fingervisning av järnvägens
påverkan på bullersituationen i anslutning till planområdet.

Planförslaget
Planförslaget innebär att bostäder möjliggörs i nära anslutning till Slottsvägen (väg 716) och
Bruksvägen (väg 719). Bostäderna bedöms inte påverkas av trafikbuller i den utsträckningen
att åtgärder måste vidtas.
En bullerutredning har inte tagits fram. Det är platsens komplexitet och förutsättningar som
avgör om en bullerutredning måste tas fram. Kommunen har funnit tillräckligt stöd i
handledning från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Boverket för att göra
bedömningen att en bullerutredning inte är nödvändig för att säkerställa att planförslaget är
genomförbart med hänsyn till trafikbuller. Kommunen har även gjort en simulering av
bullernivåer utmed Bruksvägen.
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Marken mellan vägarna och kvartersmarken för bostäder består av mjuk mark (gräs) vilket
säkerställs i planförslaget genom allmän platsmark och park. Mjuk mark verkar dämpande för
buller. Slottsvägen är den mer trafikerade av de två vägarna. Mellan kvartersmarken och
Slottsvägen finns en befintlig bullervall. Avståndet till vägen fungerar som en buffert.
Bostäder tillåts inte inom hela kvartersmarken utan styrs med hjälp av prickad mark, mark
som ej får bebyggas, och korsmark, mark som endast får bebyggas med
komplementbyggnader.
De nya bostäderna beräknas innebära 250-350 nya trafikrörelser sett till exploateringens
storlek. Outnyttjade byggrätter för handel finns i centrum enligt gällande plan. Byggrätterna
bekräftas delvis, vilket skulle kunna medföra en ökning mot rådande förhållanden, men är
trots det en minskning enligt vad gällande plan tillåter.
Med hjälp av Boverkets broschyr ”Hur mycket bullrar vägtrafiken?” kan en uppskattning av
trafikbullret göras. Enligt siffror från nationella vägdatabasen har Slottsvägen 1001-2000 i
årsdygnstrafik (ÅDT) och Bruksvägen 501-1000 i ÅDT för totaltrafik. En kommande
exploatering som medför en ökning av trafiken betyder att en uppräkning av siffrorna bör
göras, till exempel 250-350 trafikrörelser extra. Hastighetsbegränsningen för Bruksvägen är
50 km/h och för Slottsvägen 50 km/h. Avståndet till kommande bostadsbebyggelse (gränsen
för byggrätten) är över 20 meter från Bruksvägens mitt och över 40 meter från Slottsvägens
mitt.
Enligt diagrammet i Boverkets broschyr ger cirka 900 trafikrörelser en ljudnivå om 53 dBA
vid tjugo meter från vägens mitt (Bruksvägen) och 50 km/h. En fördubbling till 1800
trafikrörelser skulle med samma förutsättningar ge en ljudnivå om 56 dBA. Hänsyn kan även
tas till att mjuk mark förekommer men det ger en tämligen liten effekt på avstånd mindre än
20 meter. Vid 40 meter från vägens mitt (Slottsvägen) antas 5500 trafikrörelser ge 55 dBA.
Kommunen har även tagit fram en simulering av buller vid Bruksvägen, se figur 14.
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Figur 14: Simulering av trafikbuller utmed Bruksvägen (Tierps kommun 2019).

Resultaten av simuleringen visar att marken för de tillkommande bostäderna inte utsätts för
oacceptabla bullernivåer. Simuleringen visar att ekvivalentnivå uppgår till cirka 50 dBA. Inte
heller maxnivå anses vara ett problem eftersom det uppgår till cirka 68 dBA.
Sammantaget förväntas inte den ökade trafiken efter planområdets fulla utbyggnad enligt
planförslaget vara av den mängden att det skulle medföra en betydande ökning av trafikbuller.
Buller från järnvägen bedöms inte ha sådan påverkan på planområdet att det kan anses vara
olämpligt för att bebyggas med bostäder såvida de bostäderna ligger väster om Slottsvägen.
Enligt planförslaget planeras bostäder väster om Slottsvägen och bedöms inte påverkas av
trafikbuller från järnvägen.
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4.4 Översvämning
Ingen del av planområdet ligger i direkt anslutning till Tegelsmoraån. Planområdets östra
delar ligger mellan 90 och 130 meter ifrån ån. Mellan planområdet och ån finns naturmark.
Tegelsmoraån riskerar att svämma över under snösmältningen på våren. Under våren 2018
drabbades Örbyhus med omnejd av rejäla översvämningar. Stora områden uppströms (norr
om Örbyhus) samt stora områden nedströms (söder om Örbyhus i anslutning till Vendelsjön)
svämmades över. Vintern 2017-2018 var snörik, med mycket smältvatten till följd. Trots det
påverkades inte planområdets östra delar nämnvärt. Övriga delar av planområdet påverkades
inte alls.

Planförslaget
Planförslaget bedöms inte påverkas av eventuell översvämning av Tegelsmoraån. De delar av
planområdet som eventuellt kan påverkas av en översvämning har i planförslaget
markanvändningen NATUR, vilket inte anses känsligt för översvämning. Markanvändningen
NATUR är en bekräftelse av befintliga förhållanden.
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5. BESKRIVNING AV PLANBESTÄMMELSER
Följande avsnitt redovisar detaljplanens innehåll genom att beskriva de planbestämmelser
som utgör en del av plankartan. Det är plankartan som är det juridiskt bindande dokumentet
och det är planbestämmelserna i plankartan som gäller vid till exempel prövning av lov.
Planbeskrivningen ska i sin tur verka som stöd vid tolkningen av planbestämmelser i
plankartan.

5.1 Användningsbestämmelser för kvartersmark
Bestämmelse
B

Formulering
Bostäder

C

Centrum

Beskrivning
Bestämmelsen bostäder (B) tillåter
bebyggelse för bostäder av varaktig
karaktär. Även gruppbostäder och liknande
typer av boenden får förekomma så länge
som vårdinslaget inte är att anse som för
stort. Inom användningen tillåts även
bostadskomplement av olika slag, till
exempel sophus, garage, carport eller
parkering. Bestämmelsen är inte preciserad.
Det innebär att bestämmelsen anger att
bostäder får förekomma men bestämmelsen
specificerar inte vilken typ av bebyggelse
som tillåts, till exempel flerbostadshus. Det
är inte möjligt att reglera upplåtelseform i
detaljplan.
Bestämmelsen centrum (C) tillåter en
kombination av olika verksamheter. Det är
en samlingsanvändning och lämplig att
använda där syftet är att det ska finnas en
blandning av verksamheter, och på så sätt
samla sådan verksamhet som bör ligga
centralt eller på annat sätt vara lätt att nå för
många människor. Bestämmelsen tillåter
handel men om huvudändamålet är handel
bör det kombineras med användningen
handel (H), vilket är fallet inom delar av
Örbyhus centrum. Bestämmelsen saknar
precisering, vilket ger en flexibel detaljplan.
Precisering bör bara användas om det finns
skäl för det.
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C1

Centrumverksamhet
endast tillåten i
bottenvåning

H

Handel

R1

Besöksanläggning,
rekreation och idrott

E1

Teknisk anläggning,
transformator

Bestämmelsen centrum (C1) tillåter
centrumverksamhet med en precisering av
tillåten verksamhet. Preciseringen C1
innebär att centrumverksamhet endast är
tillåten i bottenvåning. Indexsiffran medför i
och med det en begränsning. Preciseringen
syftar till att begränsa centrumverksamheter
till bottenvåning eftersom huvudsyftet är
bostäder. Bestämmelsen C1 innebär att
centrumverksamhet får förekomma, men det
betyder inte att det måste förekomma.
Planbestämmelsen syftar inte till att
förhindra bostäder. Bostäder är alltså tillåtet
i bottenvåning eftersom B saknar
begränsning.
Bestämmelsen handel (H) används för att
reglera områden för handel med varor och
tjänster. Dagligvaruhandel och
sällanköpshandel ingår i användningen.
Bestämmelsen saknar precisering eftersom
det krävs skäl av betydande vikt för att göra
begränsningar inom handel. Bestämmelsen
avser dock inte partihandel, vilket bör
placeras inom användningen industri (J)
eller i vissa fall verksamheter (Z).
Bestämmelsen besöksanläggning (R)
används för områden där det förekommer
verksamheter som riktar sig till besökare, till
exempel idrotts- och sportanläggningar.
Användningen betecknas med R och bör
preciseras med hänsyn till
omgivningspåverkan. Preciseringen för
Örbyhus centrum är rekreation (R1), vilket
avser aktiviteter som syftar till att tjäna som
rekreation och idrott.
Bestämmelsen avser teknisk anläggning.
Området syftar till att säkerställa att det
finns utrymme för en transformator som ska
försörja området med ström. Preciseringen
transformator innebär att endast den
användningen är tillåten. Skyddsavstånd
regleras med hjälp av användningsområdets
storlek.
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E2

Teknisk anläggning,
datakommunikation

E3

Teknisk anläggning,
återvinning

Z

Verksamhetsområde

Bestämmelsen avser teknisk anläggning.
Området syftar till att säkerställa att det
finns utrymme för teknisk anläggning som
möjliggör en försörjning av området med till
exempel internet. Preciseringen
datakommunikation innebär att den endast
den användningen är tillåten. Det ska dock
noteras att datakommunikation avser ett
större begrepp, vilket inte låser detaljplanen
och användningen mot vad som är aktuellt i
dagsläget (fiber).
Bestämmelsen avser teknisk anläggning.
Området syftar till att möjliggöra för en ny
placering av befintlig återvinningsstationen
inom planområdet. Preciseringen
återvinning begränsar möjligheterna till
andra användningar inom användningen
teknisk anläggning. Bestämmelsen
kombineras i planförslaget med
användningen CH. Avsikten är att
möjliggöra för en placering av
återvinningsstation inom kvartersmarken
men att inte låsa användningen långsiktigt i
detaljplan. Framtida behov, vare sig det
gäller behov av kvartersmark för centrum
och handel eller lösningar för återvinning
kan se annorlunda ut.
Användningen verksamhetsområden
används för de områden som har eller
kommer ha en variation av verksamheter.
Endast verksamheter med begränsad
omgivningspåverkan avses.

5.2 Användningsbestämmelser för allmän platsmark
Bestämmelse
VÄG

Formulering
Trafik i området

Beskrivning
Bestämmelsen VÄG avser vägar för
motordriven fordonstrafik som ingår i det
sammanhängande vägnätet, till exempel
genomfartsvägar. Bestämmelsen avgör inte
vem som är väghållare.
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GATA

Lokal trafik i området

CYKEL

Cykeltrafik

GÅNG

Gångtrafik

P-PLATS

Parkeringsplats

Bestämmelsen GATA avser gator för
motordriven fordonstrafik såväl som gångoch cykeltrafik. Användningen används
främst för de gator som avser trafik som har
målpunkt vid gatan. Bestämmelsen tillåter
vanliga trafikanordningar. Planförslaget
saknar egenskapsbestämmelser som
föreskriver var trafikanordningar
förekommer, eller hur utformning av
trafikanordningar ska se ut. Utformningen
av gatan bör vara sådan att den leder till låg
hastighet och hög säkerhet, och bör följa
VGU (vägar och gators utformning).
Parkering inom gaturummet specificeras inte
med egenskapsgränser eftersom vara en
utformningsfråga. Parkering och
parkeringsplats kan anordnas inom
gaturummet där det anses lämpligt och följer
eventuella krav på utformning.
Bestämmelsen CYKEL innebär att marken
endast får användas för cykel- och
mopedtrafik såtillvida inte annan
användning specificeras (i det här fallet
GÅNG). Trafikregleringar är inte lämpligt
att göra i en detaljplan. Trafikregleringar bör
företrädesvis regleras genom lokala
trafikföreskrifter.
Bestämmelsen GÅNG innebär att gångvägar
och gångtrafik särskiljs ifrån andra
trafikanvändningar. Användningen används
när inga andra trafikslag ska tillåtas
såtillvida inte en annan användning
specificeras (i det här fallet CYKEL)
alternativt regleras genom lokala
trafikföreskrifter.
Bestämmelsen P-PLATS är avsedd att
användas inom allmän plats där det är tillåtet
att anordna parkering för alla typer av
fordon. Ingen precisering föreslås.
Parkeringsregler är inget som regleras i
detaljplan, utan planbestämmelsen syftar
endast till att säkerställa att parkering får
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PARK

Park, gång- och cykelväg
får anläggas

NATUR

Natur, gång- och cykelväg
får anläggas

TORG

Torg

förekomma. Planförslaget styr heller inte
utformningen av parkeringsplatsen.
Bestämmelsen PARK används för att reglera
användningen där det föreslås grönområden
som helt eller delvis är anlagda och kräver
skötsel. Användningen PARK förutsätter
skötsel av området enligt skötselplan eller
enligt ortens sed. Bestämmelsen tillåter även
att gång- och cykelväg anordnas men
specificerar inte var.
Bestämmelsen NATUR används för att
reglera användningen av naturmark, vilket
avser friväxande grön- och skogsområden
som inte är anlagda och inte sköts mer än
enligt skötselplan eller genom viss städning.
Genom användningen NATUR kan
kommunen säkerställa att ett område
bevaras som naturmark. Vissa funktioner
och anläggningar ingår i NATUR men om
det är viktigt för planens syfte kan
funktioner och placering regleras med
egenskapsbestämmelser, till exempel
dagvattenhantering (dagv). Bestämmelsen
tillåter även att gång- och cykelväg anordnas
men specificerar inte var.
Bestämmelsen TORG avser olika typer av
torg och tillhörande verksamheter. Torget,
platsen och verksamheterna ska vara avsett
för ett allmänt behov, till exempel
torghandel eller sådan bebyggelse som kan
anses tjäna syftet med torget. Torget kan
användas för andra ändamål, till exempel
evenemang. Grundprincipen är dock att torg
endast tillfälligt får upplåtas för enskild
verksamhet avseende speciella arrangemang.
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5.3 Egenskapsbestämmelser för kvartersmark
Bestämmelse

Formulering
Prickmark – marken får ej
förses med byggnad

Korsmark – endast
komplementbyggnader får
placeras inom korsmark.
Högsta tillåtna
byggnadshöjd är 3,5
meter. Byggnad ska
placeras minst 1,0 meter
från fastighetsgräns.

e1 20

Största byggnadsarea är
20 % av fastighetsarean
inom
användningsområdet.

Beskrivning
Bestämmelsen säkerställer att marken inte
bebyggs där det av olika skäl anses
olämpligt att uppföra byggnad. Det kan vara
av en anledning eller en kombination av
anledningar, till exempel underjordiska
ledningar, närhet till fastighetsgräns eller
för att en byggnad skulle förhindra sikten
vid en gatukorsning. Bestämmelsen syftar
till att förhindra byggnader, men inte
byggnadsverk som till exempel
parkeringsplatser, plank eller staket.
Bestämmelsen säkerställer att marken inte
bebyggs med huvudbyggnad.
Bestämmelsen möjliggör dock för att
marken ska kunna bebyggas med
komplementbyggnader, till exempel sophus,
carport eller garage. Byggnadernas höjd
begränsas med bestämmelse om högsta
tillåtna byggnadshöjd. Bestämmelsen anger
även att byggnad måste placeras minst 1,0
meter från fastighetsgräns. Det innebär att
korsmarken inte behöver kombineras
prickmark för att säkerställa att byggnader
inte hamnar i fastighetsgräns. Korsmark
istället för prickmark är ett sätt att behålla
flexibilitet i utformningen av bebyggelsen
inom kvartersmarken eftersom det
möjliggör för alternativ vid placering av
komplementbebyggelse. Bestämmelsen
syftar inte till att förhindra byggnadsverk
som till exempel parkeringsplatser, plank
eller staket.
Bestämmelsen reglerar hur mycket av
marken som får bebyggas genom att ange
största tillåtna byggnadsarea (BYA) i
procent av fastighetsarean inom
användningsområdet. Planbestämmelsen
anger byggnadsarea, vilket kan beskrivas
som byggnadens avtryck på marken.
Byggnadsarea (BYA) ska särskiljas mot
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e2 30

Största byggnadsarea är
30 % av fastighetsarean
inom
användningsområdet.

bruttoarea (BTA). Hur mycket
byggnadsarea som tillåts anges genom en
procentsats av fastighetens totala area inom
det avsedda användningsområdet för
kvartersmark. Användningsområdet avser
hela området som avgränsas av
användningsgräns, alltså även mark som ej
får bebyggas eller har andra begränsningar,
men avgörs även av fastighetsarean. Om
fastighetens storlek förändras, till exempel
vid avstyckning, gäller motsvarande
procenttal de respektive nya fastigheterna
inom användningsområdet. Om fastigheten
av någon anledning skulle införlivas i
fastighet utanför användningsområdet
innebär inte det alltså inte att tillåten
byggnadsarea ökar eftersom procentsatsen
läser mot fastighetsarea inom
användningsområdet.
Bestämmelsen reglerar hur mycket av
marken som får bebyggas genom att ange
största tillåtna byggnadsarea (BYA) i
procent av fastighetsarean inom
användningsområdet. Planbestämmelsen
anger byggnadsarea, vilket kan beskrivas
som byggnadens avtryck på marken.
Byggnadsarea (BYA) ska särskiljas mot
bruttoarea (BTA). Hur mycket
byggnadsarea som tillåts anges genom en
procentsats av fastighetens totala area inom
det avsedda användningsområdet för
kvartersmark. Användningsområdet avser
hela området som avgränsas av
användningsgräns, alltså även mark som ej
får bebyggas eller har andra begränsningar,
men avgörs även av fastighetsarean. Om
fastighetens storlek förändras, till exempel
vid avstyckning, gäller motsvarande
procenttal de respektive nya fastigheterna
inom användningsområdet. Om fastigheten
av någon anledning skulle införlivas i
fastighet utanför användningsområdet
innebär inte det alltså inte att tillåten
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byggnadsarea ökar eftersom procentsatsen
läser mot fastighetsarea inom
användningsområdet.
Bestämmelsen säkerställer bebyggelsens
högsta tillåtna byggnadshöjd.
Bestämmelsen medför inget krav på att det
ska byggas till den höjden, utan att det
anger den högsta tillåtna höjden.
Byggnadshöjd ska särskiljas mot nockhöjd
och totalhöjd. Planbestämmelsen anger
byggnadshöjd.
Bestämmelsen styr var tillfart till en
fastighet bör anläggas genom att förhindra
tillfart där den inte bör anläggas.
Bestämmelsen syftar till att förhindra inoch utfart där det bedöms som olämpligt
med hänsyn till trafiksituationen.

Högsta byggnadshöjd i
meter.

Utfartsförbud

5.4 Egenskapsbestämmelser för allmän platsmark
dagv

Utrymme för
dagvattendammar

Bestämmelsen innebär att planförslaget
möjliggör för anläggandet av en eller flera
dagvattendammar inom allmän plats för
natur (NATUR). Syftet med att anlägga
dagvattendammar är att fördröja och
kontrollera mängden dagvatten som leds
vidare till recipienten (Tegelsmoraån). Vid
fördröjning kan vattnet samtidigt renas
vilket ger bättre vattenkvalitet i recipienten.
Planbestämmelsen avser inte
dagvattenhantering genom infiltration.

5.5 Administrativa bestämmelser
Bestämmelse
u

Formulering
Underjordiska ledningar –
Marken ska vara
tillgänglig för
allmännyttiga
underjordiska ledningar.

Beskrivning
Den administrativa bestämmelsen betyder
markreservat för underjordiska ledningar.
Bestämmelsen brukar kombineras med
egenskapsbestämmelsen prickmark för att
undvika att byggnader placeras ovanpå
ledningar. Bestämmelsen innebär inte per
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a1

Startbesked för
nybyggnation får inte ges
förrän den markförorening
som identifierats inom
fastigheten har åtgärdats
och godkänts av
tillsynsmyndighet.

Genomförandetid

Genomförandetiden är 10
år från den dag då planen
vinner laga kraft.
Huvudmannaskap Kommunen är huvudman
för allmän platsmark.

automatik en ledningsrätt. En ledningsrätt
kan endast beslutas av lantmäteriet i en
förrättning. Markreservatet ger heller inte
rättighet till ledningshavaren att använda
området för avsett ändamål.
Ledningshavaren kan tillskapa sig rättighet
genom avtalsservitut med fastighetsägaren.
Den administrativa bestämmelsen innebär
att lovplikten är villkorad, vilket innebär att
tillsynsmyndigheten (kommunen i det här
fallet) måste ge klartecken att marken
uppnår rätt riktvärden för förorenad mark
avhängigt den användning som avses innan
startbesked kan ges för nybyggnation.
Bestämmelsen anger förutsättning för att få
startbesked för nybyggnation. Hur
omfattande åtgärder som behövs regleras
inte i detaljplan, utan sker i samråd med
tillsynsmyndighet i samband med
åtgärdandet av föroreningen.
Genomförandetiden är den tidsrymd inom
vilken detaljplanen är tänkt att förverkligas.
Huvudmannaskap innebär ett ansvar om att
anlägga, sköta och underhålla allmän plats.
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6. PLANENS GENOMFÖRANDE
6.1 Huvudmannaskap
Kommunen är huvudman för allmän plats inom planområdet. Kommunen ska svara för
anläggande, skötsel och underhåll av gator och andra allmänna platser. Områden som i
detaljplan regleras som allmän plats skall lösas in av kommunen (se karta och beskrivning
under 6.3).

6.2 Genomförandetid
Genomförandetiden för detaljplanen Örbyhus centrum (DP 364) är 10 år från och med den
dag som planen vinner laga kraft.
Genomförandetiden är den tidsrymd inom vilken detaljplanen är tänkt att förverkligas. Under
genomförandetiden får planen i regel inte ändras, upphävas eller ersättas om berörd
fastighetsägare motsätter sig det. Undantag får göras om en förändring är nödvändig på grund
av nya förhållanden av stor allmän vikt som inte kunde förutses vid tidpunkten för
planläggning eller för införandet av bestämmelser om fastighetsindelning (plan- och
bygglagen 4 kap. 39 §). Om detaljplanen ändras, upphävs eller ersätts under
genomförandetiden har fastighetsägaren rätt till ersättning från kommunen för den skada det
medför (plan- och bygglagen 14 kap. 9 §). Efter genomförandetiden fortsätter detaljplanen att
gälla till dess att planen ändras, upphävs eller ersätts.

6.3 Fastighetsrättsliga frågor
I samband med att den nya detaljplanen genomförs kommer en del fastighetsregleringar vara
nödvändiga. För en illustrationskarta över föreslagna förändringar, se figur 15.

Tillväxt & samhällsbyggnad
556

57(59)
DNR: EDP 2017.2014
UTÖKAT PLANFÖRFARANDE

DP 364 – ÖRBYHUS CENTRUM
PLANBESKRIVNING - ANTAGANDEHANDLING

Figur 15: Illustrationskartan visar föreslagna förändringar av fastigheterna i samband med planens genomförande.

Kommunen har gjort bedömningen att följande förändringar kommer bli aktuella:
A – Del av fastigheten Libbarbo 8:1 föreslås överföras över till fastigheten Libbarbo 1:179.
B – Del av fastigheten Libbarbo 1:179 föreslås överföras till fastigheten Libbarbo 8:1.
C – Del av fastigheten Libbarbo 8:1 föreslås överföras över till fastigheten Libbarbo 1:179.
D – Del av fastigheten Libbarbo 8:1 föreslås överföras till Libbarbo 1:36.
E – Del av fastigheten Libbarbo 8:1 föreslås avstyckas till ny fastighet.
F – Del av fastigheten Libbarbo 8:1 föreslås överföras till Libbarbo 1:192.
G – Del av fastigheten Libbarbo 8:1 föreslås avstyckas till ny fastighet/fastigheter.
H – Del av fastigheten Libbarbo 8:1 föreslås överföras till Libbarbo 2:34, samt del av
Libbarbo 2:34 föreslås överföras till Libbarbo 8:1.
I – Del av fastigheten Libbarbo 2:37 föreslås överföras till Libbarbo 8:1.
Förändringarna innebär att kommunen kommer att lösa in mark som är avsedd för allmän
plats. I andra fall handlar det om att försöka skapa ändamålsenliga fastigheter givet de
verksamheter som finns inom planområdet idag. De förändringar som det nya planförslaget
medför innebär att ny kvartersmark överförs till fastigheter med befintlig kvartersmark.
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Under samrådet ingick delar av samfälligheten S:2 i planområdet. Samfälligheten påverkades
inte direkt av planförslaget. Samfälligheten har under tiden för planprocessen varit föremål för
en förrättning med syfte att upplösa samfälligheten. Förrättningen har avslutats och vunnit
laga kraft. S:2 är därmed upplöst.
Gemensamhetsanläggningar vid fastigheten Libbarbo 1:192 bedöms inte påverkas av
planförslaget.
Markreservat innebär inte per automatik ledningsrätt. Kommunen kan reservera mark genom
markreservat men ledningsrätt bildas av Lantmäteriet vid en förrättning. Rättighet att förlägga
ledningar inom ett markreservat kan också tillskapas genom avtalsservitut mellan
ledningshavaren och fastighetsägaren. Befintliga ledningshavare bör tillgodoses med
ledningsrätt i samband med avstyckning, till exempel avstyckningen av kvartersmark för BC1.

6.4 Ekonomiska konsekvenser
Genomförandet av planförslaget kommer innebära en del kostnader. Vilken typ av förändring
som företas avgör till stor del vilka kostnader som uppstår.
Kostnader kommer belasta kommunen för utbyggnaden och omdaningen av lokalgatan. Det
inkluderar parkeringsplatser inom lokalgata samt avgränsning gentemot kvartersmark för
bostäder och kvartersmark för centrum och handel. Vidare följer kostnader för omflyttning av
ishockeyrinken, boulebanor med mera.
Anläggandet av parkmarken, eventuell ny utformning av parkeringsplatsen och torget är
avhängigt hur stora förändringar som ska utföras. Kommunala huvudmannaskapet innebär att
kommunen har ansvaret för kostnader kopplat till allmän plats.
Kommunen bär kostnad för utbyggnad av dagvattendamm. Planen möjliggör för att
dagvattendamm kan anläggas men utbyggnaden är inte en del av det direkta genomförandet.
Det kan vara möjligt att få delar av dagvattendammen finansierad med hjälp av bidrag, vilket
indirekt skulle kunna påverka kostanden av genomförandet. Kommunen är dock direkt
ansvarig för de kostnader som uppstår i det fall dammen anläggs.
Ny placering för återvinningsstationen innebär att marken måste prepareras och hårdgöras.
Återvinning som verksamhet är möjligtvis av sådan karaktär att föroreningen inte måste
åtgärdas i ett första skede. Det finns indikationer på att föroreningen ligger på ett sådant djup
(1,6 meter) att den endast berörs vid markarbeten. Kostnader för den förorenade marken
aktualiseras i samband med eventuell ny verksamhet som innebär att marken prepareras för
anläggning av byggnader.
Kostnader inom kvartersmark för bostäderna kopplat till exploateringen tas av exploatören.
Ledningar för fiber behöver troligtvis flyttas eller ersättas.
Planförslaget föreslår ny kvartersmark i anslutning till befintlig kvartersmark för ett par
fastighetsägare. Syftet är att möjliggöra för säkrare varuleveranser. Kvartersmarken bör säljas
till fastighetsägare enligt markpriser i gällande taxa. I samband med fastighetsreglering avser
kommunen överföra kvartersmark för centrum och handel till de fastigheterna.
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Kommunen har tecknat planavtal med sökanden till ändring av detaljplan. Avtalet innebär att
AB Tierpsbyggen undantas från framtida planavgift inom området BC1 på grund av att de
medfinansierat framtagandet av den nya detaljplanen. Avtalet ger endast AB Tierpsbyggen
undantag från planavgift.

7. FORTSATT PLANARBETE
7.1 Tidplan
Tidplanen är preliminär och kan komma att revideras under arbetet med detaljplanen.
Kommunen har för närvarande följande tidplan för resterande delen av planprocessen:
Granskning

kvartal 4 - 2019

Antagande i kommunfullmäktige

kvartal 2 - 2020

Laga kraft

kvartal 2 - 2020

Medverkande kommunala tjänstemän
Kristoffer Blomfeldt, planarkitekt
Adam Nyström, kommunarkitekt
Maria Berg, naturvårdshandläggare
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Läshänvisning
När ett planprogram eller förslag till ny detaljplan har varit på granskning skall kommunen
enligt plan- och bygglagen upprätta ett granskningsutlåtande. I granskningsutlåtandet
redovisar kommunen en sammanställning av samtliga inkomna yttranden från granskningen.
Synpunkterna bemöts av kommunen genom kommentarer. Kommunen redogör för vilka
synpunkter som har beaktats i planförslaget. Hur planförslaget ändras inför antagande
sammanfattas.

Beskrivning av granskningen
Granskningshandlingar
Samrådshandlingar upprättades och beslut om samråd fattades 2018-12-19 § 138. Efter
samråd uppdaterades handlingarna inför granskning. Beslut om granskning fattades 2019-1119 § 121. Till granskningshandlingarna hör plankarta, planbeskrivning, undersökning om
betydande miljöpåverkan, barnchecklista, fastighetsförteckning samt utredningar.
Underrättelse om granskning har skett enligt sändlista genom utskickskort till sakägare (i
enlighet med fastighetsförteckning), myndigheter, intresseorganisationer och
företag/föreningar som kan anses vara berörda av planförslaget. Luftfartsverket saknades på
sändlistan men har underrättats efterhand och yttrat sig.
Granskningshandlingar har under granskningstiden funnits tillgängliga i kommunhuset på
Centralgatan 7 i Tierp, och på kommunens hemsida: www.tierp.se

Granskningstid
Från 2019-11-20 till och med 2019-12-18.

Inkomna yttranden
Yttranden har inkommit från:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Länsstyrelsen Uppsala län
Lantmäteriet
Trafikverket
Försvarsmakten
Luftfartsverket
Uppsala brandförsvar
Vattenfall Eldistribution AB
IP Only
Vendel-Tobo-Örbyhus Socialdemokratiska förening
Utveckla Örbyhus Tobo Vendel
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Sammanfattning av ändringar i planförslaget
Planförslaget har efter granskning och inför antagande justerats utifrån synpunkter som
inkommit under granskningstiden. Ändringarna anses inte medföra väsentlig förändring
detaljplanen och kan planförslaget kan således antas av kommunen. Sammanfattningsvis har
planhandlingarna justerats enligt följande.
Plankartan justeras på följande sätt:
•
•
•

Justering av fastighetsbeteckningar i planinformation (legend)
VÄG justeras för att inkludera busshållplatser i vägområdet
Information om att område BC1 kan komma att undantas framtida planavgift läggs till
i planinformation under planekonomi (undantaget beror på avtal om medfinansiering
vid framtagandet av detaljplan).

Planbeskrivningen justeras på följande sätt:
•
•
•

•
•
•

Planbeskrivningen kompletteras med information om vilken lagstiftning detaljplanen
handläggs enligt (PBL 2010:900)
Information om u-områden samt ledningsrätter förtydligas
Information om tillståndspliktig zon läggs till i planbeskrivningen för att verka som
stöd vid framtida bygglov och säkerställa att inga byggnader eller anläggningar som
kan innebära en säkerhetsrisk uppförs inom det området
Kapitel om VÄG och PARK justeras för att beskriva förändring vid busshållplatserna
på väg 719
Information om undantag från planavgift införs under ekonomiska konsekvenser
Redaktionella ändringar samt uppdaterad beskrivning om var i planprocessen
planförslaget befinner sig

Övriga väsentliga förändringar av planförslaget:
•

Inga väsentliga förändringar av planförslaget bedöms ha gjorts sedan granskning.
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Redogörelse av synpunkter och kommentarer till
synpunkter
Här redovisas synpunkter från sakägare, berörda myndigheter, föreningar,
intresseorganisationer, företag med fler som kommit in under granskning. Efter respektive
yttrande följer kommunens kommentar till synpunkterna.
Länsstyrelsen Uppsala län

Bil. 1

Diarienummer 402-8432-2019
Granskning av förslag till detaljplan för DP 364 - Örbyhus centrum, Tierps kommun,
Uppsala län
Kommunens dnr: EDP 2017.2014
Kommunen har översänt rubricerat detaljplaneförslag för granskning enligt 5 kap 18 § planoch bygglagen (2010:900), PBL.
Syftet med planförslaget
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för nya bostäder inom del av Libbarbo 8:1, en
utveckling av handel och centrumverksamhet i Örbyhus centrum och en översyn av området
för idrotts- och fritidsanläggningar. Detaljplanen tar därmed bort möjligheten enligt gällande
plan att anlägga verksamhet för bilservice i anslutning till östra infarten samt anlägga industri
och mark för lantbruksändamål i områdets östra del. I östra delen möjliggörs istället
naturmark med dagvattenhantering. Detaljplanens genomförande bedöms ha stöd i gällande
översiktsplan (ÖP 2010-2030).
Frågor som bevakas av Länsstyrelsen enligt 11 kap 10 § PBL
Länsstyrelsen har inga synpunkter utifrån de frågor som bevakas enligt 11 kap 10 § PBL.
Länsstyrelsens synpunkter i samrådsskedet framgår av yttrande dnr 402-272-2019, daterat den
30 januari 2019. Länsstyrelsens synpunkter har beaktats.
Övriga synpunkter
Länsstyrelsen har inga övriga synpunkter.
De som medverkat i beslutet
Chef för plan- och bostadsenheten Annika Israelsson har beslutat i detta ärende.
Planhandläggare Agnete Bretan har varit föredragande.
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Kommunens kommentar:
Noteras.

Lantmäteriet

Bil. 2

Dnr LM2019/019324
Yttrande i ärende LM2019/019324
DATUM: 2019-12-12

ERT ÄRENDE: EDP 2017.2014

KOMMUN: TIERP

LÄN: UPPSALA LÄN

SKEDE: GRANSKNING
Detaljplan för Örbyhus centrum, detaljplan 364
Vid genomgång av planförslagets granskningshandlingar (daterade 2019-10-29) har följande
noterats:
Utöver de synpunkter som lämnades vid samrådsskedet (flera av dem har justerats), har
Lantmäteriet följande kommentarer på planförslaget:
PLANKARTA
Fastighetsbeteckningarna under rubriken Ersättning av detaljplan för Örbyhus centrum
behöver uppdateras. Exempelvis är inte Libbarbo 1:179 med, medan Libbarbo s:2, som är
avregistrerad är med.
Lagstödet för respektive planbestämmelse redovisas inte i anslutning till planbestämmelserna,
vilket ska göras enligt Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för detaljplan.
HANDLÄGGNING ENLIGT VILKEN LAGSTIFTNING?
Det finns inte angivet i planhandlingarna vilken version av plan- och bygglagen (med
hänvisning till SFS-nummer) som används vid handläggningen av detaljplanen.
U-OMRÅDE
Bra att förtydligande har skett i planbeskrivningen gällande u-områden. Ytterligare
förtydligande skulle kunna ske genom att informera om att u-område inte medför någon rätt
att använda området för avsett ändamål. Ledningshavaren måste tillskapa sig rättighet för
området. Förutom ledningsrätt kan rättighet även lösas via avtalsservitut mellan
fastighetsägare och ledningshavare.
Tillväxt & samhällsbyggnad
565

7(15)
DNR: EDP 2017.2014
UTÖKAT PLANFÖRFARANDE

DP 364 – ÖRBYHUS CENTRUM
GRANSKNINGSUTLÅTANDE

I samrådssvaret har kommunen angett att det finns befintliga ledningsrätter där u-områden är
lokaliserade. Lantmäteriet har dock inte kunnat hitta några ledningsrätter för aktuella
områden. I planbeskrivningen saknas information om vilka som är ledningshavare till
befintliga ledningar inom planområdet.
UTFART FÖR OMRÅDE R1
I anslutning till område R1 finns inte möjlighet till utfart för biltrafik, då området endast
gränsar till allmän plats för Gång och Cykel. Lantmäteriet vill uppmärksamma kommunen om
detta, trots att det i planbeskrivningen anges att den trafik som är tillåten inom användningen
regleras i LTF.
För Lantmäteriet
Hanna Rickdorff Lahrin
Kommunens kommentar:
Fastighetsbeteckningar uppdateras på plankartan.
Enligt Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser anger punkt 1.1.3.
(Redovisning av lagstöd) att lagstöd bör redovisas i anslutning till
planbestämmelserna. Det är dock inte ett krav.
Planbeskrivningen kompletteras med information om lagstiftning samt förtydligande
och korrigering av information om u-område samt ledningsrätter.
Området R1 är inte avsett för trafikändamål. Den servicetrafik som behövs för
områdets underhåll med mera kan tillåtas genom LTF. Utfart från området kan i
sådant fall ske till gång- och cykel under förutsättning att LTF för gång- och cykel
tillåter det, vilket är avsikten. Kommunen bedömer det viktigare att stärka gång- och
cykelbanan och att endast tillåta undantagsfall gentemot att planlägga för GATA
och på det sättet begränsa fotgängare och cyklister. Synpunkter noteras.
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Trafikverket

Bil. 3

Trafikverkets dnr: TRV 2019/127434
Granskning gällande detaljplan för Örbyhus centrum, Tierps kommun, Uppsala län
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostadsbebyggelse inom planområdet samt
reglera bort användningsområden från gällande detaljplan som inte bedöms vara aktuella
längre. Längs med och genom planområdet går allmän statlig väg 716 och 719.
Trafikverket hade i samrådet ett resonemang om att allmän platsmark PARK utan vidare
bestämmelser är olämpligt att använda intill allmänna statliga vägar då denna användning inte
säkerställer att den tillståndspliktiga zonen hålls fri från anläggningar och byggnader som kan
inverka på trafiksäkerheten. Kommunen har bemött denna synpunkt i samrådsredogörelsen
och delar inte Trafikverkets syn i frågan och meddelar att eventuella byggnader inom den
tillståndspliktiga zonen prövas i framtida bygglov.
Trafikverket vill därav påminna om att bygglovsremisser som inte strider mot detaljplanen
remitteras inte Trafikverket eller Länsstyrelsen och frågan bevakas därav inte i ett bygglov.
Trafikverket vill i och med det vidhålla sin synpunkt att den tillståndspliktiga zonen ska
säkerställas i plankartan på lämpligt vis.
Trafikverket har även uppmärksammat att allmän platsmark PARK har lagts över
busshållplatsen på väg 719. Busshållplatsen är en del av vägområdet och vägrätten för väg
719. Enligt väglagen får vägplan och detaljplan inte strida mot varandra. Trafikverket anser
därmed att allmän platsmark VÄG ska utökas över hela vägområdet.
Trafikverket har även observerat att detaljplanen inte remitterats LFV (Luftfartsverket). Då
detaljplanen tillåter byggnader och andra föremål som har en högsta byggnadshöjd på 20
meter kan det påverka luftfarten. En lokaliseringsbedömning ska göras vid varje enskild
etablering (flyghinderanalys) och kan beställas hos LFV. I den bedöms det huruvida
flygtrafikens radioutrustning riskerar att påverkas i så fall på vilket sätt.
Linda Pettersson
Samhällsplanerare, Planering, Region Öst
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Kommunens kommentar:
Trafikverkets synpunkt vid samråd gällde användningsbestämmelse för del av allmän
plats. Trafikverket var av uppfattningen att användningen NATUR skulle användas
istället för den av kommunen föreslagna användningen PARK. Kommunen delade
inte den uppfattningen och redogjorde för skälen vid samråd. Trafikverket
argumenterade för en skillnad mellan PARK och NATUR, i förhållande till den
tillståndspliktiga zonen. Kommunen anser inte att det är någon skillnad eftersom
byggnader kan tillåtas inom respektive användning. Kommunen anser att PARK är
rätt användning för de centrala delarna av Örbyhus centrum och att den
tillståndspliktiga zonen säkras på annat sätt. Föreslagen PARK är allmän plats och
det är kommunalt huvudmannaskap. Kommunen har i förslaget använt
användningen PARK som en buffert och tryggar därmed den tillståndspliktiga zonen
närmast vägen. Utanför den tillståndspliktiga zonen tillåts kvartersmark för centrum,
handel samt bostäder etc. Eventuella bygglov remitteras inte länsstyrelsen eller
Trafikverket, men bygglov granskas av kommunen inom ramen för ansökan om
bygglov. Information om tillståndspliktig zon tillförs planbeskrivningen för att verka
som stöd vid framtida handläggning av bygglov. Kommunen har noterat synpunkten
och anser att den tillståndspliktiga zonen är säkerställd.
Kommunen har dock tagit del av avtal om vägrätt och har justerat vägområdet
(VÄG) till att även inbegripa busshållplatsernas vägområde. Förändringen anses till
största del vara av formell karaktär och sakna betydelse för syftet med detaljplanen.
Kommunen anser därför det möjligt att gå vidare med ett antagande av detaljplanen
utan att åter ställa ut planförslaget på granskning.
Luftfartsverket har remitterats i efterhand och har inget att erinra, se yttrande (Bil
5).

Försvarsmakten

Bil. 4

Beteckning: FM2019-25592:7
Yttrande avseende remiss om detaljplan för Libbarbo 1:36 m.fl., Tierps kommun,
Uppsala län
Försvarsmakten har inget att erinra i rubricerat ärende.
Bramer, Camilla
Chef sektionen för fysisk planering, Infrastrukturavdelningen
Tillväxt & samhällsbyggnad
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Kommunens kommentar:
Noteras.

Luftfartsverket

Bil. 5

Dokumentnummer: D-2019-186798
Ärendenummer: Ä-2019-011098
LFV:s yttrande angående detaljplan för Örbyhus centrum, fastigheterna Libbarbo 1:36, 1:179,
1:192, 1:193 samt del av fastigheten Libbarbo 8:1 med flera, Tierps kommun
Härmed överlämnas LFV/ANS yttrande över i rubriken nämnda remiss.
Med vänlig hälsning, Gert Carlsson
Remissvar:
LFV har i egenskap av sakägare för CNS-utrustning inget att erinra mot detaljplanen.
Detta yttrande gäller på utfärdandedatum. LFV förbehåller sig rätten att revidera
yttrandet vid ny prövning om regelverk gällande störningar på CNS-utrustning
förändras, eller om ny CNS-utrustning etableras i hindrets närhet.
Med CNS-utrustning menas utrustning för kommunikation, navigation och övervakning
(Communication, Navigation, Surveillance). Analysen grundar sig på Svensk Standard 447 10
12 utgåva 1:1991 ”Skyddsavstånd för luftfartsradiosystem mot aktiva och passiva störningar
för elektrisk kraftöverföring och tågdrift”, Standardiseringskommissionen i Sverige, samt på
ICAO DOC 015.
VIKTIGT: I vårt remissvar har LFV inte analyserat konsekvenser för flygvägar till och från
flygplatser, samt om CNS-utrustning ägd av flygplats kan riskera att bli påverkad. Berörda
flygplatser skall därför alltid tillfrågas som sakägare om byggnadsverk över 20 meter ingår i
planer, eller om flygplatserna av annan anledning misstänks kunna bli påverkade av en
etablering. Med berörd flygplats avses att etableringen hamnar inom flygplatsens MSA-yta ca
60 km ut från flygplatsen. MSA är den hinderyta som är störst och står för ”Minimum Sector
Altitude”.
LFV erbjuder produkten Flyghinderanalys, där vi utför kontroll av flygvägar, luftrum och all
tänkbar radioutrustning för luftfarten. För mer information, se www.lfv.se/flyghinderanalys.
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Kommunens kommentar:
Synpunkter noteras.

Uppsala brandförsvar

Bil. 6

Diarienummer: 2019-000043
Yttrande angående detaljplan för DP 364 - Örbyhus centrum
Fastighet
Libbarbo 1:36, 1:179, 1:192, 1:193 samt del av Libbarbo 8: 1 m.fl.
Ärendets externa diarienummer
EDP 2017.2014
Uppsala brandförsvar har tagit del av granskningshandlingarna och har följande synpunkter:
För att möjliggöra för brandförsvaret att genomföra effektiva insatser vid en brand är det
viktigt att det i området finns brandposter. Om någon av de befintliga brandposterna tas bort,
behöver de ersättas för att brandförsvaret ska kunna bibehålla sin förmåga.
Enligt delegation för räddningsnämnden
Patrik Kjellberg, brandingenjör

Kommunens kommentar:
Synpunkter noteras.

Vattenfall Eldistribution AB

Bil. 7

Vattenfall Eldistribution AB har inget att tillföra eller erinra i detta skede i rubricerat ärende
”Underrättelse om granskning för detaljplan DP 364 - Örbyhus centrum - Tierps kommun Dnr
EDP 2017.2014”.
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Vänliga hälsningar
Rino Hulth

Kommunens kommentar:
Noteras.

IP Only

Bil. 8

Bakgrund
IP-Only har tagit del av förslag till detaljplan enligt ovan, och låter framföra följande:
Yttrande
IP-Only har flera markförlagda fiberanläggningar inom detaljplaneområdet
Generellt så önskar IP-Only att så långt som möjligt behålla befintliga ledningar i sina
nuvarande lägen för att undvika de olägenheter och kostnader som uppkommer i samband
med flytt. Vidare så förutsätter IP-Only att de kostnader som uppstår vid en eventuell flytt
bekostas av den som initierar flytten.
Vid arbeten i närheten av befintliga ledningar behöver försiktighet iakttas så att inte skada
uppkommer.
I övrigt har IP-Only inget att erinra mot det aktuella förslaget till detaljplan.
För ledningssamordning vänligen kontakta Andreas Falk, 0766961420, andreas.falk@iponly.se
Med vänliga hälsningar
Andreas Falk

Kommunens kommentar:
Synpunkter noteras.
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Vendel-Tobo-Örbyhus Socialdemokratiska förening

Bil. 9

Vid ett medlemsmöte 20191209 beslöt Vendel-Tobo-Örbyhus Socialdemokratiska förening
att förmedla följande synpunkter på Ersättning av detaljplan för Örbyhus centrum
(fastigheterna Libbarbo 1:36, 1:179, 1:192, 1:193 samt del av fastigheten Libbarbo 8:1, Tierps
kommun).
1) Vi ser att det blir en uppenbar brist på parkeringsplatser i samband med t.ex.
idrottsevenemang.
2) Vi föreslår att man anlägger en ny parkering för pendlare på tomten för gamla
brandstationen.
Med vänlig hälsning,
Marie-Louise Rindå
Ordförande Vendel-Tobo-Örbyhus Socialdemokratiska förening
genom
Jan Zetterqvist
Deltidsombudsman för Socialdemokraterna i Tierp

Kommunens kommentar:
Kommunen delar inte uppfattningen om att det blir en uppenbar brist på
parkeringsplatser. I undantagsfall, till exempel vid Örbyhusdagen, kan det vara stor
beläggning på parkeringsplatserna men vanligtvis är det inte brist på parkering.
Kommunen har valt att prioritera bostäder eftersom det innebär att Örbyhus
utvecklas som ort. Bostädernas behov av parkering ska tillgodoses inom
kvartersmarken för bostäder.
Planförslaget styr endast över vad som sker inom planområdet. Synpunkterna
noteras.

Utveckla Örbyhus Tobo Vendel

Bil. 10

Här kommer synpunkter på detaljplanförslaget, insamlat bland medborgare i ÖTV-området:
- Om återvinningsstationen ska placeras på CH-området och någon vill bygga där, var ska
återvinningen flyttas? Att planera för redan nu. Vårt förslag är på kommunens fastighet vid
trädgårdshandeln, i korsningen Dannemora/Bruks-vägen. Det är centralt och lättillgängligt
både för bilburna och icke-bilburna.
Tillväxt & samhällsbyggnad
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- Ytan mellan Möbelaffären och ICA bör klassas som CH för att möjliggöra utbyggnad av
centrumverksamheter, tex i form av en gemensam inomhusgalleria. Detta har varit på tal
tidigare och är något som skulle kunna bli aktuellt i framtiden, och då skulle det bli
omständigt att ändra detaljplanen igen. Tillsvidare (när det fortfarande är obebyggd yta)
hoppas utvecklingsgruppen kunna skapa en levande yta (se tex Sommartorg i Barkabystaden)
i samarbete med kommunen, eftersom det i nuläget är en oanvänd och oattraktiv yta.
- Parkering. Vid större evenemang som idrottstävlingar, fina sommardagar när många besöker
badet, m.m. så blir det i nuläget fullt på parkeringen. Var i närheten kan det finnas parkering?
Vårt förslag är att se över Uppsalavägen 4 (där i nuläget till vardags ca 20 bilar står
parkerade) - att bygga trygghetsboende i direkt anslutning till Vendelgården och skapa
utrymme för parkering på ytan närmast Vendelbadet.
- Flera medborgare påpekar behovet av att prioritera byggnation av trygghetsboende vid
Vendelgården framför byggnation i centrum (om det inte kan ske samtidigt).
- Belysning behöver förbättras i centrumområdet, för trygghet och attraktivitet. '
Vänligen,
Styrelsen för Utveckla Örbyhus-Tobo-Vendel

Kommunens kommentar:
Synpunkter noteras.

Slutkommentar
Under granskningen har en del synpunkter inkommit som inte kan tillgodoses eller endast till
viss del kan tillgodoses av kommunen. Här följer en sammanfattning av kommunens
kommentarer:
En detaljplan är en avvägning mellan enskilda och allmänna intressen. En detaljplan ska styra
markanvändningen och bebyggelsen, men en detaljplan ska enligt lag inte reglera mer än
nödvändigt. Detaljplanen kan alltså inte styra över upplåtelseform i bostäder, det vill säga om
det blir hyresrätter eller bostadsrätter. Detaljplanen kan heller inte styra över vilken
verksamhet en enskild fastighetsägare bedriver. Om verksamheten faller inom ramen för den
avsedda markanvändningen ska det tillåtas.
Inom allmän plats är det vanligtvis kommunen som ansvarar för utformningen och driften.
Det finns möjlighet att påverka, direkt och indirekt. Att delta i samverkansgrupper kan vara
Tillväxt & samhällsbyggnad
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ett sätt att direkt påverka vad som händer och sker i stadens rum. Ett indirekt sätt att påverka
är att själv ansvara för sin del, till exempel genom att parkera på avsedd plats och att undvika
nedskräpning. Sammantaget blir effekten en mer trivsam miljö.
Kommunen har endast delvis hörsammat önskemål om mer parkmark inom allmän plats.
Genom att föreslå ny placering av parkmarken hoppas kommunen att parkmarken upplevs
som mer sammanhängande och skyddad. Även här blir avvägningen mellan allmänna och
enskilda intressen central, behovet och önskemålet om en grön struktur med trivsam
utformning gentemot framtida behov av mer service och möjlighet att etablera sig som
företagare.
Kommunen har hörsammat Trafikverkets synpunkt om att införliva busshållplatserna i allmän
plats VÄG istället för allmän plats PARK. I praktiken innebär ändringen ingen skillnad.
Busshållplatserna är befintliga och kommer bli kvar i sin nuvarande utformning. Förändringen
anses inte vara av sådan karaktär att kommunen ser sig tvungna att på nytt ställa ut
planförslaget för granskning. Bedömningen är att förändringen är av mindre betydelse sett till
syftet med detaljplanen.
Återvinningstationen föreslås inom planområdet enligt planförslaget. Enligt inkomna
synpunkter råder det delade meningar om var en återvinningsstation ska placeras, huruvida
den ska vara kvar i centrum eller inte. Kommunen föreslår vad som kan anses vara en
kompromiss. Planförslaget möjliggör även fortsättningsvis för en återvinningsstation i
centrum, men föreslår även alternativa markanvändningar. Det betyder att kvartersmarken
inte blir obrukbar genom en låst markanvändning om det skulle visa sig att det finns lämpliga
alternativa placeringar utanför planområdet. Kvartersmarken kan i sådant fall nyttjas för
centrum och handel. Någon alternativ placering inom planområdet bedöms inte möjlig. Hur
insamling av återvinning går till i framtiden står inte klart. Kompromissen innebär att den
mest ändamålsenliga användningen av marken möjliggörs.

………………………………………….
Kristoffer Blomfeldt
Planarkitekt
2020-02-07
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Läshänvisning
När ett planprogram eller förslag till ny detaljplan har varit på samråd skall kommunen enligt
plan- och bygglagen upprätta en samrådsredogörelse. I samrådsredogörelsen redovisar
kommunen en sammanställning av samtliga inkomna yttranden från samrådet. Synpunkterna
bemöts av kommunen genom kommentarer. Kommunen redogör för vilka synpunkter som
avses beaktas i det fortsatta arbetet med planförslaget. Hur planförslaget ändras sammanfattas.

Beskrivning av samrådet
Samrådshandlingar
Samrådshandlingar upprättades och beslut om samråd fattades 2018-12-19 § 138. Till
samrådshandlingarna hör plankarta, planbeskrivning, undersökning om betydande
miljöpåverkan, barnchecklista, fastighetsförteckning samt utredningar. Underrättelse om
samråd har skett enligt sändlista genom utskickskort till sakägare (i enlighet med
fastighetsförteckning), myndigheter, intresseorganisationer och företag/föreningar som kan
anses vara berörda av planförslaget. Kungörelse har publicerats i UNT och i Arbetarbladet.
Samrådshandlingar har under samrådstiden funnits tillgängliga i kommunhuset på
Centralgatan 7 i Tierp, på biblioteket i Örbyhus och på kommunens hemsida: www.tierp.se

Samrådstid
Från 2019-01-10 till och med 2019-02-07.

Inkomna yttranden
Yttranden har inkommit från:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Länsstyrelsen Uppsala län
Lantmäteriet
Trafikverket
Försvarsmakten
Uppsala brandförsvar
Trafik och samhälle UL
Upplandsmuseet
Telia
Utveckla Örbyhus Tobo Vendel
Oskar Jonsson
Mats Elenäs

2019-01-30
2019-02-07
2019-02-06
2019-01-25
2019-02-04
2019-01-30
2019-01-30
2019-01-18
2019-01-30
2019-01-24, 2019-02-05
2019-01-30

Samrådsmöte
Kommunen har genomfört ett samrådsmöte. Samrådsmötet ägde rum på kvällen 23 januari
2019 i matsalen på Örbyhus skola. Information om samrådsmötet delgavs i underrättelsen
samt i kungörelsen. Synpunkter insamlade vid samrådsmötet på Örbyhus skola sammanfattas.
Tillväxt & samhällsbyggnad
577

4(22)
DNR: EDP 2017.2014
UTÖKAT PLANFÖRFARANDE

DP 364 – ÖRBYHUS CENTRUM
SAMRÅDSREDOGÖRELSE

Sammanfattning av ändringar i planförslaget
Planförslaget har inför granskning justerats, delvis utifrån synpunkter som inkommit under
samråd. Sammanfattningsvis har planhandlingarna justerats enligt följande.
Plankartan kompletteras med:
•
•
•
•
•
•
•
•

Planbestämmelse C1 justeras
Överflödig egenskapsgräns justeras
Illustrationer tas bort ur plankartan
Beteckningen s:2 har tagits bort eftersom samfälligheten har upplösts
Tillståndspliktig zon längs väg 719 säkerställs med prickmark som förhindrar
bebyggelse inom kvartersmark för centrum och handel
Kvartersmark för centrum och handel byter plats allmän plats park för att skapa ett
stråk
Allmän plats park och allmän plats natur kompletteras med bestämmelse om att gångoch cykelbana får anläggas
Allmän plats återvinning ersätts av kvartersmark för teknisk anläggning som tillåter
återvinning (E3).

Planbeskrivningen kompletteras med:
•
•
•

Hänvisning till detaljplaners beteckning i fastighetsregistret
Komplettering av bullervärden längs väg 719
Information om kollektivtrafik.

Övriga väsentliga förändringar av planförslaget:
•
•

Högre byggnadshöjd tillåts inom kvartersmarken för bostäder för att möjliggöra högre
bebyggelse
Prickmark ersatt av korsmark inom kvartersmark för bostäder för att
komplementbyggnader ska kunna placeras närmare fastighetsgräns.

Tillväxt & samhällsbyggnad
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Redogörelse av synpunkter och kommentarer till
synpunkter
Här redovisas synpunkter från sakägare, berörda myndigheter, föreningar,
intresseorganisationer, företag med fler som kommit in under samråd. Efter respektive
yttrande följer kommunens kommentar till synpunkterna.

Länsstyrelsen Uppsala län

Bil. 1

Diarienummer 402-272-2019
Samråd om detaljplan för Dp 364 Örbyhus centrum, Tierps kommun, Uppsala län
Redogörelse för ärendet
Kommunen har översänt rubricerat detaljplaneförslag för samråd enligt 5 kap 11 § plan- och
bygglagen (2010:900), PBL.
Syftet med planförslaget
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för nya bostäder inom del av Libbarbo 8:1, en
utveckling av handel och centrumverksamhet i Örbyhus centrum och en översyn av området
för idrotts- och fritidsanläggningar. Detaljplanen tar därmed bort möjligheten enligt gällande
plan att anlägga verksamhet för bilservice i anslutning till östra infarten samt anlägga industri
och mark för lantbruksändamål i områdets östra del. I östra delen möjliggörs istället
naturmark med dagvattenhantering.
Överensstämmelse med översiktsplanen
Markanvändningen överensstämmer med översiktsplanens intentioner för Örbyhus.
Frågor som bevakas av Länsstyrelsen enligt 11 kap 10 § PBL
Länsstyrelsen har inga synpunkter utifrån de frågor som bevakas enligt 11 kap 10 § PBL.
Länsstyrelsen lämnade synpunkter om markföroreningar, miljökvalitetsnormer för vatten och
buller i samband med samråd om behovsbedömning för gällande plan. Länsstyrelsens
synpunkter framgår av yttrande dnr 402-1520-18, daterat den 10 april 2018. Länsstyrelsens
synpunkter har beaktats.
Övriga synpunkter
Markföroreningar
Länsstyrelsen har inga ytterligare synpunkter gällande kommunens redovisning av
markföroreningssituationen inom planområdet. Länsstyrelsen anser att kommunens förslag till
hantering av det påträffade gruslagret som misstänks vara Dannemoragrus inom området som
möjliggör handel och centrumanvändning är omhändertaget genom en administrativ
planbestämmelse på plankartan, som reglerar att startbesked inte får ges förrän den
markförorening som identifierats inom fastigheten har åtgärdats och godkänts av
tillsynsmyndighet.
Tillväxt & samhällsbyggnad
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Planbestämmelser
Länsstyrelsen noterar att planbestämmelserna C (centrum) och C1 (centrumverksamhet får
finnas i bottenvåningen) reglerar samma sak såvida syftet med C1 inte är att reglera att
centrumverksamhet får endast finnas bottenvåningen. Kommunen bör se över syftet med
bestämmelserna så att det överensstämmer med syftet som beskrivs i planbeskrivningen.
De som medverkat i beslutet
Chef för Plan- och bostadsenheten Annika Israelsson har beslutat i detta ärende.
Planhandläggare Katja Saranka har varit föredragande. I den slutliga handläggningen har
också miljöskyddshandläggare Stefan Nyström medverkat.
Kommunens kommentar:
Planbestämmelse för centrum (C1) justeras. Övriga synpunkter noteras.

Lantmäteriet

Bil. 2

Dnr LM2019/000493
Detaljplan för fastigheterna Libbarbo 1:36, 1:179, 1:192, 1:193 samt del av fastigheten
Libbarbo 8:1, Tierps kommun i Tierps kommun
Vid genomgång av planförslagets samrådshandlingar (daterade 2018-12-11) har följande
noterats:
Delar av planen som bör förbättras
Ett rött streck är ritat bredvid egenskapsgränsen (bifogad bild). Vad har egenskapsgränsen för
syfte?
Lantmäteriet avråder från att illustrera föreslagna byggnader mm i plankartan. Plankartan bör
förbehållas för de juridiskt gällande planbestämmelserna. Om behov finns att illustrera ex
framtida bebyggelse bör det ske genom antingen en särskild illustrationskarta eller att
illustrationen redovisas i planbeskrivningen precis som ni delvis gjort.
Delar av planen som skulle kunna förbättras
På sidan 9 i planbeskrivningen anger man att markanvändningen inom planområdet till största
delen regleras av detaljplan DP 315 som vann laga kraft 2995-11-02. I fastighetsregistret
benämns planen 03-P95/70 vilket jag tycker vore bra att komplettera med för att underlätta
uppsökandet av planen. Beteckningen DP 315 används sedan på fler ställen i handlingen men
det bör i alla fall framgå på något ställe vad den heter enligt fastighetsregistret. Vore önskvärt
att här rada upp alla planer som berörs och på vilket sätt. Berörs ex följande: (2009-01-20
0360-P09/2, DP 348) (03-VEN-705, DP 300)

Tillväxt & samhällsbyggnad
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På sidan 17 i planbeskrivningen under rubriken besöksanläggning, rekreation (R1) står att
marken föreslås planläggas som kvartersmark för besöksanläggning, rekreation istället för
kvartersmark, idrott. Skulle kunna vara bra att lägga in en lite förklaring om vad den faktiska
skillnaden innebär.
Vore bra om man skulle kunna få in beteckningen Libbarbo s:2 på det dike som sträcker sig
snett över planområdet. Det är nämligen inte alltid helt lätt att se alla gränser och att förstå att
det är Libbarbo s:2.
Markreservat för underjordiska ledningar finns redovisat i plankartan. Observera dock att
dessa inte automatiskt ger upphov till rätten att ha ledning på dessa områden. Rättighet,
ledningsrätt, bildas genom lantmäteriförrättning.
Övriga frågor
Hur är gränserna i planområdet inmätta, är gränsmarkeringar återfunna? Om det är troligt att
fastighetsbestämning kan komma att behöva ske vid kommande fastighetsbildning så kan ju
det omnämnas.
För Lantmäteriet
Britta Mattsson, förrättningslantmätare

Kommunens kommentar:
Egenskapsgränsen saknar syfte och justeras. Illustrationer tas bort ur plankartan.
Planbeskrivningen kompletteras med hänvisningar till detaljplaners beteckning i
fastighetsregistret.
Beteckningen Y – Idrott var en bestämmelse för kvartersmark avsedd för
idrottsändamål mellan 1987 och 2012. Bestämmelsen bör enligt Boverket inte längre
användas. Idag bör istället R – Besöksanläggning användas för motsvarande
markanvändning. Användningen kan sedan preciseras, vilket kommunen har valt att
göra. Sammantaget medför det ingen egentlig skillnad utan bekräftar nuvarande
användning i nya planförslaget. Information i planbeskrivning förtydligas.
Beteckningen s:2 har tagits bort ur plankartan eftersom samfälligheten har upplösts.
Markreservat för underjordiska ledningar finns i plankartan. I förekommande fall
gäller det markreservat där det finns befintliga ledningsrätter. Om markreservat
avser nya ledningar och det finns behov av nya ledningsrätter kommer det beskrivas
i planbeskrivningens genomförandedel. Nya ledningsrätter bildas sedan i en
lantmäteriförrättning. Information förtydligas i planbeskrivningen.
Övriga synpunkter noteras.
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Trafikverket

Bil. 3

Trafikverkets dnr: TRV 2019/3034
Samråd gällande detaljplan för Örbyhus centrum, Tierps kommun, Uppsala län
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostadsbebyggelse inom planområdet. Längs
med och genom planområdet går allmän statlig väg 716 och 719.
Tillståndspliktig zon
Länsstyrelsens tillstånd krävs om byggnader eller anläggningar som kan inverka på
trafiksäkerheten ska uppföras inom den tillståndspliktiga zonen, det så kallade byggnadsfria
avståndet (47 § väglagen). Den tillståndspliktiga zonen sträcker sig generellt 12 meter från
den allmänna vägens vägområde, dvs mätt från bakslänt dike. Utmed de flesta större vägar har
zonen utökats efter beslut från Länsstyrelsen. Länsstyrelsens tillstånd krävs inte om åtgärden
prövas i en detaljplan eller i ett bygglov. Trafikverket anser kommunen ska säkerställa den
tillståndspliktiga zonen även vad gäller återvinningsstationen längs väg 719 med prickmark
Buller
Trafikverket ser en risk att en den maximala ljudnivån överstigs för bostäder längs väg 719.
Kommunen bör redovisa framtagna värden även för den maximala ljudnivån i
planbeskrivningen.
Park/Natur
I plankartan längs väg 719 och 716 har kommunen lagt allmän platsmark PARK. Enligt
Boverkets Planbestämmelsekatalog kan nedanstående innefattas i PARK:
”Park är en generell användningsbestämmelse som bör tillämpas för grönområde som helt
eller delvis är anlagt och som kräver skötsel. En park är främst avsedd för rekreation och
promenader. Naturliga komplement i en park är exempelvis dammar, fontäner, skulpturer,
paviljonger och mindre byggnader, för exempelvis restaurang, kioskverksamhet eller
toaletter.”
Då Trafikverket anser det olämpligt att uppföra byggnader inom detta område (läs under
rubrik Tillståndspliktig zon) bör kommunen säkerställa detta i plankartan genom att
exempelvis använda NATUR för området.
Linda Pettersson
Samhällsplanerare, Planering, Region Öst

Tillväxt & samhällsbyggnad
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Kommunens kommentar:
I det uppdaterade planförslaget säkerställs den tillståndspliktiga zonen och avstånd
till väg 719 genom prickmark inom kvartersmark CH (CHE3).
Kommunen har genom simulering konstaterat att maximal ljudnivå för trafikbuller
inte överskrider rekommenderade värden längs väg 719. Planbeskrivningen
kompletteras med bullervärden från simulering.
Kommunen delar inte Trafikverkets syn. Användningen NATUR används för
friväxande grön- och skogsområden som inte är anlagda och inte sköts mer än enligt
skötselplan eller genom viss städning. Kommunen har valt att använda
planbestämmelsen PARK eftersom det tillåter och möjliggör utformning och skötsel
av grönområdet på ett sätt som skiljer sig mot vad som tillåts vid användningen
NATUR. Planförslaget innebär allmän plats med kommunalt huvudmannaskap.
Kommunen har alltså rådighet över marken inom allmän plats. En allmän plats får
inte mer än tillfälligtvis upplåtas för en enskild verksamhet. Om det skulle vara
aktuellt att uppföra byggnad inom PARK kommer en ansökan om bygglov krävas.
Skulle byggnad föreslås inom den tillståndspliktiga zonen kommer frågan att
hanteras i bygglovet. Det bör tilläggas att även inom NATUR kan bebyggelse tillåtas
om det rör sig om mindre byggnader som behövs för skötsel och bruk, likväl som att
byggnader kan tillåtas inom PARK. Eftersom det rör sig om Örbyhus centrala delar
anses utformning och skötsel vara av vikt. Kommunen anser att användningen PARK
är rätt planbestämmelse för avsett grönområde.

Försvarsmakten

Bil. 4

Beteckning: FM 2019-1799:3
Yttrande avseende remiss om detaljplan för Libbarbo 1:36 m.fl., Tierps kommun,
Uppsala län
Försvarsmakten har inget att erinra i rubricerat ärende.
Bramer, Camilla
Chef fysplansektionen, Infrastrukturavdelningen
Kommunens kommentar:
Noteras.

Tillväxt & samhällsbyggnad
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Uppsala brandförsvar

Bil. 5

Diarienummer: 2019-000043
Yttrande angående detaljplan för DP 364 - Örbyhus centrum
Fastighet Libbarbo 1:36, 1: 179, 1: 192, 1: 193 samt del av Libbarbo 8: 1 m.fl.

Uppsala brandförsvar har tagit del av samrådshandlingarna och har ingenting att erinra.
Brandförsvaret vill ta del av samrådsredogörelsen.
Enligt delegation för räddningsnämnden.
Patrik Kjellberg, Brandingenjör
Kommunens kommentar:
Noteras.

Trafik och samhälle UL

Bil. 6

Diarienummer: KT 2019-0030
Samråd om detaljplan för Örbyhus centrum och fastigheterna Libbarbo 1:36, 1:179,
1:192, 1:193 samt del av Libbarbo 8:1 m.fl, Tierps kommun
Om ärendet
Tierps kommun har översänt rubricerat förslag till detaljplan för Örbyhus centrum till Trafik
och samhälle UL för synpunkter enligt 5 kap. 11§ PBL 2010:900. Detaljplanens huvudsakliga
syfte är att säkerställa markens lämplighet för bostadsbebyggelse genom att ersätta del av
gällande plan och därmed möjliggöra för nya bostäder inom del av Libbarbo 8:1.
Yttrande
Det kan noteras och ändras i planförslaget att Upplands lokaltrafik inte är namnet på
förvaltningen och att UL sedan några år tillbaka inte är en förkortning av detta. Förvaltningen
som bedriver kollektivtrafiken i länet har namnet Trafik och samhälle och är en del av Region
Uppsala.
Linje 514 skrivs i planförslaget gå till Tobo-Tierp vilket inte stämmer utan den går till
Vendel-Björklinge-Uppsala. Linje 817 skrivs i planförslaget gå till ÖsterbybrukGimoÖsthammar vilket inte stämmer. Det korrekta ska vara att linjen går till
ÖsterbybrukGimo.

Tillväxt & samhällsbyggnad
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Som planförslaget nämner kan detaljplanen möjliggöra för fler som reser med
kollektivtrafiken, därför är det positivt att närliggande hållplatser har och ska byggas om.
Hållplatsen vid Örbyhus centrum är nyligen omgjord och tillgänglighetsanpassad i och med
projektet för 100 uppåt. Ombyggnationen av närliggande Örbyhus stationsområde kommer att
påbörjas under våren 2019, det innebär att hållplatserna även där blir tillgänglighetsanpassade.
Det är en positiv utveckling för kollektivtrafiken. Det är bra att planen möjliggör för bättre
gång- och cykelanslutningar i området och Trafik och samhälle delar synen med kommunen
om det viktiga i att förhindra fordonstrafik i miljöer där det rör sig många barn vidare mot
målpunkter. Det är bra och viktigt att barnperspektivet tas i beaktande.
Trafik och samhälle UL har inga övriga synpunkter på planförslaget.
Beslut
Beslut i detta ärende har fattats av Dennis Solid, tf. chef Infrastruktur. Catrin Alvinder,
regional samhällsplanerare har varit handläggare.
Dennis Solid
Tf Chef, Infrastruktur
Kommunens kommentar:
Information i planbeskrivning justeras. Övriga synpunkter noteras.

Upplandsmuseet

Bil. 7

Diarienummer: 15-2019
Yttrande, Samråd, Ersättning av detaljplan
Libbarbo 1:36, 1:179, 1:192, 1:193, del av 8:1, Örbyhus, Vendels socken, Tierps kommun,
Dp 364, Dnr EDP 2017.2014
Bakgrund
AB Tierpsbyggen har till Tierps kommun inkommit med en ansökan om planbesked för del
av fastigheten Libbarbo 8:1, med syfte att säkerställa markens lämplighet för möjliggörande
av nybyggnation av bostäder. Detaljplanen syftar även till att möjliggöra för en modernisering
och en utveckling av den befintliga centrummiljön, samt göra en översyn av de befintliga
idrotts- och fritidsanläggningarna med bl a Vendelbadet. Vidare syftar planen till att ta bort
möjligheten enligt gällande plan att anlägga verksamhet för bilservice i anslutning till östra
infarten, samt möjligheten att anlägga industri och mark för lantbruksändamål i områdets
östra del.
Möjligheterna till en tillväxt med bostadsfastigheter och en modernisering av centrummiljön
är även i överensstämmelse med intentionerna i översiktsplanen ÖP 2010-2030.
Tillväxt & samhällsbyggnad
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Yttrande
Upplandsmuseet anser det vara positivt med en modernisering och utveckling av Örbyhus
befintliga centrummiljö. Planområdet ligger i ett öppet och exponerat läge intill infarten från
söder till Örbyhus olika delar. Då planområdet idag till delar karaktäriseras av öppna och lite
ödsliga ytor mot öster anser museet den planerade förtätningen vara positiv med hänsyn till en
intimare bebyggelsestruktur.
Bostadshus planeras att uppföras i planområdets östra del. Dessa redovisas på plankartan som
fyra snedställda hus. Med denna placering förväntas bostadshusen ge en öppenhet mellan
planområdets olika delar.
Örbyhus karaktäriseras till stora delar av en tämligen gles villabebyggelse i trädgårdsmiljö.
Flerbostadshus blir därmed ett nytt inslag inom planområdets närmiljö. Av vikt är därmed att
bostadshusen ges en god anpassning till de befintliga bebyggelsestrukturerna.

För Upplandsmuseet
Agnetha Pettersson, Antikvarie, Kulturmiljö

Kommunens kommentar:
Det är plankartan som styr vad som får byggas, till exempel genom utnyttjandegrad
och höjd. Illustrationer är alltså inte bindande utan bara exempel. Illustrationer ska
dock ge en rättvisande bild avseende bebyggelsens omfattning. Redovisade
bostadshus i planförslaget vid samråd är endast illustrationer och kommer att tas
bort ur plankartan. Eventuella illustrationer kommer istället att visas i
planbeskrivningen.
Synpunkterna noteras.

Telia

Bil. 8

Dokument ID: Remiss2019sthlm031
Detaljplan för Libbarbo 1:136, 1:179, 1:192, 1:196 samt del av 8:1 i Tierps kommun
Bakgrund
Skanova har tagit del av förslag till detaljplan enligt ovan och låter framföra följande:
Yttrande
Skanova har luft- och markförlagda teleledningar inom detaljplaneområdet som kan komma
att beröras i en kommande eventuell exploatering.
Tillväxt & samhällsbyggnad
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Vi förväntar oss att åtgärder kring befintliga teleledningar samt eventuella nya serviser
bevakas under ledningssamordning. Kontakt se nedan.
Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att möjliggöra
exploatering förutsätter Skanova generellt att den part som initierar åtgärden även bekostar
den.
I övrigt har Skanova inget att invända mot planen.
För Skanova,
Lars Erkensjö

Kommunens kommentar:
Synpunkter noteras.
Till yttrandet bifogades karta som visar befintliga ledningsdragningar. Kartan
publiceras inte i samrådsredogörelsen men finns tillgänglig hos Tierps kommun.

Utveckla Örbyhus Tobo Vendel

Bil. 9

Remissvar på Detaljplansförslag Örbyhus centrum
Utveckla Örbyhus Tobo Vendel är paraplyorganisationen för bygden och ska som lokal
utvecklingsgrupp verka för socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar utveckling.
Alla förslag som nämns syns i bifogad skiss.
Återvinningsstation
Vi anser att återvinningsstationen bör förläggas på annan plats i centrum. Dels för att det om
det blir många som ska lämna sin återvinning samtidigt finns risk för att det bildas en “kloss”
av bilar (i dagsläget är det inte ovanligt med 4-5 bilar som lämnar samtidigt) och dels för att
en återvinningsstation vid föreslagen plats förfular hela centrumområdet. Det har även
uttryckts oro för att en återvinningsstation placerad enligt planförslaget kan skymma sikten
vid utfart till Bruksvägen. Det bör även tas i beaktande att lastbilarna som tömmer
containrarna tar stor plats i anspråk. Vi har tre förslag som alla ämnar säkerställa avskildhet
likväl som närhet för icke-bilburna:
Ett förslag är att förlägga den på andra sidan Slottsvägen med ny infart från denna.
Ett annat förslag är att förlägga den vid gång/cykelvägen invid bullervallen med ny infart och
återvändsgränd. Parkering i anslutning till återvinningen här skulle innebära parkeringsbuffert
vid många besökare till sporthallen, Vendelbadet och arrangemang som tex Örbyhusdagen.
Tillväxt & samhällsbyggnad
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Ett tredje förslag är att förlägga den på kommunens mark strax utanför detaljplaneområdet
(men likväl i centrum).
Torg och centrum/handel
Nuvarande torg är en asfaltsyta där många bilar parkerar trots förbud, och trots försök att liva
upp torget har det inte blivit varken livligt eller trevligt.
Vårt förslag är att nuvarande yta med beteckning torg istället får beteckning CH, för att
möjliggöra att ytan kan bebyggas och vi får samlad centrumverksamhet.
Vårt förslag är att grönytan längs Bruksvägen får beteckning Torg samt Park (där
planförslaget placerat Återvinningsstation), så att hela grönytan kan göras till en trevlig yta
och vi får ett livligt torg avgränsat från biltrafik.
Om dessa förslag inte skulle vara genomförbara så stödjer vi placeringen av CH enligt
planförslaget.
Parkering
Vi vill understryka att det är viktigt att det totala antalet parkeringsplatser i området inte
minskar.
Vi föreslår också att det blir två separata infarter till parkeringsytorna, så att den befintliga
gång/cykelvägen mitt i området inte behöver korsas av trafik.
Övrigt
I nuläget är det inte särskilt trafiksäkert vid parkeringen. Vi hoppas att detta vid
ombyggnation i området beaktas och förbättras. Våra förslag om torg och park på nuvarande
gräsytan skulle innebära att icke-bilburna har en stor bilfri yta med övergångsställe över
Uppsalavägen mot stationen och övergångsställe mot det nya bostadsområdet samt mot
dagvattendamm/skogsområde.
Vi vill nämna att det från medborgare dykt upp förslag om körförbud på området på
kvälls/nattid (klockslag beroende på centrumverksamheternas stängningstid) likt Österbybruk
centrum.
Vi vill också nämna att det uttryckts önskemål om att tillgängliggöra skogsområdet i
anslutning till dagvattendammen.
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Kommunens kommentar:
Återvinningsstation som planbestämmelse har tagits bort ur plankartan till förmån
för kvartersmark för CHE3, se uppdaterat planförslag. Inom kvartersmark för CHE3
kan en återvinningsstation placeras men ändringen innebär att planförslaget inte
låser markanvändningen för framtiden. Det tryggar behovet av kvartersmark till
utvecklingen av centrum samtidigt som det tar hänsyn till eventuella nya lösningar
för insamling av förpackningar med mera. Avseende placering innebär varken den
tidigare föreslagna återvinningsstationen eller det nya förslaget med CHE3 en risk
för skymd sikt vid utfart på Bruksvägen. Kommunen ser heller inte någon risk med
eventuell köbildning vid en återvinningsstation eftersom det finns en parkeringsplats
i anslutning till den.
Kommunen har tagit del av förslagna alternativa placeringar av återvinningsstation
och gör bedömningen att inget av alternativen är genomförbart. Samtliga förslag
innebär att ny anslutning från statlig väg måste anläggas, samt att markytor måste
beredas vilket medför stora kostnader. För att anordna en ny anslutning till statlig
krävs tillstånd från Trafikverket. Generellt sätt är Trafikverket restriktiv med att
tillåta nya in- och utfarter, i synnerhet när förutsättningarna för att följa VGU
(vägar och gators utformning) är mindre bra. Kommunen gör bedömningen att
nyttan inte motiverar åtgärden eftersom återvinningen kan lösas på föreslaget sätt.
Det uppdaterade planförslaget innebär omplacering av kvartersmark för CH, samt
en ny del med PARK. Kommunen anser det viktigt att bevara torget eftersom det
tjänar som en mötesplats. Hur torgets fysiska miljö utformas regleras inte i
detaljplanen. Inte heller möjligheten att parkera där regleras i detaljplan eftersom
parkering kan tillåtas inom bestämmelsen TORG. Kommunen är dock av
uppfattningen att parkering inte bör tillåtas inom TORG, vilket kommer regleras i
lokala trafikföreskrifter. Det är dock viktigt att påpeka att bristen på efterlevnad
gällande parkeringsförbudet bidrar till att skapa den situation som beskrivs.
Att skapa två helt separata parkeringsytor inom P-PLATS är inte möjligt eftersom
möbelbutiken är beroende av leveranser med lastbil alternativt långtradare. Det är
dock möjligt att inom P-PLATS utforma lösningar som ger fotgängare ett uppenbart
företräde, till exempel för att knyta ihop den centrala parkytan och torget. Mer
information finns i planbeskrivningen.
Övriga synpunkter noteras.
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Oskar Jonsson

Bil. 10

Med tanke på att många skolbarn korsar parkeringsytan ICA/Möbelaffären så föreslår jag en
ändring av planen.
Föreslår att planerade ”torget” mellan husen fortsätter i en park som ansluter till norra
parkområdet och att möjlig centrumhandel där reduceras till östra delen. På så vis kan
parkeringsytan inte användas som genomfart. Barnen kan gå tryggt genom parken, mellan
möbeln och badet till övergångsstället till skolan i väster. Dessutom blir det mer grönska i
centrum, samt centrumutsmyckningen med trädet och smidesskulpturen blir en central del i ett
bilfritt stråk som kan användas för att stärka sammanhållning och identitet på orten.

Kommunens kommentar:
Synpunkterna noteras. Till viss del kan kommunen tillmötesgå synpunkterna.
Planförslaget har uppdaterats. Kvartersmarken har delats upp i två delar till förmån
för parkmark i mitten. Planförslaget innebär ingen egentlig ökning av ytan för
parkmark, men kommunen ser ändå fördelar eftersom placeringen av parkmark mer
centralt ger möjlighet till en mer skyddad parkmiljö samt förbättrar möjligheten att
öka tillgängligheten till busshållplatsen på Bruksvägen.
Förslaget om parkmark ända ner till torget kan inte tillmötesgås. Planförslaget
tillåter fortsättningsvis parkeringsplats enligt samrådsförslaget, eftersom det
säkerställer transporter till verksamhetsutövarna förutom parkering för besökare.
Parkeringsplatsen är dock allmän plats, och det är möjligt att genom utformning
trygga passage för alla trafikanter som en del av den offentliga miljön.
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Oskar Jonsson

Bil. 11

Jag har tidigare kommit med en synpunkt angående dp 364 Örbyhus centrum.
Jag är intresserad av och jobbar för att utveckla rörligt friluftsliv med Örbyhus järnvägsstation
som utgångspunkt och Örbyhus centrum som servicepunkt.
Genom utvecklingsgruppen ÖTV är vi några som verkar för att skapa leder mot Tegelsmora
och Florarna såväl som mot Örbyhus slott och Vendel.
Utifrån dessa intressen, samt även med tanke på lokala skönhetsvärden, besöksvärden och
rekreationsmöjligheter för närboende, ser jag det som önskvärt att ett par nya gångstråk
planeras in, eller åtminstone övervägs/diskuteras. Bifogar kartbild som visar hur jag tänker.

Kommunens kommentar:
Det nya planförslaget tillåter att gång- och cykelväg anläggs inom allmän plats
PARK och inom allmän plats NATUR. Planförslaget möjliggör alltså föreslaget
gångstråk inom planområdet. Gångstråket är dock inte en del av detaljplanens
genomförande utan kan ses som en fråga om utformning av den offentliga miljön. Att
en åtgärd har stöd i detaljplan är dock ett bra första steg mot ett förverkligande.
Utanför planområdet gäller förutsättningar enligt där gällande detaljplan.
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Mats Elenäs

Bil. 12

Jag tycker inte att återvinningsstationen bör flyttas från "centrum". Jag tror att närheten till Ica
gör att många tar med sig återvinningen när de handlar. Att flytta återvinningsstationen skulle
troligtvis göra att återvinningen minskar. Däremot skulle återvinningsstationen kunna fräschas
upp. Väggar bakom återvinningskärlen skulle t ex förhindra plastpåsar o dylikt från att flyga
iväg. Där återvinningsstationen ligger nu är det gott om plats så om 4-5 bilar står där samtidigt
är det inga problem.
För att göra "torget" trevligt är det viktigt att det byggs fler lokaler så att torghandeln kan
utökas. Jag tror också att möjligheten att öppna en restaurang/pub skulle göra mycket för
trevnaden.

Kommunens kommentar:
Synpunkterna noteras. Planförslaget tillåter även fortsättningsvis att återvinning
anordnas i centrum (E3).
Genom det kommunala huvudmannaskapet styr kommunen över vad som i
planförslaget är allmän plats, till exempel torg och park. Kommunen har där
rådighet över marken och svarar för till exempel utformning och skötsel. Allmän
plats får endast tillfälligt upplåtas för enskild verksamhet. Där kan dock
anläggningar som ses som ett naturligt inslag i den bestämda användningen
förekomma, till exempel en glasskiosk på ett torg eller stånd för torghandel.
Genom kvartersmark för centrum och handel möjliggör planförslaget för utveckling
av till exempel restauranger och annan centrumverksamhet. En detaljplan styr dock
inte över vem eller vilka som väljer att etablera sig, som fastighetsägare eller som
verksamhetsutövare. Det är upp till respektive fastighetsägare att utveckla
verksamheten inom fastigheten inom det ramar som detaljplanen tillåter. Här kan
argumenteras att kommunen är fastighetsägare. Ambitionen är dock att säkerställa
att kommunen har en reserv av mark till försäljning, vilket är viktigt för att kunna
erbjuda företag möjlighet att etablera sig och på så vis utveckla samhället.
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Samrådsmöte
Här redovisas en sammanfattning av synpunkter vid samrådsmötet 2019-01-23 med
kommentarer från kommunen:
•

Bad och idrottshall bör bevaras.

Planförslaget säkerställer den framtida användningen som idrottsområde, till exempel bad och
idrottshall. Planförslaget möjliggör även för utveckling av badet och idrottshallen.
•

Varför är det inte möjligt att bygga på BC vid färgaffären?

Planförslaget anger prickmark (mark som ej får bebyggas) för att förhindra bebyggelse och
komplettera det befintliga markreservatet för underjordiska ledningar. Det finns alltså
ledningar i marken som gör det olämpligt att bygga där. Det kan även vara olämpligt av andra
anledningar, till exempel närheten till Bruksvägen.
•

Vilken typ av boende planeras det för?

En detaljplan styr inte över vilken typ av bostäder som byggs. Detaljplanen prövar endast om
det är lämpligt för bostäder. Om det visar sig lämpligt med bostäder kan detaljplanen styra
över hur mycket som får byggas, hur högt som får byggas samt vilken typ av bebyggelse.
Detaljplanen styr alltså inte upplåtelseformen, det vill säga om det blir hyresrätter,
bostadsrätter, ett äldreboende etc.
•

Andra planer på bostäder i Örbyhus?

Ja, kommunen arbetar med ett par andra planförslag för bostäder i Örbyhus. Information finns
på kommunens hemsida.
•

Varför är det inte mer parkmark i planförslaget?

Planförslaget inför granskning har en annan utformning av parkmarken, men inte en väsentlig
ökning av parkmarken. Andelen parkmark är en avvägning mot behovet av till exempel
kvartersmark för centrum och handel. Kommunen strävar efter att nå en balans mellan de
olika användningsslagen sett till allmänna och enskilda intressen.
•

Parkeringshus under bostäderna?

Är inte aktuellt. Kostnaden skulle bli för stor och belasta bostadsinnehavarna.
•

Kan planen styra hur ICA och möbelaffären ser ut?

Nej, det är upp till den enskilda fastighetsägaren. Planen styr bara hur stor del som får
bebyggas av fastigheten samt hur högt det får byggas.
•

När flyttas rinken?

Ambitionen är att rinken ska flyttas under den varma årstiden för att inte störa under
säsongen.
•

När vänder sig Tierpsbyggen till byggföretagen för byggandet av bostäder?
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När detaljplanen är antagen och har vunnit laga kraft är det möjligt att börja projektera för
bostäderna.
•

Återvinningsstationen bör ligga i anslutning till centrum eftersom många passa på att
lämna återvinningen när de handlar.

Planförslaget möjliggör för återvinningsstation i centrum men låser inte markanvändningen
till att endast tillåta återvinning.
•

Vad är skillnaden mellan park och natur?

Park är mark som kräver mer skötsel medan natur är ett grönområde där skötseln är
begränsad.

Slutkommentar
Under samrådet har en del synpunkter inkommit som inte kan tillgodoses eller endast till viss
del kan tillgodoses av kommunen. Här följer en sammanfattning av kommunens kommentar.
En detaljplan är en avvägning mellan enskilda och allmänna intressen. En detaljplan ska styra
markanvändningen och bebyggelsen, men en detaljplan ska inte reglera mer än nödvändigt.
Detaljplanen kan alltså inte styra över upplåtelseformen i bostäder, om det blir hyresrätter
eller bostadsrätter. Detaljplanen styr heller inte över enskilda fastighetsägare, till exempel
vilken verksamhet de driver, om det inte anses nödvändigt med hänsyn till omgivningen.
Kommunen styr med hjälp av vilken användning som tillåts, men om verksamheten faller
inom ramen för den användningen ska det tillåtas. Inom allmän plats är det vanligtvis
kommunen som ansvarar för utformningen och driften. Det finns möjlighet att påverka, direkt
och indirekt. Att delta i samverkansgrupper kan vara ett sätt att direkt påverka vad som händer
och sker i stadens rum. Ett indirekt sätt att påverka är att själv ansvara för sin del, till exempel
genom att parkera på avsedd plats och att undvika nedskräpning. Sammantaget blir effekten
en mer trivsam miljö.
Kommunen har endast delvis hörsammat önskemål om mer parkmark inom allmän plats.
Genom att föreslå ny placering av parkmarken hoppas kommunen att parkmarken upplevs
som mer sammanhängande och skyddad. Även här blir avvägningen mellan allmänna och
enskilda intressen central, behovet och önskemålet om en grön struktur med trivsam
utformning gentemot framtida behov av mer service.
Återvinningstationen föreslås inom planområdet enligt planförslaget. Enligt inkomna
synpunkter råder det delade meningar om var en återvinningsstation ska placeras, huruvida
den ska vara kvar i centrum eller inte. Kommunen föreslår vad som kan anses vara en
kompromiss. Planförslaget möjliggör även fortsättningsvis för en återvinningsstation i
centrum, men föreslår även alternativa användningar. Det betyder att kvartersmarken inte blir
obrukbar genom en låst användning om det skulle visa sig att det finns lämpliga alternativa
placeringar utanför planområdet. Kvartersmarken kan i sådant fall nyttjas för centrum och
handel. Någon alternativ placering inom planområdet bedöms inte möjlig. Hur insamling av
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återvinning går till i framtiden står inte klart. Kompromissen innebär att den mest
ändamålsenliga användningen av marken möjliggörs.

………………………………………….
Kristoffer Blomfeldt
Planarkitekt
2019-10-29
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INLEDNING
Om genomförandet av ett planförslag kan antas medföra betydande miljöpåverkan skall enligt
plan- och bygglagens 5 kapitel (18 §) och miljöbalkens 6 kapitel (11-18 §§ och 22 §) en
miljöbedömning alltid göras. Vid upprättandet av en ny detaljplan gör kommunen därför alltid
en bedömning av planens möjliga miljöpåverkan, och om miljöpåverkan sammantaget kan
anses vara av betydande art eller ej. Detaljplanens påverkan vid planförslagets genomförande
ställs i relation till de möjliga förändringar som medges i gällande detaljplan.
Bestämmelser för hur behovsbedömningen skall genomföras finns angivet i miljöbalkens
(SFS 1998:808) 6 kapitel liksom i förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar (SFS
1998:905). Följande bedömning utgår från kriterierna i förordningens bilaga 2 och 4.
Det kommunala bostadsbolaget Tierpsbyggen AB inkom 2017-12-01 med en ansökan om
planbesked för del av fastigheten Libbarbo 8:1. Sökanden önskar ändring av gällande
detaljplans användning för att möjliggöra nybyggnation av bostäder.
Utskottet samhällsbyggnad gav 2017-12-17 § 123 samhällsbyggnadsenheten i uppdrag att
inleda arbetet med ersättning av detaljplan för fastigheten Libbarbo 8:1. Planområdet har
sedan dess utökats till att även inkludera fastigheterna Libbarbo 1:36, 1:179, 1:192, 1:193
m.fl. eftersom kommunen avser ta ett helhetsgrepp om det som är Örbyhus centrum.
GEOGRAFISKT LÄGE
Huvuddelen av planområdet återfinns i Örbyhus centrala delar omkring 250 meter sydväst om
järnvägen. För en karta över planområdet och den närmaste omgivningen, se figur 1.

598

Behovsbedömning

Diarenummer: EDP 2017.2014

Figur 1: Plangräns markerad med svart streckad linje.

Planområdets sydöstra del gränsar till Slottsvägen medan den nordöstra delen omfattar ett
område öster om Slottsvägen. I norr gränsar planområdet delvis till Bruksvägen men omfattar
även en del av marken norr om Bruksvägen. Planområdet gränsar i nordväst till Uppsalavägen
medan sydvästra delen gränsar till det grönområde som ligger i anslutning till Vendelbadet
och idrottsplatsen. Ungefär 250 meter öster om planområdet rinner Tegelsmoraån som
sedermera mynnar i Vendelsjön.
GEOTEKNISKA FÖRUTSÄTTNINGAR
Enligt planbeskrivningen för gällande plan (DP 315 från 1995) utgörs marken av lera.
Eftersom lera kan medföra geotekniska problem vid grundläggning ställs krav på geoteknisk
undersökning inför utbyggnad. Kommunen har kännedom gällande att delar av planområdet
utgörs av fyllnadsmassor. Jordartskartan från Sveriges geologiska undersökning (SGU) visar
att en del av planområdet utgörs av fyllnadsmassor, se figur 2.
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Figur 2: Utsnitt ur jordartskartan från Sveriges geologiska undersökning (SGU). Planområdets gräns markerad med svart
streckad linje.

Det skrafferade området (streckade) indikerar att marken är fyllnad. Kommunen kan dock
med hjälp av äldre grundkartor, med bebyggelse från tiden innan fyllnadsmassorna
deponerades, konstatera att fyllnadsmassornas utbredning inte är fullt lika stor som
jordartskartan indikerar. Utredning av markens beskaffenhet krävs för att tydliggöra
förhållanden inom planområdet. Jordartskartan bekräftar även information från gällande plan
och visar förekomsten av lera. Gul färg indikerar lera (gul för glacial lera och ljusare gul för
postglacial lera) medan ljusblå färg indikerar morän. Utan en närmare undersökning är det
svårt att redogöra för de geotekniska förhållandena men det är rimligt att anta att delar av
marken under fyllnadsmassorna också består av lera samt viss förekomst av morän.
Kommunen avser säkerställa markens lämplighet för den ändrade användningen, framförallt
vad gäller bostäderna, genom att utreda frågorna under arbetet med detaljplanen. Det
förekommer inga uppgifter om att fyllnadsmassorna ska vara förorenade. Det bör dock
genomföras en miljöteknisk markundersökning för att bekräfta att marken inte är förorenad,
samt en geoteknisk undersökning som visar att marken kan bebyggas.
DETALJPLANEN
Detaljplanens huvudsakliga syfte är att säkerställa markens lämplighet och genom en ändring
av gällande plan möjliggöra för nya bostäder inom del av Libbarbo 8:1. Detaljplanen syftar
även till att ta bort möjlighet enligt gällande plan (DP 315) att anlägga verksamhet för
bilservice i anslutning till östra infarten samt att ta bort möjligheten enligt gällande plan (DP
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300) att anlägga industri och mark för lantbruksändamål i områdets östra del. Vidare syftar
planen till att se över övriga delar av Örbyhus centrum vad gäller lämpligheten till utveckling
av verksamheter för handel enligt gällande plan samt att möjliggöra för en modernisering och
utveckling av centrummiljön.
I huvuddrag föreslås följande förändringar från gällande plan:
• Kvartersmark för bostäder (B) föreslås på vad som enligt gällande plan är
kvartersmark för fritidsändamål (Y)
• Kvartersmark med möjlighet att anlägga drivmedelstation (G) tas bort och ersätts av
park
• Allmän plats och gata föreslås för del av området med hänsyn till trafiksituationen och
planområdets olika målpunkter
• Natur med möjlighet att anordna anläggning för dagvatten föreslås för den del av
planområdet som ligger öster om Slottsvägen/Dannemoravägen där gällande plan (DP
300 från 1945) ger möjlighet till industri (I) och lantbruksändamål (J).
Enligt gällande översiktsplan (ÖP 2010-2030) ska planeringen inriktas på att möjliggöra för
en ökning av Örbyhus befolkning från 2300 (vid tidpunkten) till 3000 personer. Örbyhus
anges som distriktsort för Vendelbygden varvid det är viktigt att kommunen har god
planberedskap. Möjligheten till boende i centrala delarna av Örbyhus samt en utveckling och
modernisering av centrum stämmer överens med intentionerna i översiktsplanen. Detaljplanen
bedöms inte strida mot kommunens gällande översiktsplan (ÖP 2010-2030).
Markanvändning inom planområdet regleras till största del av detaljplan DP 315 som vann
laga kraft 1995-11-02. Planområdet för DP 315 omfattar ett större område än det aktuella
planområdet. Vid referenser till gällande plan avses mark som nu planeras om. Utanför det
aktuella planområdet kommer DP 315 fortsättningsvis att gälla. Även byggnadsplanen för
Örbyhus stationssamhälle (DP 300) som vann laga kraft 1945 reglerar en del av området.
Den del av DP 315 som nu ingår i det nya planområdet består till största del av fastigheten
Libbarbo 8:1, men även Libbarbo 1:179, 1:36, 1:192, 1:193 med fler. Gällande plan tillåter
användningen idrott (Y) för Libbarbo 1:179 och för delar av Libbarbo 1:8. För Libbarbo 1:8
tillåts även TORG, PARK, handel (H) samt bilservice (G). För Libbarbo 1:36, 1:192 samt
1:193 tillåter planen handel (H). Gällande plan reglerar inte bebyggelsen med
exploateringsgrad för de nämnda fastigheterna utan istället används egenskapsgränser och
stora ytor med prickad mark (marken får ej bebyggas). Höjden på bebyggelsen regleras med
byggnadshöjd. För bebyggelsen inom planområdet gäller i stora drag 7 meter byggnadshöjd.
Gällande plan har endast en liten del lokalgata, istället sker all besöksparkering till respektive
målpunkt inom allmän plats TORG sker all besöksparkering till målpunkterna i anslutning
centrum. Den nya planen avser ändra på delar av användningen TORG till allmän plats gata
för att tydliggöra tillfart till de nya bostäderna.
Den del av byggnadsplanen DP 300 (från 1945) som ingår i planområdet är en del av
fastigheten Libbarbo 8:1. I byggnadsplanen regleras marken som industri (I) och
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lantbruksändamål (J). Marken som ingår i planområdet har inte exploaterats enligt
byggnadsplanen. Kommunen avser planlägga marken som natur på grund av de dåliga
geotekniska förhållandena i östra delen av området. Vidare avses hantering av dagvatten
tillåtas inom naturmarken för att skapa bra förutsättningar för hantering och fördröjning av
dagvatten, inte bara för planområdet utan ett större område av Örbyhus.
NOLLALTERNATIV
Nollalternativet utgör en framskrivning av dagens markanvändning. Vid ett nollalternativ
finns möjligheten att vidareutveckla verksamheter för handel och för bilservice eftersom
gällande detaljplan har outnyttjade byggrätter. Fortsättningsvis kommer användningsområdet
idrott att gälla vid ett nollalternativ. Även inom användningsområdet idrott finns möjlighet till
utveckling. Möjligheten till utveckling är dock begränsad enligt gällande plan eftersom stora
delar av området ej får bebyggas. Möjligheten att anlägga industri och lantbruksändamål
kvarstår för den östra delen av planområdet.
BEDÖMNING AV PÅVERKAN
Se checklista för behovsbedömning.
SAMLAD BEDÖMNING
Efter behovsbedömningen har kommunen bedömt att föreslagen detaljplan inte kan antas
medföra en sådan betydande miljöpåverkan som avses i miljöbalken 6 kap. 11§.
Planens negativa konsekvenser bedöms vara av sådan karaktär, och möjliga att avhjälpa, att
planen sammantaget inte bedöms kunna leda till någon sådan betydande miljöpåverkan som
avses i miljöbalkens 6 kap.
MOTIVERAT STÄLLNINGSTAGANDE
Kommunens ställningstagande grundar sig på de förändringar som detaljplanen innebär samt
hur förändringarna förhåller sig till vad gällande detaljplan tillåter. Ny bebyggelse är möjlig
enligt gällande detaljplan. Den nya detaljplanen tillåter endast ny form av användning för en
del av planområdet. Planområdet är en del av Örbyhus centrum. Det bör finnas utrymme för
utveckling, dels vad gäller Örbyhus framtida behov av service men även avseende utformning
och gestaltning.
Kommunen avser planera för bostäder inom en del av det område som tidigare varit planlagt
för idrott (Y). Marken för bostäder är ianspråktagen sedan tidigare. Den nya detaljplanen
syftar även till att begränsa viss användning enligt gällande plan genom att ta bort möjligheten
till verksamhet för bilservice (G). Inom gällande planer finns även outnyttjade byggrätter för
handel (H) och till viss del outnyttjade byggrätt inom idrott (Y), samt mark tänkt för
industriändamål (I). Kommunen avser se över lämpligheten för de outnyttjade byggrätterna
och om möjligt bekräfta dem, men även ta bort möjligheten där verksamhet inte bedöms
lämplig. Övriga förändringar som planen innebär bedöms vara möjliga även inom gällande
plan, till exempel gällande utformning av allmän plats för torg och förändringar inom området
för idrottsändamål, även den mark som inte får bebyggas.
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Bostäder kan antas medföra en ökad mängd trafikrörelser. Bostäderna är dock lokaliserade i
direkt anslutning till service och inom promenadavstånd till Örbyhus station. Örbyhus
centrum är redan trafikerat och andelen trafikrörelser som de nya bostäderna genererar bör
vara marginell sett till helhetsbilden och vad gällande plan tillåter.
Eftersom delar av planområdet består av fyllnadsmassor avser kommunen inom ramen för
detaljplanen att ta fram en geoteknisk utredning och en miljöteknisk markundersökning. Det
finns inga uppgifter som signalerar att förorenade fyllnadsmassor har använts men
utredningarna avser bekräfta markens lämplighet för bostäder.
Kommunen ser dagvatten som en faktor som möjligtvis riskerar ha en inverkan på miljön,
men att dagvattnet inte bör vara av den karaktär eller dagvattenhanteringen av den omfattning
som medför en betydande miljöpåverkan. Kommunen har medvetet tagit med östra delen av
planområdet eftersom det finns goda möjligheter att skapa varaktiga och hållbara lösningar
för dagvattenfrågan inom det området. Lösningar som kan gynna både människan och
naturen. Dagvattenhanteringen är en fråga som är möjlig att hantera inom ramen för
detaljplanen och således inte något som får kommunen att ändra sin sammantagna
bedömning.
Sammantaget bör förändringarna i nya detaljplanen medföra oförändrad alternativt minskad
risk för betydande miljöpåverkan.
MEDFÖLJANDE HANDLINGAR
Checklista för behovsbedömning
MEDVERKADE TJÄNSTEMÄN
Adam Nyström – kommunarkitekt
Maria Berg – naturvårdshandläggare
Wiltrud Neumann – miljö- & hälsoskyddsinspektör
Kristoffer Blomfeldt – planarkitekt

…………………………………………………………
Kristoffer Blomfeldt – planarkitekt
Tierp 2018-02-23
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CHECKLISTA
PLANNAMN: DP 364 - ÖRBYHUS CENTRUM

PÅVERKAN
kriterier:

Planens påverkan bedöms utifrån tre kategorier: ”ja”, ”ev.” och ”nej”.
Indikerar att planens föreslagna mark- och vattenanvändning enskilt, eller sammanvägt med listans övriga
att medföra betydande, positiva (+) eller negativa (-)
+/- aspekter (redovisas sist i dokumentet), kan komma
konsekvenser för miljön. Ett sammanvägt
= en miljöbedömning kommer att genomföras.

JA

Syftar på att det finns en osäkerhet kring vilken miljöpåverkan planen kan medföra enskilt betraktat och/eller
+/- sammanvägt med omgivande faktorer. Detta resultat medför att frågan even-tuellt måste utredas mer ingående
för att ett ställningstagande skall kunna göras. Eventuellt kommer en miljöbedömning att genomföras.

EV.

NEJ

Innebär att planen varken enskilt eller sammanvägt med omgivande faktorer, bedöms ha en nämnvärd påverkan
på miljön. En miljöbedömning kommer således inte att genomföras.

MÅLUPPFYLLELSE
Strider planen mot...

ASPEKT

JA

Sveriges miljömål?

EV.

NEJ

Dagvatten från planområdet leds idag till Tegelsmoraån. En ökning av
dagvatten bör hanteras inom plan för att inte påverka miljömålet "levande sjöar
och vattendrag".

X

Riksintressen?

X

Planen berörs endast av riksintresset "influensområde för luftrum".
Planförslaget bedöms inte ha någon inverkan på riksintresset
eftersom det är tätbebyggt område.

X

Planförslaget bedöms ligga i linje med visionen. En utveckling av Örbyhus centrum
ger möjlighet till tillväxt och en uppdaterad plan ger möjligheter för god livsmiljö.
Planförslaget minskar förvisso området för idrott, men strävar också efter att
skapa bättre förutsättningar för utveckling av användningsområdet för idrott
(rekreation). Nya bostäder ger även möjlighet till bostäder för familjer i nära
anslutning till fritidsaktiviteter.

Kommunens vision

- Utveckling & tillväxt?
- God livsmiljö?
-Barn & ungdom?

BESKRIVNING

LANDSKAPSBILD/ STADSBILD
Medför planen störning av...

ASPEKT
In- och utblickar?
Siktlinjer?
Historiska spår/
kulturhistoriska
landskap?
Landskapet eller
stadsbildens helhetliga
karaktär?

JA

EV.

X

X

NEJ

BESKRIVNING
Planförslaget bedöms inte påverka in- och utblickar. Planförslaget skulle kunna
påverka siktlinjer i och med att det möjliggörs för högre bebyggelse. Kommunen
gör dock bedömningen att det inte föreligger någon större risk för störning
eftersom det inte är en känslig kulturhistorisk miljö eller känsligt kulturhistoriskt
landskap.

Eftersom planförslaget tillåter högre bebyggelse kommer stadsbilden förändras
något. Det är dock en plan som omfattar Örbyhus centralaste delar och
ambitionen är att stärka centrumets identitet, att ge området en tydligare
karaktär av centrum. Syftet med planen är bostäder som bidrar till att skapa liv
och rörelse i området. Sammantaget en förbättring av karaktären.
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KULTURMILJÖ / KULTURARV
Innebär planen en påverkan på...

ASPEKT

JA

EV.

NEJ

BESKRIVNING

Kulturreservat?

X

Inget kulturreservat berörs av planförslaget.

Fornminne?

X

Inga kända fornlämningar berörs av planförslaget.

Byggnadsminne?

X

Inga byggnadsminnen berörs av planförslaget.

Kulturlandskap?

X

Inget kulturlandskap berörs av planförslaget.

Annan värdefull
kulturmiljö?

X

Planförslaget bedöms inte beröra någon annan värdefull kulturmiljö.

SAMHÄLLS & NATURRESURSER

Påverkar planen hushållning av naturresurser såsom:

ASPEKT

JA

EV.

Mark?
Vatten?
Materialla resurser?

NEJ

X

Transporter?
Kommunikationer?
Energi, m.m.?

X

BESKRIVNING
Marken inom planområdet är ianspråktagen genom gällande plan. Planförslaget
medför till största del förändringar av användningen. För övrigt bedöms planen
inte medföra påverkan på naturresurser.
Nära till tågstation och pendling med kollektivtrafik. Nära till service, handel, skola
och fritidsaktiviteter.

NATURMILJÖ / NATURVÅRD / BIOLOGISK MÅNGFALD
Har planen en påverkan på omgivande...

ASPEKT

JA

EV.

NEJ

BESKRIVNING

Natura 2000- områden?

X

Inget natura 2000-område berörs av planförslaget.

Naturreservat/
Naturskydd?

X

Inget naturreservat eller naturskyddsområde berörs av planförslaget.

Strandskydd?

X

Strandskyddat område berörs inte av planförslaget.

Rödlistade arter?

X

Nyckelbiotoper?

X

Annan värdefull natur?

X

Sannolikheten att rödlistade arter förekommer i området bedöms som liten på
grund av att området är ianspråktaget. Den natur som förekommer inom området
bekräftas i plan.
Inga nyckelbiotoper förekommer inom planområdet.
Bedöms inte påverkas. Den värdefulla naturen som förekommer avses bekräftas
och skyddas i planen. Träd som ej är livskraftiga i sin nuvarande miljö
(integrerade i asfalterade ytor) flyttas till bättre plats.
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REKREATION OCH FRILUFTSLIV

Påverkar planen kvantitet eller kvalitet av:

ASPEKT

JA

EV.

NEJ

BESKRIVNING

Grönstruktur?

X

Betydande grönstruktur inom planområdet avses bevaras och bekräftas. Ingen
betydande grönstruktur bedöms påverkas negativt av planförslaget.

Populära
rekreationsstråk?

X

Stigar förekommer i anslutning till östra delen av planområdet ("Borggården").
Eventuella stigar inom planområdets östra del får användningen natur enligt
planförslaget.

Friluftsanläggningar?

X

Planförslaget påverkar ytan för idrott (minskning) men ökar möjligheten till
utveckling av den genom ändrad byggrätt och högre koncentration.

Vandringsleder?

X

Inga vandringsleder förekommer inom planområdet.

Smultronställen?

X

Inga smultronställen förekommer inom planområdet.

HÄLSA & SÄKERHET

Innebär planen konsekvenser i form av ... , eller påverkas planområdet av externa faktorer såsom...

ASPEKT

JA

EV.

Buller
Vibrationer

NEJ

X

Föroreningar
mark, luft, vatten

X

Överskrids
miljökvalitetsnormer?

X

Övrigt?

X

BESKRIVNING
Nära väg men bedöms finnas bra förutsättningar (låg ÅDT och buffertzoner) att
hantera bullerfrågan. Inga verksamheter som genererar vibrationer förekommer.
Planförslaget medför viss del ökad trafik men bedöms inte innebära risk för
luftföroreningar. Dagvatten avses tas omhand. Eventuella föroreningar i utreds i
planarbetet. Planförslaget bedöms inte ge upphov till eventuella nya föroreningar.
Planförslagets ändringar medför ingen påverkan på miljökvalitetsnormer.

PÅVERKAN PÅ OMGIVNINGEN
Innebär planen en påverkan på...

ASPEKT
Mark?

JA

EV.

Klimat?

BESKRIVNING
Planförslaget skulle kunna medföra en påverkan på närliggande mark genom
dagvatten. Planförslaget möjliggör dock för lösning av dagvattenfrågan.

X
X

Luft?
Vatten?

NEJ

Planförslaget bedöms inte påverka omgivningens luft.

Planförslaget skulle kunna medföra en påverkan på närliggande vatten genom
dagvatten. Planförslaget möjliggör dock för lösning dagvattenfrågan.

X
X

Planförslaget ger inte upphov till klimatförändringar.
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NATURKATASTROFER, ÖVERBELASTNING

Medför planen en ökad risk för, eller löper planområdet risk att drabbas av...

ASPEKT

JA

EV.

NEJ

BESKRIVNING
Ingen risk föreligger

X

Översvämning?

X

Erosion?

Ingen risk föreligger

SAMLAD BEDÖMNING
Påverkar planförslaget sammantaget...

ASPEKT
Samtliga tidigare
aspekter i en helhetsbild:

JA

EV.

NEJ

X

BESKRIVNING
Planförslaget medför endast förändringar av användningen för delar av
planområdet. Förändringarna medför inte enbart ökad exploatering utan även till
viss del minskad exploatering. Enligt gällande plan finns outnyttjade byggrätter
för till exempel bilservice och industri. Planförslaget tar bort möjligheten till den
exploateringen eftersom användningen bedöms som olämplig. Vid ett
nollalternativ kvarstår de möjligheterna.
Det finns givetvis frågor som måste utredas, till exempel geoteknik och
dagvatten. Kommunen gör dock bedömningen att det finns goda möjligheter att
utreda frågorna samt föreslå lösningar inom ramen för planarbetet. Det är frågor
som är aktuella inom i princip alla detaljplaner.
Sammantaget bedöms förändringar enligt planförslaget inte kunna antas
medföra en betydande miljöpåverkan.
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Policy för barnkonventionen i Tierps kommun
_______________________________________________________________
Fastställda v kommunfullmäktige § 15/2011 att gälla från och med 1 mars 2011
Alla beslut och allt arbete i Tierps kommun ska utgå från och göras i enlighet med FN:s
konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) och gällande svensk lagstiftning.
Bakgrund
Konventionen om barnets rättigheter antogs av FN:s generalförsamling den 20
november 1989. Efter beslut i riksdagen i juni 1990 ratificerade Sverige, som ett av de
första länderna i världen konventionen. Konventionen utgår från att barndomen har ett
värde i sig och att barn är en utsatt grupp. I denna konvention avses med barn varje
människa under 18 år, om inte barnet blir myndigt tidigare enligt den lag som gäller
barnet,
artikel 1.
Barnkonventionen är inte svensk lag och tar inte heller över svensk lagstiftning. Men
varje stat som ställt sig bakom konventionen är skyldig att se till att dess rättigheter
införlivas i egen lagstiftning. Svensk lag anpassas successivt till barnkonventionen.
Alla rättigheter som slås fast i barnkonventionen samspelar och utgör en helhet. De är
således lika viktiga.
De fyra grundprinciperna (artikel 2, 3, 6 och 12) i barnkonventionen ska utgöra arbetet
med barnkonventionen i kommunen samt att artikel 4, 22 och 23 ska beaktas (Se
bilaga).
Policyns syfte
Syftet med policyn är att
implementera den i kommunens verksamheter så att attityder, arbetssätt och
förhållningssätt mot det enskilda barnet har sin grund i barnkonventionen och
att säkerhetsställa så att beslutsfattande sker i enlighet med barnets bästa.
Inriktningsmål
Alla har ett gemensamt ansvar för att barnkonventionens intentioner
förverkligas i kommunen. Förtroendevalda och medarbetare på alla nivåer har ett
särskilt och eget ansvar för den kommunala verksamheten
-

Barnperspektivet ska beaktas vid alla beslut. I ärenden som på ett allmänt och
avgörande sätt – direkt och indirekt – rör barn och ungdomar ska det framgå
hur barnperspektivet beaktas

-

Barn och ungdomar i kommunen ska få möjlighet att göra sina röster hörda
och att bli lyssnade på. Barn och ungdomars åsikter ska ha betydelse i de
processer som leder fram till beslut
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-

Samverkan mellan olika aktörer ska stärkas för att främja det förebyggande
arbetet i kommunen

-

Alla barn och ungdomar i Tierps kommun, oavsett ”barnets eller dess förälders
eller vårdnadshavares ras, hudfärg, kön, språk, religion, politiska eller annan
åskådning; nationella, etniska eller sociala ursprung; egendom, handikapp,
börd eller ställning i övrigt”, skall ha samma rättigheter och lika värde

Införande av policyn
En handlingsplan ska kopplas till policyn där man på verksamhetsnivå ska ta ställning
till hur barnkonventionen ska förverkligas och dessutom ska handlingsplanen redovisa
hur barnchecklistan ska användas vid beslutsfattande, särskilt med avseende på att
-

påverka attityder så att barnkonventionen får en genomslagskraft hos alla barn,
ungdomar och vuxna
främja barn och ungdomars delaktighet
ge kommunens personal tillräcklig kunskap om barnkonventionen.
utveckla inflytande så att barns och ungdomars åsikter beaktas innan beslut
fattas.

Dessutom ska
en barnchecklista användas och bifogas varje beslut som fattats av utskotten,
blockchefer och verksamhetschefer
handlingsplanen tydligt beskriva hur uppföljning ska ske.
____________
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Ansvarig

KRISTOFFER BLOMFELDT
...........................................................................................................................................

KRISTOFFER BLOMFELDT
Handläggare: .....................................................................

EDP 2017.2014
Dnr:..........................................

DP 364 - ÖRBYHUS CENTRUM
Ärende: ..................................................................................................................................................

Sverige har tillsammans med nästan 200 andra länder anslutit sig till Förenta
Nationernas Barnkonvention, vilket slår fast att alla barn och ungdomar under 18 år har
samma rättigheter. Rätt att leva och utvecklas, rätt att växa upp i trygghet och skyddas
mot övergrepp, rätt att respekteras för vad de tycker och tänker. Barnets bästa skall alltid
komma i första hand. (FN:s barnkonvention består av 54 artiklar)

Tierps kommunfullmäktige beslutade i § 15/2011
Att en barnchecklista för Tierps kommun ska upprättas vid beslut i ärenden som på ett
allmänt och avgörande sätt – direkt eller indirekt - rör eller berör barn och ungdomar.
Exempelvis: Boende-, lek-. skol-, trafik- och samhällsmiljöer
Kollektivtrafik
Allmänna lokaler och tillgänglighet
Verksamheter för barn/ungdomar med funktionsnedsättning
Verksamheter för ensamkommande flykting barn och ungdomar
Verksamheter vid förskolor, fritidshem, fritidsgårdar och skolor
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Följande frågor ska besvaras innan beslut fattas. Om en fråga besvaras med ”Nej” bör en
analys göras. Om flera frågor besvaras med ”Nej” kanske en återremiss av ärendet blir
nödvändigt.

1.

Innebär beslutet att barns och ungdomars bästa sätts i främsta rummet?
Ja X



Nej



Barn och ungdomar berörs ej av beslutet, motivera svaret.
Planförslaget ger möjlighet till utveckling och modernisering av användningsområdet för idrott
och rekreation. Tillskottet av bostäder i nära anslutning av idrottsområdet och skolan bedöms
vara positivt för familjer.
.............................................................................................................................

2. Har barn och ungdomar fått uttrycka sin mening?
Ja X



Nej



På vilket sätt, motivera svaret.
Barn och ungdomar likväl som alla andra intresserade har möjlighet att inkomma med
synpunkter under planprocessen.

.............................................................................................................................
3. Har särskild hänsyn tagits till barn och ungdomar med behov av särskilt stöd?
Ja X



Nej



På vilket sätt, motivera svaret.
Planförslaget har tagit särskild hänsyn till barn och ungdomar med behov av särskilt stöd. Det
är en faktor som alltid beaktas vid planering. Planen för Örbyhus centrum medför endast en
ändring av användningen för en del av området. Örbyhus centrum med närhet till
idrottsanläggningar, Vendelbadet och skolan är en plats där det kommer att vistas mycket barn
och ungdomar. Genom att planlägga för bostäder kommer det bli mer liv och rörelse i området,
vilket även skapar en säkrare och tryggare miljö för de verksamheter som finns där redan idag.
I planarbetet ingår en översyn av hela centrummiljön där det är viktigt att tillgänglighet,
trafiksäkerhet, utvecklingsmöjlighet med mera beaktas, vilket kommer att gynna barn och
ungdomar med behov av särskilt stöd.
..........................................................................................................................................................

Barnchecklistan ska bifogas berörda ärenden från och med den 1 mars 2011.
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Bilaga 1
Kortfattad förklaring till artiklarna 2, 3, 6, 12 (de fyra grundprinciperna) samt
artiklarna 4, 22 och 23
Artikel 2: Alla barn har samma rättigheter och lika värde ingen får diskrimineras.
Rättigheterna gäller alla enskilda barn och ungdomar inom ett lands gränser. Barnet ska
skyddas mot diskriminering eller bestraffning på grund av ” barnets eller dess föräldrars
eller vårdnadshavares ras, hudfärg, kön, språk, religion, politiska eller annan åskådning,
nationella, etniska eller sociala ursprung, egendom, handikapp, börd eller ställning i
övrigt”
Artikel 3: Vid alla åtgärder som rör barn ska barnets bästa komma i främsta rummet.
Med detta menas att
samhället ska se varje barn som en egen individ
varje barn ska ha samma rättigheter och möjligheter oavsett kön, samhällsklass,
etnisk bakgrund, funktionshinder eller bosättningsort
varje barn ska ha goda och trygga uppväxtförhållanden, få en god fysisk och
psykisk omvårdnad.
Varje barn ska mötas med respekt för sin egen person, förutsättningar, behov,
vilja och intresse
Varje barn ska ha rätt att uttrycka sina åsikter och få dem respekterade
Varje barns rätt till utbildning ska tillgodoses för att främja den fysiska,
psykiska, sociala, andliga och moraliska utvecklingen
Kommunala beslut ska fattas utifrån barnets bästa där vetenskap, beprövad
erfarenhet och barnets röst vävs samman
Vårdnadshavare/förälder har ansvaret för barnet.
Artikel 6: Varje barns rätt till att överleva, leva och utvecklas.
Med detta menas att:
varje barn har en inneboende rätt till livet
konventionsstaterna ska till det yttersta av sina tillgängliga resurser
säkerställa barnets rätt till överlevnad och utveckling
varje barn har en självklar rätt till sitt liv samt att leva värdigt
varje barn har rätt till fysisk, psykisk, social, andlig och moralisk utveckling
varje barn har rätt till utbildning, stimulans, fritid och lek
varje barn har rätt till vila
Artikel 12: Barnets rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som
berör honom eller henne. När åsikten beaktas ska hänsyn tas till barnets ålder och
mognad.
Artikel 4: Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga lagstiftnings-, adminstartiva och
andra åtgärder för att genomföra de rättigheter som erkänns i denna konvention. I fråga
om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter skall konventionsstaterna vidta sådana
åtgärder med utnyttjande till det yttersta av sina tillgängliga resurser och, sär så behövs,
inom ramen för internationellt samarbete.
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Artikel 22: Konventionsstaterna ska vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att ett
barn som söker flyktingstatus eller anses som flykting erhåller lämpligt skydd och
humanitärt bistånd. Det gäller både barn som kommer ensamma och barn som kommer
med sina föräldrar. Ett ensamt barn ska få hjälp att hitta sina föräldrar. Om man inte kan
hitta föräldrarna eller andra släktingar ska barnet få samma skydd och hjälp som andra
barn får när de inte kan bo hos sina föräldrar.
Artikel 23: Barn med funktionshinder får bra liv, ska kunna gå i skolan och vara med i
samhället på andra sätt. Barnet och barnets familj ska få den hjälp de behöver. Hjälpen
ska vara gratis eller så billig att människor har råd att ta emot hjälpen.
______________
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1 (7)

Fastighetsförteckning
2018-10-17
Aktualitetsdatum i fastighetsregistret, 2018-10-16
Projektnummer: 1034603

Fastighetsförteckning uppdaterad
av Tierps kommun 2019-10-17

Fastighetsförteckning till detaljplan för Örbyhus centrum, Tierps kommun, Uppsala län

Beteckning på kartan

Ägare/Innehavare, adress

FASTIGHETER INOM PLANOMRÅDET
Libbarbo 1:36
Libbarbo 1:179
Libbarbo 1:192

Libbarbo 1:193
Libbarbo 2:34
Libbarbo 2:37

Libbarbo 8:1

Tc Livs AB
Uppsalav 5
748 40 Örbyhus
Tierps Kommun
815 80 Tierp
Hedén, Peter Ingemar
Tegelsmoravägen 23
748 42 Örbyhus
Hedén, Karin Gith Marie
Tegelsmoravägen 23
748 42 Örbyhus
Hesensson, Kevin
Fyrislundsgatan 28 Lgh 1204
754 46 Uppsala
Svalans Fastigheter Hb
Pl 512
748 96 Tobo
Stockholms Modul –
Bygg & Förvaltning AB
Tyttinge 5
147 91 Grödinge
Tierps Kommun
815 80 Tierp

Metria AB
Lagergrens gata 2
652 14 KARLSTAD
Tel: 010-121 88 28
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Övrigt

2(7)

Beteckning på kartan

2018-10-17

METRIA AB

Ägare/Innehavare, adress

MARKSAMFÄLLIGHETER INOM PLANOMRÅDET

Övrigt

Hela S:2 har avregistrerats.

Libbarbo S:2

Vägar, diken

Samtliga delägande fastigheter:

Hov 1:35
Libbarbo 8:1

Bergvik Skog Öst AB
Trotzg 25
791 71 Falun
Se Fastigheter inom planområdet

ANLÄGGNINGSSAMFÄLLIGHETER INOM PLANOMRÅDET
Libbarbo GA:1

Vattenledning

Samtliga gemensamma delägare:

Libbarbo 1:192-193

Se Fastigheter inom planområdet

Libbarbo GA:2

Avlopp

Samtliga gemensamma delägare:

Libbarbo 1:192-193

Se Fastigheter inom planområdet

Libbarbo GA:3

Värmeledning

Samtliga gemensamma delägare:

Libbarbo 1:192-193

Se Fastigheter inom planområdet
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Beteckning på kartan

2018-10-17

Ägare/Innehavare, adress

METRIA AB

Övrigt

RÄTTIGHETER INOM PLANOMRÅDET
Serv 1

Avtalsservitut
03-IM1-52/100.1
Inskrivningsdag:
1952-01-09
Vattenledning mm

Belastar: Libbarbo 1:179 mfl

Till förmån för:
Libbarbo 2:135

Löfström, Lars Niklas
Kärven 270
819 66 Lövstabruk

Serv 2-4

Avtalsservitut
03-IM1-52/100.2
03-IM1-52/102.2
03-IM1-52/103.1
Inskrivningsdag:
1952-01-09
Vattenledning mm

Belastar: Libbarbo 8:1

Till förmån för:
Libbarbo 2:135

Löfström, Lars Niklas
Kärven 270
819 66 Lövstabruk

Serv 5

Avtalsservitut
D201600372257:1.1
Kraftledning

Belastar: Libbarbo 8:1

Till förmån för:
Vallskoga 1:121

Vattenfall Eldistribution AB
Ru 2560
169 92 Stockholm

Olokaliserade servitut

Avtalsservitut
03-IM1-74/3888.1
03-IM1-91/32080.1
Kraftledning
Karta saknas i akt

Belastar: Libbarbo 8:1

Till förmån för:
Älvkarleby Västanån 6:20

Vattenfall Eldistribution AB
Ru 2560
169 92 Stockholm
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Beteckning på kartan

2018-10-17

Ägare/Innehavare, adress

METRIA AB

Övrigt

RÄTTIGHETER INOM PLANOMRÅDET forts.
Olokaliserade servitut

Avtalsservitut
03-IM1-89/29590.1
03-IM1-89/29591.1
Transformatorhus,
jordkabel
Karta saknas i akt

Belastar: Libbarbo 8:1

Till förmån för:
Älvkarleby Västanån 6:20

Vattenfall Eldistribution AB
Ru 2560
169 92 Stockholm

Lr 1

Ledningsrätt
03-89:338.1
Tele

Belastar: Libbarbo 8:1 mfl

Till förmån för:
Televerket

Skanova
Box 3010
169 03 Solna
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Beteckning på kartan

2018-10-17

Ägare/Innehavare, adress

FASTIGHETER UTANFÖR PLANOMRÅDET
Libbarbo 1:9
Libbarbo 2:11
Libbarbo 2:28

Libbarbo 2:45

Libbarbo 2:47

Libbarbo 2:50
Libbarbo 2:57
Libbarbo 2:70
Libbarbo 2:72
Libbarbo 2:135
Libbarbo 3:1
Libbarbo 8:3

Tierps Kommun
815 80 Tierp
Vendel-Tegelsmora Församling
Box 5
748 02 Örbyhus
Värnebjörk, Patrik Emanuel
Tingshusvägen 1
748 42 Örbyhus
Värnebjörk, Karolina Emma Helena
Tingshusvägen 1
748 42 Örbyhus
Bostadsrättsföreningen Solgården I
Örbyhus
C/O Mediator AB
Box 3080
750 03 Uppsala
Turesson, Tommy Arne Mikael
Bruksvägen 20
748 41 Örbyhus
Turesson, Susan Mueni
Bruksvägen 20
748 41 Örbyhus
Nordfors, Kjell Johan Kristoffer
Uppsalavägen 2
748 40 Örbyhus
Cyranowska, Miroslawa Teresa
Bandstolsvägen 59 Lgh 1002
756 48 Uppsala
Svennersten, Karin Maria Linnéa
Uppsalavägen 6
748 40 Örbyhus
Asplund, Mats Rikard Alvar
Spånga 108
747 91 Alunda
Löfström, Lars Niklas
Kärven 270
819 66 Lövstabruk
Tierps Kommun
815 80 Tierp
Tierps Kommun
815 80 Tierp
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METRIA AB

Övrigt
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Beteckning på kartan

2018-10-17

Ägare/Innehavare, adress

METRIA AB

Övrigt

RÄTTIGHETER UTANFÖR PLANOMRÅDET
Serv 6

Avtalsservitut
03-IM1-46/1850.1
Inskrivningsdag:
1946-08-28
Förnyad: 2018-01-30
Vattentäkt mm

Belastar: Libbarbo 8:1

Till förmån för:
Libbarbo 1:9

Se Fastigheter utanför
planområdet

Serv 7

Avtalsservitut
03-IM1-52/102.1
Inskrivningsdag:
1952-01-09
Vattenledning mm

Belastar: Libbarbo 2:34

Till förmån för:
Libbarbo 2:135

Löfström, Lars Niklas
Kärven 270
819 66 Lövstabruk

Serv 8

Avtalsservitut
03-IM1-52/108.2
Inskrivningsdag:
1952-01-09
Brunn mm

Belastar: Libbarbo 8:1, 8:3

Till förmån för:
Libbarbo 2:135

Löfström, Lars Niklas
Kärven 270
819 66 Lövstabruk

Lr 2

Ledningsrätt
0360-05/72.1
Tele

Belastar: Libbarbo 8:1, 8:3 mfl

Till förmån för:

Tierps Kommun
815 80 Tierp
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Beteckning på kartan

2018-10-17

Ägare/Innehavare, adress

METRIA AB

Övrigt

ÖVRIGA INTRESSENTER
Allmänna vägen nr 716 och 719

Trafikverket
Box 810
781 28 Borlänge

UPPLYSNING
Utredningen saknar servitut som tillkommit genom vattendom eller liknande. Vidare
saknas eventuellt avtalsrättigheter som inte är offentliggjorda genom inskrivning.
Fastighetsförteckningen upprättad av

Jennie Shahan, Metria AB

621

Teknisk PM Geoteknik

Tierps kommun

Översiktlig geoteknisk undersökning,

DP 364 Örbyhus centrum

Falun 2018-06-05
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Översiktlig geoteknisk undersökning,
DP 364 Örbyhus centrum

Teknisk PM Geoteknik

Datum
Uppdragsnummer
Utgåva/Status

Pär Vestling
Uppdragsledare

2018-06-05
1320034149
-

Pär Vestling
Oskar Skoglund
Handläggare

Ramböll Sverige AB
Box 1932, Pelle Bergs Backe 3
791 19 Falun
Telefon 010-615 60 00
Fax 010-615 20 00
www.ramboll.se

Unr 1320023860 Organisationsnummer 556133-0506
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Lars Johansson
Granskare
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Översiktlig geoteknisk undersökning,
DP 364 Örbyhus centrum
Teknisk PM Geoteknik

Ramböll Sverige AB
Box 1932, Pelle Bergs Backe 3
791 19 Falun

T: +46-10-615 60 00
D: +46 (0)10 615 60 00
F: +46-10-615 20 00
www.ramboll.se
Unr 1320023860

Ramböll Sverige AB
Org nr 556133-0506

1.

Uppdrag och syfte
Ramböll Sverige AB har fått i uppdrag av Tierps kommun att utföra en översiktlig
geoteknisk undersökning för ny detaljplan, DP 364, i Örbyhus centrum för att
möjliggöra bostadsbebyggelse och handelsverksamhet.
Syftet med den översiktliga geotekniska undersökningen är att översiktligt
klarlägga markförhållandena och beskriva de geotekniska förutsättningarna som
underlag för upprättande av detaljplan inom området.

o:\fln1\sgt\2018\1320034149 - örbyhus centrum\3_teknik\g\dokument\beskrivningar\teknisk pm geoteknik.docx

2.

Underlag för undersökningar
Som underlag för den geotekniska undersökningen har följande handlingar
använts:
·
Uppgifter om ledningar från ledningkollen.se
·
SGU:s jorddjups- och jordartskartor har hämtats från sgu.se
·
Plankarta erhållen 180419, Tierps kommun
·
Grundkarta erhållen 180419, Tierps kommun

3.

Redovisning
Utförda undersökningar redovisas i ”Markteknisk undersökningsrapport”, MUR,
daterad 2018-06-05. I MUR redovisas utförda fältundersökningar samt plan och
sektionsritningar.
1 av 9

Teknisk PM Geoteknik
Översiktlig geoteknisk undersökning, DP 364 Örbyhus centrum
Unr 1320034149
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Radonundersökningar har utförts med Marcus 10, se kap 9.
Plansystem:
Höjdsystem:

4.

SWEREF99 18 00
RH2000

Planerad etablering
Den översiktliga geotekniska undersökningen genomfördes i centrala delen av
Örbyhus. Det aktuella området har undersökts i syfte att säkerställa markens
lämplighet och möjliggöra för etablering av flerbostadshus och butiker.

5.

Befintliga byggnader och anläggningar
Befintliga byggnaders och anläggningars grundläggning har ej undersökts.

6.

Allmän områdesbeskrivning
Området för undersökningen är beläget i centrala delen av Örbyhus och avgränsas
av Bruksvägen i norr, Slottsvägen i öst och en gång- och cykelväg i syd. Västerut
avgränsas området av parkeringsytor och handelsområde.
Området har en areal av ca 1,2 ha och utgörs idag av parkområde och
fritidsanläggning i form av en utomhus isrink och en gammal/nedlagd boule- och
tennisbana. Mot Slottsvägen i öst begränsas insyn och buller av en anlagd vall, ca
100 m lång, 30 m bred och upp till ca 3 m i höjd.
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Område A är avsett för kommersiella lokaler och område B för bostäder.

2 av 9

Teknisk PM Geoteknik
Översiktlig geoteknisk undersökning, DP 364 Örbyhus centrum
Unr 1320034149
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Figur 1. Ortofoto med ungefärligt undersökningsområde (område A och B)
markerat i blått.

o:\fln1\sgt\2018\1320034149 - örbyhus centrum\3_teknik\g\dokument\beskrivningar\teknisk pm geoteknik.docx

Undersökningsområdet är relativt plan och består i huvudsak av gräsmatteytor.
Marknivåerna inom undersökningsområdet varierar mellan ca +26 och +29. De
högsta nivåerna finns i västra delen av området längs Bruksvägen i norr och de
lägsta mot Slottsvägen i öst. Generellt sett lutar marken svagt österut mot
Slottsvägen. I norra delen i område A längs Bruksvägen lutar/släntar marken
något och planar ut mot Eriks torg/parkering i söder.

3 av 9

Teknisk PM Geoteknik
Översiktlig geoteknisk undersökning, DP 364 Örbyhus centrum
Unr 1320034149
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7.

Geotekniska förhållanden

7.1

Jordartsbeskrivning

Enligt SGU:s jordartskarta består jorden inom aktuellt område av fyllning,
sannolikt på lera eller morän.
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Figur 2. Ortofoto med tolkning av geotekniska förhållanden (Gränserna är mycket
ungefärliga).
Område 01
Marknivån i utförda borrpunkter varierar mellan ca +28,1 och +27,2.
Enligt utförda undersökningar utgörs marken under mulljord av varierande
finsediment (mulljordshaltig siltig lera, lera med siltskikt och lera) med en
mäktighet på ca 1–1,5 m. Leran underlagras av friktionsjord på förmodat berg
med en mäktighet varierande mellan ca 2–3 m.
Finsedimenten har i huvudsak låg till medelhög fasthet.
Friktionsjorden har hög till mycket hög lagringstäthet.
4 av 9
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Område 02 och 03
Marknivån i utförda borrpunkter varierar mellan ca +26,8 och +27,6.
Enligt utförda undersökningar utgörs marken under mulljord av ett lager fyllning
bestående av grus, sand och silt med en mäktighet varierande mellan ca 1–2 m.
Fyllningen följs av ca 1,5–4 m finsediment (varvig lera, lera med siltskikt, siltig
gyttjig lera) ned till nivåer varierande mellan ca +21,6 och +25,2.
Mäktigheten och jorddjupen med finsediment ökar från väst till öst.
Störst mäktighet av finsediment har påträffats i östra delen av området, där
sedimentens mäktighet i undersökta punkter som mest uppgår till ca 4 m.
Finsedimentens fasthet kan klassificeras som extremt låg till mycket låg i den övre
ca 1–2 m delen av lagret och övergår därefter till ett lager med låg till medelhög
fasthet.
Finsedimenten underlagras av friktionsjord på berg med mäktigheter varierande
mellan ca 1–3 m. Friktionsjorden har hög till mycket hög lagringstäthet.
I undersökningspunkt 18R08 påträffades, under ca 1,3 m mäktig fyllning, siltig
gyttjig lera med en mäktighet på ca 0,7 m följt av lera och siltig lera ned till ca 5
m djup och stopp mot förmodat berg eller block erhölls på 5,1 m djup.
Ur tjälfarlighetssynpunkt kan förekommande jord inom området hänföras till
Tjälfarlighetsklass 4 d.v.s. ”Mycket tjällyftande jordarter”, enligt
AMA Anläggning 13.

7.2

Bergnivå

Enligt SGU:s jorddjupskarta indikeras att djup till berg inom området kan variera
mellan 3–5 m.
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Inga jord-bergsonderingar har utförts för fastställande av djup till berg.
Stopp har erhållits, mot block eller berg, med hejarsondering (HfA) på nivåer
varierande mellan ca +21,7 och +24,3, vilket motsvarar djup ca 2,9–5,5 m under
markytan.
Tidiga sonderingsstopp med hejarsondering indikerar förekomst av block i
fyllningen.

5 av 9

Teknisk PM Geoteknik
Översiktlig geoteknisk undersökning, DP 364 Örbyhus centrum
Unr 1320034149

629

8.

Hydrogeologiska förhållanden
Tre grundvattenrör har slagits ner och installerats i friktionsjord under leran inom
undersökningsområdet.
I friktionsjorden, vid senaste avläsning 2018-05-29, varierade grundvattennivån
mellan ca +24,5 och +25,2, vilket motsvarar ca 2 – 3 m djup under markytan.
Tabell 1. Resultat avläsningar, grundvattenrör.
Id, GW-rör
18R06GW
18R08GW
18R13GW

Datum
(avläst)
2018-04-26

Nivå GVY*

Djup GVY*
(mumy**)

Notering

+26,0

1,6

Ej stabiliserats

2018-05-29

+24,5

3,1

2018-04-26

+23,7

3,1

2018-05-29

+24,5

2,0

2018-04-25

+27,1

1,0

2018-05-29

+25,2

2,9

Ej stabiliserats
Ej stabiliserats

*GVY: grundvattenyta
**mumy: meter under markytan
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Ingen långtidsmätning av grundvattennivåerna inom området har utförts, därav
kan grundvattenbilden variera under året beroende på årstid, nederbördsläge och
andra hydrologiska faktorer såsom snösmältning.
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9.

Radonmätningar
Radonmätningar har utförts i 14 punkter inom det aktuella området med
mätinstrumentet Marcus 10.
Vid mätning i undersökningspunkt 18R01 – 18R15 uppmättes radonvärden i
fyllning mellan 2 - 34 kBq/m3, vilket gör att marken skall klassas som
normalradonmark.
Mätpunkter är ej inmätta. För ungefärligt läge mätpunkter, se ritning GEO1.
Tabell 2. Resultat av markradonmätning.
Mätpunkt

Utrustning/Metod

Mätvärde (kBq/m3)

18R01

Markus 10

6

18R02

Markus 10

27

18R03

Markus 10

28

18R04

Markus 10

7

18R05

Markus 10

34

18R06

Markus 10

31

18R07

Markus 10

27

18R08

Markus 10

29

18R09

Markus 10

28

18R10

Markus 10

2

18R11

Markus 10

11

18R12

Markus 10

13

18R14

Markus 10

15

18R15

Markus 10

5
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Riktvärden vid klassning av mark
(Starkt generaliserade. För utförligare indelning se rapport BFR R85:1988,
reviderad upplaga 1990)
Radonhalt i jordluft,
<10 kBq/m3
–
3
10–50 kBq/m
–
>50 kBq/m3
–

haltgränser vid klassificering av mark:
Lågradonmark
Normalradonmark
Högradonmark

Rekommenderat radonskydd för nybyggnad
(Statens Planverk rapport 59:1982, se även Byggforskningsrådets rapport
G14:1990)
Lågradonmark
– Inga
Normalradonmark – Radonskyddande
Högradonmark
– Radonsäkert
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10.

Stabilitet- och erosionsförhållanden
Generellt bedöms inga stabilitetsproblem föreligga inom området.
Dock ska stabilitetsförhållanden verifieras vid schaktning i anslutning till befintlig
vall, liksom vid permanenta förändringar i topografin på och runt vallen.
I schaktslänter och naturliga slänter ska siltiga jordar täckas för att förhindra
erosion.

11.

Geotekniska rekommendationer

11.1

Grundläggning av byggnader
Område 01
Grundläggningsförutsättningarna är goda inom området.
Förstärkningsåtgärder bedöms inte behövas.
Område 02 och 03
Grundläggningsförhållandena i området är sämre med lösa lager finsediment och
risk för sättningar vid belastning. Då finsedimentens mäktighet varierar från väst
till öst finns också risk för ojämna sättningar.
Grundläggning av byggnader kan komma att kräva grundförstärkningsåtgärder,
t.ex. kompensationsgrundläggning eller pålning. I detta skede kan inte
pålgrundläggning helt uteslutas, eftersom lasterna för eventuella byggnader inte
föreligger. Sannolikt erfordras att dom överst liggande lösa massorna grävs ur vid
grundläggning.
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All grundläggning ska utföras på tjälfritt djup alternativt med frostskyddsisolering
av t.ex. cellplast. Schaktbotten skall förhindras att frysa under byggskedet.

11.2

Övriga markanläggningar

11.3

Schaktarbeten

Terrass för hårdgjorda ytor kommer att bestå av fyllning på finsediment
(varierande lera med siltskikt) vilket innebär att överbyggnader bör dimensioneras
för terrass av mycket tjälfarlig jord.

Schakt ner till grundvattenytan utförs med slänt. Vid djupare schakt krävs
åtgärder, t.ex. temporär grundvattensänkning eller spont.
Vid schakt ska risk för bottenupptryckning beaktas.

11.4

Dagvatten

Förutsättningar för lokalt omhändertagande av dagvatten är begränsade då
förekommande finsediment är täta med låg genomsläpplighet.
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12.

Fortsatt planering/projektering
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Kompletterande geotekniska undersökningar erfordras som underlag för
projektering av byggnader, vägar och ledningar. Detta bör utföras då det finns ett
första förslag avseende nivåer, placering av byggnaderna, behov av schakter,
schaktdjup, fyllningstjocklekar och preliminära lastnedräkningar för byggnaderna.
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1.

Objekt och uppdrag
Ramböll Sverige AB har fått i uppdrag av Tierps kommun att utföra en översiktlig
geoteknisk undersökning för ny detaljplan, DP 364, i Örbyhus centrum för att
möjliggöra bostadsbebyggelse.
Syftet med den översiktliga geotekniska undersökningen är att översiktligt
klarlägga markförhållandena och beskriva de geotekniska förutsättningarna som
underlag för upprättande av detaljplan inom området.
Denna handling utgör en dokumentation av utförda fältgeotekniska
undersökningar.
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Figur 1. Ortofoto - Örbyhus centrum.

2.

Underlag för undersökningen
·
·
·
·

Uppgifter om ledningar från ledningkollen.se
SGU:s jorddjups- och jordartskartor har hämtats från sgu.se
Plankarta erhållen 180419, Tierps kommun
Grundkarta erhållen 180419, Tierps kommun
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3.

Tidigare utförda undersökningar
·

4.

Inga tidigare geotekniska undersökningar kända i området.

Styrande dokument
Denna rapport ansluter till SS-EN 1997–1 med tillhörande nationell bilaga.
Tabell 1 Planering och redovisning

Undersökningsmetod

Standard eller annat styrande dokument

Fältplanering

SS-EN 1997-2

Fältutförande

Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013
samt SS-EN-ISO 22475–1

Beteckningssystem

SGF/BGS beteckningssystem 2001:2

Tabell 2 Fältundersökningar

Undersökningsmetod

Standard eller annat styrande dokument

CPT-sondering

Jord-Bergsondering

Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013,
SGF Rapport 1:93 ”SGF rekommenderad
standard för CPT-sondering” samt ISSMFE
report TC 16 ”Reference test procedures”.
Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013

Hejarsondering

Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013

Viktsondering

Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013

Skruvprovtagning

Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013
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Tabell 3 Laboratorieundersökningar

Klassificering

SS-EN ISO 14688–1
SIS-CEN ISO/TS 17892–6

Vattenkvot

SIS-CEN ISO/TS 17892–1

Konflytgräns

SIS-CEN ISO/TS 17892–12
Tabell 4 Hydrogeologiska undersökningar

Undersökningsmetod

Standard eller annat styrande dokument

Grundvattenmätning

Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013
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5.

Geoteknisk kategori
Undersökningar har utförts i enlighet med förutsättningarna för tillämpning av
Geoteknisk kategori 2 (GK2).

6.

Befintliga förhållanden
Området för undersökningen är beläget i centrala delen av Örbyhus och avgränsas
av Bruksvägen i norr, Slottsvägen i öst och en gång- och cykelväg i syd. Västerut
avgränsas området av parkeringsytor och handelsområde.
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Området har en areal av ca 1,2 ha och utgörs idag av parkområde och
fritidsanläggning i form av en utomhus isrink och en gammal/nedlagd boule- och
tennisbana. Mot Slottsvägen i öst begränsas insyn och buller av en anlagd vall.

6.1

Topografi och ytbeskaffenhet

6.2

Befintliga konstruktioner

6.3

Jordlagerförhållanden

7.

Positionering

Området är relativt plan och består i huvudsak av gräsmatteytor. Marknivåerna
inom undersökningsområdet varierar mellan ca +26 och +29. De högsta nivåerna
finns i västra delen av området längs Bruksvägen i norr och de lägsta mot
Slottsvägen i öst. Generellt sett lutar marken svagt österut mot Slottsvägen.

Grundläggningen för befintliga byggnader har ej undersökts. Inom området finns
markförlagda el-, tele- och vattenledningar/kablar i anslutning till befintliga
byggnader/konstruktioner.

Enligt SGU:s jordartskarta består jorden inom aktuellt område av fyllning,
sannolikt på lera eller morän.
Jorddjupet inom området uppskattas variera mellan ca 3 – 5 m enligt SGU:s
jorddjupskarta.

Inmätning av undersökningspunkter och markprofiler har utförts av Ramböll
Sverige AB, mätingenjör Ulrika Bylander under april 2018.
Borrpunkterna är inmätta i koordinatsystem:
Plansystem: SWEREF99 18 00
Höjdsystem: RH2000
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8.

Geotekniska undersökningar

8.1

Personal och tidsperiod för utförda undersökningar

8.2

Utförda fältundersökningar

8.3

Geotekniska laboratorieundersökningar

Geoteknisk fältundersökning utfördes under april 2018. Ansvarig för
sonderingsborrning och provtagning var Ulf Lagerberg, Ramböll Sverige AB.

Följande undersökningar har utförts:
·
CPT-sondering (CPT) i 1 punkt
·
Hejarsondering (HfA) i 12 punkter
·
Viktsondering (Vim) i 4 punkter
·
Jord-Bergsondering (Jb-tot) i 4 punkter
·
Skruvprovtagning (Skr) i 5 punkter
·
Installation av grundvattenrör (GW) i 3 punkter

Upptagna jordprover har analyserats vid MRM AB:s laboratorium i Stockholm.
Laboratorieundersökningarna har omfattat:
·
Rutinundersökning (okulär jordartsbedömning, vattenkvot och
konflytgräns) av 15 st störda jordprover (Skr) från 5
undersökningspunkter

8.4

Geohydrologi

I området har tre stycken ånghärdade järnrör med innerdiameter 25 mm (1 tum)
med 0,5 m hög perforerad filterspets installerats i sonderingspunkt 18R06, 18R08
och 18R13.
Grundvattenrör har slagits ner och installerats i friktionsjord.
I friktionsjorden, vid senaste avläsning 2018-05-29, varierade grundvattennivån
mellan ca +24,5 och +25,2, vilket motsvarar ca 2–3 m djup under markytan.
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Grundvattennivåer kan variera beroende på årstid och aktuella
nederbördsmängder.
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9.

Radonundersökning
Radonmätning har utförts av Ramböll Sverige AB, Mats Andersson, den 24:e april
2018.
De utförda radonmätningarna utgörs av 14 punkter i området och har utförts med
mätinstrumentet Markus 10. Mätvärden har erhållits i samtliga punkter och
varierar mellan ca 2 – 34 kBq/m3.
Mätpunkter är ej inmätta. För ungefärligt läge mätpunkter, se ritning GEO1.
Tabell 5. Resultat av markradonmätning.
Mätpunkt

Utrustning/Metod

Mätvärde (kBq/m3)

18R01

Markus 10

6

18R02

Markus 10

27

18R03

Markus 10

28

18R04

Markus 10

7

18R05

Markus 10

34

18R06

Markus 10

31

18R07

Markus 10

27

18R08

Markus 10

29

18R09

Markus 10

28

18R10

Markus 10

2

18R11

Markus 10

11

18R12

Markus 10

13

18R14

Markus 10

15

18R15

Markus 10

5
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Riktvärden vid klassning av mark
(Starkt generaliserade. För utförligare indelning se rapport BFR R85:1988,
reviderad upplaga 1990)
Radonhalt i jordluft,
<10 kBq/m3
–
3
10–50 kBq/m
–
>50 kBq/m3
–

haltgränser vid klassificering av mark:
Lågradonmark
Normalradonmark
Högradonmark

Rekommenderat radonskydd för nybyggnad
(Statens Planverk rapport 59:1982, se även Byggforskningsrådets rapport
G14:1990)
Lågradonmark
– Inga
Normalradonmark – Radonskyddande
Högradonmark
– Radonsäkert
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10.

Resultat och redovisning
Redovisningsprogrammet GeoSuite har använts för att redovisa resultat från
utförda undersökningar i plan och sektion.
Fältrapporternas information om sonderingsresultat samt provtagningar finns i
digital fil, som finns i geoteknisk databas (GeoSuite). Det digitala materialet kan
exporteras till flera olika filformat för vidare bearbetning.
Resultat från utförda laboratorieundersökningar redovisas i bilaga 1.
CPT-utvärdering redovisas i bilaga 2 och utförda fältundersökningar redovisas på
ritningar enligt ritningsförteckning.
Använda beteckningar följer SGF/BGS beteckningssystem 2001:2 samt SS-EN
14688–1 med gällande nationella kompletteringar, se www.sgf.net under
publikationer.

11.

Värdering av undersökning

o:\fln1\sgt\2018\1320034149 - örbyhus centrum\3_teknik\g\dokument\beskrivningar\mur.docx

Jord-Bergsondering, Jb-tot, har utförts utan spolning.
Inga brister eller avvikelser under fältarbetet har meddelats eller noterats.
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MUR
Bilaga 1
Sammanställning av rutinundersökning på störda jordprover

Tierps kommun

Översiktlig geoteknisk
undersökning,
DP 364 Örbyhus centrum

Markteknisk undersökningsrapport (MUR), Geoteknik

643

Rapport S 180667

Tavastgatan 34,
118 24 STOCKHOLM
Tel 08-764 46 66

http://www.mrm.se/media/mark/matosakerhet.pdf

Uppdragsgivare:

Ramböll Sverige AB, Falun

Prov inkom:

180507

Ansvarig Geotekniker:

Oskar Skoglund

Provt.datum:

180423-26

Objekt:

Örbyhus Centrum

Unders. datum:

180511

Uppdragsnummer:

1320034149

Rapport utfärdad:

180514

Sektion
/
Borrhål

Nivå
m

Reg.nummer 180507-2

Okulär klassificering

0,1 - 2,07 Fyllning: Brunt sandigt GRUS

18R03

2,07 - 4,5

0

0,0

0

0,0

Grå LERA med siltskikt

Förkortning
(enl. SGF
2016-11-01)

Cl si

0

18R06

0,1 - 1,5

0

1,5 - 2,1

Grå rostfläckig LERA med enstaka
siltskikt

Cl (si)

0

2,1 - 3,05

Grå LERA med tunna siltskikt samt
sandkorn

Cl (si)

3,05 - 4,94 Grå sandig SILTMORÄN

0,0

0,0

0,0

Mg[saGr]

saSiTi

0

0,0

Fyllning: Brunt sandigt siltigt
GRUS

0,05 - 1,3

0

1,3 - 2,0

Gröngrå siltig gyttjig LERA

gyCl

0

2,0 - 3,6

Grå varvig LERA

vCl

0

3,6 - 5,0

Grå varvig LERA med siltskikt

0

0,0

0

18R09A

0,2 - 1,2

Fyllning: Brun grusig SAND

0

1,2 - 2,27

Brungrå rostfläckig LERA med
siltskikt

Undersökningen utförd av:

###### ###### #######

Anmärkning

#######
2/1
0,00

###### #######

#######
5A/4 0,00

###### ###### #######

#######
0,00 0,00

40,8

#######
###### ###### #######
2/1
0,00

54,5

###### #######

#######
4B/3 0,00

29,1

###### #######

#######
4B/3 0,00

###### ######

0,0

#######
5A/4 0,00

###### ###### ######

0,0

#######
0,00 0,00

#######
######
Skr ###### ###### ######
0,0
3B/2 0,00
######
#######
######
Skr
47,6
71,3 ######
0,0
5B/4 0,00
######
#######
######
Skr
39,5
36,6 ######
0,0
4B/3 0,00
######
#######
######
Skr
51,7
47,0 ###### ####### 5A/4 0,00
######
#######
######
0,0 ###### ###### ###### #######
0,00 0,00
######
#######
######
Skr ###### ###### ######
0,0
2/1
0,00
######
#######
######
Skr
35,6
45,5 ###### ####### 5A/4 0,00
######

Mg[sasiGr]

18R08

0,0

######
Skr ######
######
######
Skr
33,9
######
######
0,0 ######
######
######
Skr ######
######
######
Skr
27,9
######
######
Skr
18,7
######
######
Skr ######
######

Mg[saGr]

Fyllning: Brunt sandigt GRUS
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Rapport utfärdad:
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180507-2

Reg.nummer

Konflyt- SkrymGlöd- Mtrl typ /
Prov- Vatten3
gräns2, densitet gningsför- tjälf.
1
tagare kvot , %
%
lust4, %
klass5
t/m3

Sektion
/
Borrhål

Nivå
m

Okulär klassificering

Förkortning
(enl. SGF
2016-11-01)

18R13

0,15 - 0,4

Brun humushaltig siltig LERA med
växtdelar

husiCl pr

0

0,4 - 0,9

Brun rostfläckig LERA med tunna
siltskikt

Cl (si)

0

0,9 - 1,3

Gråbrun LERA med gruskorn

0

0,0

0,0

0,0

0

0,0

0,0

0,0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

######
25,7
######
######
Skr
26,5
######
######
Skr
19,2
######
######
0,0 ######
######
######
0,0 ######
######
######
0,0 ######
######
######
0,0 ######
######
Skr

Cl

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Undersökningen utförd av:

###### ###### #######

Anmärkning

#######
5B/4 0,00

49,1

###### #######

#######
4B/3 0,00

48,6

###### #######

#######
4B/3 0,00

###### ###### #######

#######
0,00 0,00

###### ###### #######

#######
0,00 0,00

###### ###### #######

#######
0,00 0,00

###### ######

0,0

#######
0,00 0,00

###### ###### ######

0,0

#######
0,00 0,00

###### ######

0,0

#######
0,00 0,00

###### ######

0,0

#######
0,00 0,00

0,0

#######
0,00 0,00

######
######
######
######
######
######
######
######
######
######
######
######
######
######
######
######
######
######
######
######
######

###### ######

###### ###### #######

#######
0,00 0,00

###### ###### #######

#######
0,00 0,00

###### ######

#######
0,00 0,00

0,0

###### ###### #######

#######
0,00 0,00
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Inledning
Detta beteckningssystem är framtaget i samarbete mellan Svenska Geotekniska
Föreningen (SGF) och Byggnadsgeologiska Sällskapet (BGS). Beteckningssystemet ger
riktlinjer för geoteknisk, geologisk och miljöteknisk redovisning i plan och i sektion.
Systemet omfattar redovisning av undersökningar, tolkade grundförhållanden,
grundkonstruktioner samt olika former av förstärkningsåtgärder.
Beteckningssystemet vänder sig till
• de som utför geotekniska utredningar (fältpersonal, handläggare, laboratoriepersonal,
rit- och CAD-personal)
• beställare av geotekniska utredningar och mark- och grundläggningsarbeten
• entreprenörer för mark- och grundläggningsarbeten
• övriga som kommer i kontakt med någon form av geoteknisk redovisning

Giltighet
Detta beteckningssystem, Version 2001:2, gäller från 2001-01-01 och därmed upphör
samtliga tidigare av SGF utgivna beteckningsblad att gälla.
För att beteckningarna i detta system skall gälla måste hänvisning till SGF/BGS
beteckningssystem med aktuell version åberopas i aktuella dokument.

Struktur
Beteckningssystemet har jämfört med tidigare beteckningsblad utökats med nya
geotekniska, ingenjörsgeologiska och miljötekniska undersökningsmetoder. Dessutom
ingår redovisning av grundkonstruktioner och förstärkningsåtgärder.
Beteckningssystemet är indelat med avsikt att följa normal arbetsgång från projektering
till produktion, dvs redovisning av:
• Undersökningar
• Tolkning av grundförhållanden från undersökningsresultat
• Grundläggningsmetod och förstärkningsåtgärder
• Grundläggning och förstärkning
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Förutom de olika symbolerna, redovisning av sonderingar och andra undersökningar,
raster för grundläggningsmetoder och förstärkningsåtgärder etc, redovisar beteckningssystemet tillhörande beskrivningskoder och attribut enligt SGF:s ”Dataformat
för överföring av data från geotekniska undersökningar” (Rekommenderad
standard 1994-10-12).
SGF:s överföringsformat tillämpas normalt för fältminnesregistrering. Det ger även
möjligheter till neutral överföring av geoteknisk information mellan olika
programsystem.
Det är möjligt att utnyttja SGF/BGS beteckningssystem för att "plocka" önskade
textavsnitt och symboler, som är relevanta för aktuell redovisning.

Tillgänglighet
Beteckningssystemet är tillgängligt via SGF:s hemsida på Internet med adressen
www.sgf.net. Användare kan hämta hela eller delar av beteckningssystemet för egen
användning. En vägledning för användning kan hämtas på startsidan för
beteckningssystemet.
En pappersversion kan beställas från SGF sekretariat, 581 93 Linköping.

SVENSKA GEOTEKNISKA FÖRENINGEN

BYGGNADSGEOLOGISKA
SÄLLSKAPET
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Redovisning i plan

Redovisning i plan
Allmänt
Undersökningspunktens läge anges med en cirkel med en diameter av 3 mm med
centrum i undersökningspunkten. Cirkeln kan sedan byggas på med attribut, t ex streck,
cirklar och skrafferingar. Attributen anger vilken typ av sondering, provtagning och
mätning som utförts.
Exempelvis betyder en ofylld 3 mm cirkel att en ”enkel sondering” utförts, t ex en
sticksondering utan angivande av sonderingsmotstånd. Om den undre cirkelhalvan är
fylld innebär detta att statisk sondering utförts, t ex viktsondering. Ifylld övre cirkelhalva innebär att dynamisk sondering utförts, t ex hejarsondering eller slagsondering.
Ett lodrätt streck under cirkeln och streckets avslutning - eller avsaknaden av lodrätt
streck - anger hur sonderingen avslutats, t ex om sondering utförts till för metoden
normenligt stopp eller om sondering utförts i berg.
En yttre omgivande 5 mm cirkel lagd över en 3 mm cirkel anger att provtagning av jord
utförts. Fylld övre respektive undre cirkelhalva anger om provtagningen är störd eller
ostörd, d v s taget med t ex skruvborr respektive taget med kolvprovtagare.
Cirkeln (3 mm) avser undersökning i jord. Ett lodrätt streck ovan cirkeln anger någon
form av hydrogeologisk mätning. Ett lodrätt streck under cirkeln anger att stopp erhållits
vid sondering eller att sondering utförts i eller till förmodat berg.
Intill undersökningspunkten anges identitetsnummer. Till vänster om punkten anges
markytans nivå eller annan referensnivå.
Lutande borrhål, vilket är vanligt vid långa undersökningshål i berg, anges med ett streck
som utgör borrhålets planprojektion. Ibland kompletteras information med uppgifter om
lutning, längd och riktning.
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Redovisning i plan

Sondering
Undersökningspunkt (grundsymbol) utan attribut vid sondering samt enkel
sondering utan redovisning av sonderingsmotstånd (t ex sticksondering eller
slagsondering utan registrering av sonderingsmotstånd)
Statisk sondering med redovisning av sonderingsmotstånd i jord
(t ex vikt- och trycksondering)
CPT-sondering
Dynamisk sondering med redovisning av sonderingsmotstånd i jord (t ex
hejarsondering)

Tillägg för djup- och bergbestämning
Sondering avslutad utan att stopp erhållits
Sondering till förmodad fast botten, d v s sonden kan inte med normalt
förfarande utan svårighet drivas ned ytterligare
Sondering till förmodat berg
Sondering mindre än 3 m i förmodat berg
Sondering minst 3 m i förmodat berg
Sondering minst 3 m i förmodat berg samt analys av borrkax
Kärnborrning minst 3 m i förmodat berg
Lutande borrhål genom jord ned i förmodat berg. Planprojicerat läge
redovisas samt bergnivå och borrhålsslut. Lutning och längd kan anges.
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Redovisning i plan

Provtagning
Störd provtagning
(vanligen med kann-, skruv- eller spadprovtagare, provtagningsspets
eller specialprovtagare, t ex ballastprovtagare)
Ostörd provtagning
(vanligen med kolvprovtagare av standardtyp eller kärnprovtagare)
Provgrop. Större provgrop redovisas skalenligt.
Ytlig provtagning i berg/knackprov.
Utförda analyser och mätningar på prover kan anges med
bokstavsförkortningar enligt följande:
T = annan teknisk analys
P = petrografisk analys, tunnslipsanalys
C = kemisk analys
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Redovisning i plan

In situförsök
Vingförsök (Vb)
Dilatometerförsök (DMT)
Pressometerförsök (PMT)
Annan undersökning (metod anges med förkortning)

SGF/BGS Beteckningssystem
Version 2001:2

655

9

Redovisning i plan

Deformations- och spänningsmätningar
Vertikalrörelsemätning i fält med t ex jordpegel, sättningsmätare
Vertikalrörelsemätning i fält med t ex slangsättningsmätare
Horisontalrörelsemätning i fält med t ex inklinometer
Dubb för sättningsmätning eller annan rörelsemätning
Bergspänningsmätning eller jordtrycksmätning in-situ. Redovisning görs
till höger om undersökningssymbolen
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Redovisning i plan

Hydrogelogiska undersökningar
Vattennivå bestämd, t ex i provtagningshål
Grundvattennivå bestämd vid korttidsobservation i öppet system
Grundvattennivå bestämd vid långtidsobservation i öppet system
Avslutad observation
Portrycksmätning
Provpumpning eller infiltrationsförsök
Vattenförlustmätning i berg
Brunn (grävd, sprängd eller borrad)
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Redovisning i plan

Miljötekniska markundersökningar
Fältanalys
Laboratorieanalys

Undersökta/analyserade medier/prover anges med tilläggsbeteckningar under den
trekantiga symbolen enligt nedan. Jordart på provtagningsnivån kan anges till vänster
om symbolen.
Tilläggsbeteckningar:
G

Gas

L

Vätska (vanligen vatten)

S

Fast fas (vanligen jord)

Tilläggsbeteckningar över den trekantiga symbolen:
Rn

Radonmätning
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Kapitel 2 Redovisning i sektion

Redovisning i sektion
Sondering
Allmänt
Resultat från sondering redovisas vid sidan av sonderingsstapeln. Denna utgörs av
dubbla vertikala linjer och motsvarar sonderingshålets längd. Över stapeln anges
undersökningspunktens identitet, mätningsklass enligt SGF:s Fälthandbok (SGF
Rapport 1:96)i förekommande fall utrustningsklass, markytans nivå samt utförda
undersökningar i kronologisk ordning. Vid sidan av stapeln redovisas resultat från
sondering, in situ-försök och laboratorieanalyser. Dessa uppgifter kompletterar uppgift
om nivå respektive metod.
Vid sondering registreras neddrivningsmotståndet som ett mått på jordens fasthet.
Motståndet kan mätas som t ex antal vridna halvvarv för neddrivning (hv/0,2 m,
viktsondering), antal slag för neddrivning (sl/0,2 m, hejarsondering), tidsåtgång för
neddrivning (sek/0,2 m, slagsondering) eller med angivande av spetsmotstånd,
mantelfriktion och portryck (CPT-sondering). Neddrivningsmotståndet anges vid
sonderingsstapeln med olika typer av stapeldiagram eller kontinuerliga diagram.
Vid sticksondering registreras vanligtvis inte neddrivningsmotståndet. Även
slagsondering och jord-bergsondering kan utföras utan registrering av
neddrivningsmotstånd.
Sonderingsstapelns avslut anger erhållen typ av stopp och är kopplad till plansymbolen.
Angiven kod i följande stycken, t ex kod HM=91, avser kod enligt SGF:s ”Dataformat
för överföring av data från geotekniska undersökningar”.

Påbörjande av sondering med förborrning

ODEX
Ø76

Förborrningsdjupet anges med vidgad stapel
enligt figuren.
Metod för förborrning och borrdiameter anges, t
ex ODEX-borrning.
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Redovisning i sektion

Beteckningar i sonderingsstapel
I fält bedömda jordarter vid sondering redovisas enligt följande.

Fritt vatten (kod 81)

Grusig jord (kod 39)

Fyllningsjord (kod 30)

Stenig jord och blockjord
(kod 40)

Torv (kod 83)

Friktionsjord, allmänt
(kod 32, kod 33-35, 37)

Torrskorpelera (kod 31)

Moränjordar, exkl lermorän
(kod 84)
Genomborrat block eller
sten (kod 41)

Lera och kohesionsjord
(kod 37)

Lermorän (kod 85)
Siltjord (kod 82)
Bergyta (kod 94)
Sandjord (kod 38)
Sondering i berg
|X|

|X| (icke bedömd jordart)
(kod 36)

Sondering i berg avslutad
(kod 95)
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Redovisning i sektion

Avslutning av sondering
Exemplen nedan redovisas med tillhörande plansymbol.
Sonderingen avslutad
utan att stopp erhållits
(kod 90)

Block eller berg (kod
93)

Sonden kan ej
neddrivas
ytterligare enligt för
metoden normalt
förfarande (kod 91)

Stopp mot förmodat
berg
(kod 94)

Jord-bergsondering.
Stopp mot sten eller
block (kod 92)

Sondering i förmodat
berg (kod 95). Vid 3 m
eller längre borrlängd i
berg redovisas undre
plansymbol annars
övre
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Redovisning i sektion

Viktsondering
Grundsymbol i plan:
(kod HM=01)

Neddrivningsmotståndet registreras som belastning i kN utan eller med samtidig
vridning.
Motståndet vid självsjunkning anges med belastning i kN för markerade intervall. Vid
vridning av sonden avsätts antal halvvarv (hv/0,2 m) vid intervallets undre gräns.
Skrafferat intervall och "sl" anger att sonden drivits ned med slag.
Tecken till vänster om stapeln anger stopp mot lokala hinder, nederst sten, block eller
berg, överst annat hinder (t ex virke). Sonderingsförsök har utförts till angivna nivåer.
Bedömda jordarter i samband med sonderingen kan anges i borrstapeln.

N4335
Vim +2.0
RÖTTER

Vim använd metod
+2,0 utgångsnivå för sondering
N4335 hålets identitet (samma som i
plan)
0,50 belastning i kN
63
exempel på de fall då antalet halvvarv ej
ryms inom angiven skala.

1.00
0.75

0.50

0.75
1.00
63

N4335

Plansymbol i exemplet:
sl

+2.0

10 20 30 40 50
hv/0.20m
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Redovisning i sektion

CPT-sondering
Grundsymbol i plan:
(kod HM=07)
Använd sonderingsklass, CPT 1, 2 eller 3, anges. Redovisning omfattar kurvor för de
uppmätta basparametrarna spetsmotstånd (q T, alt. qC), mantelfriktion (fT alt. fC) och i
förekommande fall portryck (u).
CPT 1
Neddrivningsmotståndet redovisas i diagramform.
I diagrammet anger den heldragna kurvan spetsmotstånd, q c och den streckade
mantelfriktion, fc, mätt vid spetsen. x anger längre uppehåll i sonderingen (> 5 min).
Kurvorna för spetsmotstånd och portryck kan samredovisas till höger om stapeln och
kurvan för mantelfriktion speglas till vänster.
CPT 2 och CPT 3
För CPT 2 och 3 redovisas även portryckskurvan. Spetsmotstånd och mantelfriktion
anges areakorrigerade (q C, fC). I vissa fall redovisas även kurvor för de beräknade
parametrarna friktionskvot (R f) och portryckskvot (DPPR). Bedömda jordarter kan
anges i borrhålsstapeln.
Aktuell sonderingsklass skall anges ovan sonderingsstapeln.
Vid uppritning skall följande skalor väljas:
Djup

1,0 m/cm

qT

2 MPa/cm

(heldragen linje)

fT

50 kPa/cm

(heldragen linje)

u

200 kPa/cm

(heldragen linje)

Kurvorna för spetsmotstånd och mantelfriktion redovisas till höger om stapeln medan
porvattentrycket redovisas till vänster.
Bedömda jordarter kan redovisas i borrhålsstapeln. Uppehåll i sonderingen längre än 5
minuter anges med x.
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Redovisning i sektion

I vissa fall redovisas också kurvorna för friktionskvot (R f) och portryckskvot (DPPR).
Följande skalor skall då användas:
Rf
DPPR

2 %/cm
0,5/cm

Redovisning av dessa parametrar utföres alltid tillsammans med de uppmätta
parametrarna. Redovisningen kan då antingen göras i den geotekniska sektionen eller
separat.
6
CPT +4.9

5
10
15
20
Spetstryck, qc (MPa)

25

30

50 100
20
40
60
80
Mantelfriktion, fc (kPa) Portryck, u (kPa)

100

120

140

160

180

200

6

OBS! Figuren ej skalenlig

Plansymbol i exemplet:

+4.9

6
CPT

+4.9

5

10

15

20

25

30

Spetstryck,qT(MPa)

50

100

Mantelfriktion,fT(kPa)

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

2.0

Portryck,u(kPa)

Friktionskvot,Rf(%)

OBS! Figuren ej skalenlig

Plansymbol i exemplet:

6
+4.9
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4.0

6.0

8.0

-1.0

-0.5
Portryckskvot,Bq

0.5

1.0

Redovisning i sektion

Slagsondering med registrering
Grundsymbol i plan:
(kod HM=10)

Motstånd anges som tid för neddrivning per djupintervall
(sek/0,2 m) och redovisas i stapeldiagram.
Jordarter, bedömda i samband med sondering, kan anges i
borrstapeln.
Siffrorna till höger om diagram för neddrivningsmotståndet
anger antal sek/0,2 m neddrivning i de fall de överskrider
angiven skala.
80/5 innebär att 80 sekunder erfordrats för att driva sonden 5
cm (innan stopp erhållits).
Maskintyp och stångdiameter bör anges.

N6220

Plansymbol i exemplet:
+5.1

Slagsondering utan registrering
Grundsymbol i plan:

23

(kod HM=11)

Slb +7.5
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Redovisning i sektion

Hejarsondering
Grundsymbol i plan:
(kod HM=09)

0

Hejarsondering utförs enligt metod
A eller B. Motståndet anges som antal
slag för neddrivning (sl/0,2 m) och
redovisas i stapeldiagram.
Olika skalor kan väljas.
Vridmotståndet (Mv i Nm) och
beräknad mantelfriktion (Pf i sl/0,2 m)
kan utelämnas.

x

Bedömda jordarter i samband med
sondering kan anges i borrstapeln.

N6302
HfA +4.7

Beteckningar till vänster om
borrstapeln:

Mv
Pf
uvr
400/15

0 10 20 30 40 50
0
40
80

sl/0.20m
Nm

uvr anger att vridning ej utförts från
markerat djup.
× anger längre uppehåll än 5 min i
sonderingen.
0 anger att sonden sjunker utan slag.

N6302
Plansymbol i exemplet:

+4.7
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Redovisning i sektion

Jord-bergsondering

Grundsymbol i plan:
(kod HM=12)

Allmänt
Jb-sondering kan utföras i tre olika klasser benämnda Jb-1, Jb-2 och Jb-3.

Jb-1
Motståndet anges som tid för neddrivning per djupintervall (sek/0,2 m) och redovisas
som blockdiagram med tjocka vertikallinjer. Plansymbolen anger registrering vid
borrning i jord samt att mer än 3 m borrats i förmodat berg. Borrning i berg redovisas
med enkel vertikallinje. Genomborrat block anges, se exempel. Använd maskintyp anges
om flera olika typer använts i samma projekt.
Noteringar till vänster om borrstapelns nedre del mellan nivåmarkeringar:

+
0
-

Ej märkbara sprickor, jämn sjunkning
Sprickigt berg, märkbara sprickor
Mycket sprickigt berg, svårigheter att
vrida
-- Öppen eller fylld spricka, fri
sjunkning
ib Förekomst av sprickor har ej
bedömts
ir Anger att registrering ej skett
Jb1 Utförandeklass
N6013
Plansymbol i exemplet:
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Redovisning i sektion

Jb-2
Grundsymbol i plan:
(kod HM=12, alternativt 60)

Mätning och redovisning skall göras av följande parametrar:
- Djup
- Borrmotstånd eller sjunkhastighet
- Matningskraft
- Hammartryck
- Rotationstryck (tryck på vridmotorn)
Redovisning utföres enligt exempel nedan.
2754
Jb2 +23.1

50 100
s/0.20m

100
mm/s

200

6
2
4
Matningskraft kN

50 100
Varvtal rpm

10
20
2.5 5.0
Tryck på hammare Mpa Tryck på motor Mpa

OBS! Figuren ej skalenlig

2754
Plansymbol i exemplet:

+23.1
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Redovisning i sektion

Jb-3
Grundsymbol i plan:
(kod HM=12, alternativt 80)
Mätning och redovisning skall göras av följande parametrar:
- Djup
- Borrmotstånd eller sjunkningshastighet
- Matningskraft
- Rotationshastighet
- Hammartryck
- Rotationstryck (tryck på vridmotorn)
- Spolmediatryck
- Spolmediaflöde
Redovisning skall utföras enligt exempel nedan.
9801
Jb3 +10.0

50
100
s/0.20m

50
mm/s

100

2
4
6
Matningskraft kN

50 100
Varvtal rpm

1
2
Spoltryck MPa

50 100
Spolflöde l/min

OBS! Figuren ej skalenlig

Plansymbol i exemplet:
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5
10
15
Tryck på hammare Mpa

2.5
5.0
7.5
Tryck på motor Mpa

Redovisning i sektion

Provtagning
Allmänt
Provtagning redovisas med en 1 mm bred stapel respektive text till vänster om
sonderingsstapeln. Stapelns längd motsvarar neddrivningsdjupet och redovisas
skalenligt. Över stapeln anges undersökningspunktens identitet. Över stapeln till höger
anges markytans nivå. Över stapeln till vänster anges utförda undersökningar i den
ordning de utförts. Fylld stapeldel anger ostört prov, skrafferad stapeldel anger stört
prov. Jordarter angivna vid horisontellt streck markerar centrum av prov undersökt i
laboratorium. Jordartsbenämning som anges vid sonderingsstapeln är fältpersonalens
bedömning vid sonderingen. Generellt används laboratoriepersonalens
jordartsbedömning vid sondering.
Resultat från laboratoriebestämningar av vattenkvot, densitet, förkonsolidering etc
redovisas på diagram placerade intill sonderingsstapeln.
Benämning på berg och jord anges enligt bilaga 1. Exempelvis innebär (si)Lesaf ”något
siltig lera med finsandskikt”. Tilläggsord är placerade före huvudord och så att den
kvantitativt större fraktionen står efter den mindre. Skiktangivelsen står efter huvudordet.
Mineraljordarterna kan indelas i grupperna fin-, mellan- och grov-, (f, m, och g), t ex Saf
= finsand.
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Redovisning i sektion

Provtagning av jord

Störd provtagning, grundsymbol i plan:
(kod HM = 26, 27, 31, 32, 33, 34)
Ostörd provtagning, grundsymbol i plan:
(kod HM = 25, 28, 29, 30)

Provtagning redovisas med en 1 mm bred stapel till vänster om sonderingsstapeln.
Horisontellt streck anger att prov undersökts på laboratorium. Jordart anges med
förkortning till vänster om redovisningsstapel. xx anger förlorat prov.
I diagrammen redovisas okorrigerad skjuvhållfasthet (τk) och sensitivitet (Stk),
vattenkvoter (naturlig wN, flytgräns wL) och skrymdensitet (ρ). Förkonsolideringstryck
(σ'c) och kompressionsmodul ML, bestämda vid kompressionsförsök, i detta fall CRSförsök.
Skr
Kv(StI)
K
Let
Le

0

f kPa (oreducerad)
10
20
30

40

Vattenkvot w %
40
60
80

Förkonsolidering ( c)
20
40
60
80

1.0 1.5 2.0
Skrymdensitet t/m3

0 1000 2000 3000
ML(kPa)

CRS Le

CRS Le

CRS siLe
Sa

0
20
40
Sensitivitet S t

60

80

XX

Skjuvhållfasthet ( f ) enligt:

Vattenkvot (w) och densitet ( )

Konförsök

Naturlig vattenkvot
Konflytgräns

Sensitivitet (St ) enligt:

Skrymdensitet

Konförsök

Plansymbol i exemplet:
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Redovisning i sektion

Hydrogeologiska undersökningar
Grundvattenrör och portryckspets redovisas med 1 mm bred stapel. Filterspets visas
med verklig längd av filtret. Portrycksspets anges med 1 mm fylld stapel. Rörspets, filtereller portrycksmätares nivå anges . Ovanför observationsröret anges observationsperiod .
Vatten-, grundvatten- samt portrycksnivåer anges utefter observationsröret med ett
horisontellt streck tillsammans med datum för observationen. De högsta och lägsta
observationsnivåerna redovisas enligt:
GW
W
Rö
Rf
Pp

grundvattenyta eller nivå
andra vattennivåer och portryck
öppet rör
filterspets
portryckmätare

Uppmäts inget vatten i röret anges ”torrt”, alternativt ”< nivå ”

18GW

1993-03-15
1993-04-24

Pp

+9.3
W+8.7
1993-03-15

+3.77 W≤+7.1
1993-04-27
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Redovisning i sektion

Kommentarer till observationer vid redovisning av grundvattendiagram utförs med
symboler enligt nedan.

Nivå
+14.0
S

+13.0
+12.0
+11.0
1995

1996

1997

FÖRKLARINGAR

S

Torr
Ersatt
Funktionskontroll godkänd
Hinder
Fruset
Flödar
Avslutat
Funktionskontroll ej godkänd
Spolat
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År

Redovisning i sektion

Miljötekniska markundersökningar
Plansymboler:

Allmänt
Miljötekniska markundersökningar anges med en likbent triangel på provnivån, fylld för
laboratorieanalys och ofylld för fältanalys, kompletterad med en förklarande förkortning.
Mätvärden anges i intilliggande diagram eller i bilagda protokoll.
Miljötekniskt undersökta/analyserade medier/prover anges med bokstavsförkortning
under symbolen enligt följande:
G
L
S

Gas
Vätska (vanligen vatten)
Fast fas (vanligen jord)

Tilläggsbeteckning för analyserat ämne/ämnesgrupp anges ovan symbolen, t ex:
Rn

Radon

Erhållna analysresultat kan redovisas i anslutning till redovisning av provtagning.
Analysresultat redovisas med valfri symbol, fylld för laboratorieanalys och ofylld för
fältanalys. Olika skalor kan användas inom samma diagram. Analysmetod för redovisad
analysparameter anges. Även analysmetoder för övriga, ej redovisade, analysresultat kan
anges.

2
Skr

Jord (S)
50

Sti +9.3

100

mg/kg

150 TS

FS
S

Sa S
S

Pb

Övriga analyser : IR

Beteckningar:
Jord (S)
mg/kg TS
TS
torrsubstans,
Altern. Vv våtvikt
Porluft (G) ppm (Bq/m3)
Vatten (L) µg/l (mg/l)
Pb
Bly
XRF
röntgenfluorecensdetektor
IR
infraröd
spektrofotometri

Plansymbol i exemplet:
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Bilaga 1 Förkortningar

Bilaga 1

Förkortningar
Sondering
CPT
Hf
Jb-1, Jb-2, Jb-3
Slb
Sti
Tr
TrP
TrS
Vi
Vim

Cone Penetration Test
hejarsondering (t ex HfA)
jord-bergsondering
slagsondering
sticksondering
trycksondering
portrycksondering
spetstrycksondering
viktsondering
viktsondering, maskinell vridning

Provning in situ
DMT
Kb
PMT
Pp
Vb

dilatometerförsök
kärnborrning
pressometerförsök
portryckmätning
vingförsök

Provtagare
Fo
folieprovtagare
Grundvattenprovtagning i öppet rör:
Ba
- hämtare
Gl
- gas lyft (blåsning, mammutpump m fl)
Ml
- mekanisk (centrifugal, bladder m fl)
Sl
- sugpump
Hsa
hollowstem auger
Js
jalusiprovtagare
K
kannprovtagare
Kr
kärnprovtagare
Kv
kolvprovtagare
Ps
provtagningsspets
Sgs el Plp
porluftprovtagning
cSgs
kontinuerlig porluftprovtagning
Skr
skruvprovtagare
Sp
spadprovtagare
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Bilaga 1 Förkortningar

Analysmetoder
AAS
DT
FID
GC
HPLC
ICP
IR
MS
PID
TK
XRF

atomabsorbtions-spektrofotometri
detector tubes
flamjonisationsdetektor
gaskromatografi
vätskekromatografi
Induktiv kopplad plasma-spektrometri
infraröd-spektrofotometri
masspektrometri
fotojonisationsdetektor
övriga testkits för fältbruk
röntgenfluorescensdetektor

Speciella metoder
γ
γs
EL
EM
GM
GPR
Ikl
MG
Pg
Pu
Rf
Rö
SE
Vfm

total gammastrålning
total gammastrålning vid mätning med gammaspektrometer
elektrisk
elektromagnetisk
gravimetrisk
georadar
inklinometermätning
magnetisk
provgrop
provpumpning
rör med filter
öppet rör, foderrör
seismisk
vattenförlustmätning (falling- resp constant head eller brunnförsök )

Mineral och sprickfyllnad
an
co
ep
fe
fs
ga
gf

andalusit
cordierit
epidot
järn
flusspat
granat
grafit

ho
jo
ka
kfsp
kl
kv
ky

hornblände
jord
kalcit
kalifältspat
klorit
kvarts
kyanit

le
of
ore
plag
si
su
ta

lera
ofylld
malmmineral
plagioklas
sillimanit
sulfider
talk

Gångbergarter
A
Ap
B
Db

Amfibolit
Aplit
Breccia
Diabas

Gö
M
P
Pf

Grönsten
Mylonit
Pegmatit
Porfyr
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Bilaga 1 Förkortningar

Berg och jord
Huvudord

Tilläggsord

B
Bl
Br

berg
blockjord
rösberg

Dy
Cs

dy
Misstänkt förorenad jord
enligt rutinbedömning i fält
fyllning
gyttja
kontakt, gyttja överst, lera
underst
grus
jord
lera
morän
block- och stenmorän
stenmorän
grusmorän
sandmorän
siltmorän
lermorän (moränlera)
mulljord (mylla, matjord)
sand
silt
skaljord
skalgrus
skalsand
stenjord
sulfidjord
sulfidlera
sulfidsilt
torv
lågförmultnad torv (tidigare
benämnd filttorv)
mellantorv
högförmultnad torv (tidigare
benämnd dytorv)
växtdelar (trärester)

F
Gy
Gy/Le
Gr
J
Le
Mn
BlMn
StMn
GrMn
SaMn
SiMn
LeMn
Mu
Sa
Si
Sk
Skgr
Sksa
St
Su
SuLe
SuSi
T
Tl
Tm
Th
Vx
t

(efter huvudord) torrskorpa,
t ex Let och Sit = torrskorpa
av lera resp silt

Skikt/lager

bl

blockig

dy
cs

dyig
lokalt förkommande
föroreningar

dy
cs

dyskikt
föroreningar finns som
tunnare skikt

gy
()

gy
()

gyttjeskikt
tunnare skikt

gr

gyttjig
något, t ex(sa)= något
sandig
grusig

gr

grusskikt

le

lerig

le

lerskikt

mu
sa
si
sk

mullhaltig
sandig
siltig
med skal

mu
sa
si
sk

mullskikt
sandskikt
siltskikt
skalskikt

st
su

stenig
sulfidjordshaltig

st
su

stenskikt
sulfidjordsskikt

t

torvskikt

vx

växtdelskikt

vx

med växtdelar

v

varvig, t ex vLe = varvig
lera (beteckningen varvig
bör förbehållas glaciala
avlagringar)

Tilläggsord är placerade före huvudord och så, att den kvantitativt större fraktionen står efter den mindre.
Skiktangivelsen står efter huvudordet. Exempel : sisaLe si = siltig, sandig lera med siltskikt.
Mineraljordarterna kan indelas i grupperna fin-, mellan- och grov-, resp f, m, och g, t ex Saf = finsand.
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Bilaga 1 Förkortningar

Berg- och jordparametrar
ED
Epm
σ´c
σ´k
fT
ID
τfu
τRV
τv
KD
ML
p0
p0m
p1
pl
pl*
qT
St
Stv
u
w
WL
wN
wp
VO
Vf

dilatometermodul (DMT)
pressometermodul (PMT (Menard))
förkonsolideringstryck (effektivt)
karakteristisk spänning (effektiv)
mantelmotstånd (areakorrigerat (CPT))
materialindex
odränderad skjuvhållfasthet
horisontal skjuvhållfasthet efter omrörning (från Vb)
okorrigerad skjuvhållfasthet (från Vb)
horisontellt spänningsindex (DMT)
kompressionsmodul
kontakttryck (DMT)
gränstryck (PMT)
expansionstryck (DMT)
gränstryck (PMT)
nettogränstryck (PMT)
spetsmotstånd (areakorrigerat (CPT))
sensitivitet
sensitivitet (från Vb)
portryck
vattenkvot
flytgräns
naturlig vattenkvot
plasticitetsgräns
initiell volym (PMT)
krypvolym (PMT)

Sammanfattande förkortningar
Fr
Ko
O
P
X

friktionsjord
oorganisk kohesionsjord
organisk jord
oorganisk eller organisk kohesionsjord
Beteckningen används när man ej kan skilja på dessa jordar.
används när jordart ej bestämts eller jord ej bedömts

Fr, Ko och O används när man genom neddrivningsmotstånd eller hörselintryck (eller av närliggande
provtagning) ej kunnat ange jordart. Kan även användas som sammanfattande beteckning vid provtagning.
Anmärkning:
Jord
jordskorpans lösa avlagringar (ej närmare definierade)
Jordart
klassificerad jord (enligt olika indelningssätt)
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Bilaga 1 Förkortningar

Övriga förkortningar
A
fb
GW
MkA, MkB, MkC
My
Ro
Sb
W

analys (speciell)
förborrning
grundvattennivå
inmätningsklass A, B och C enl. HMK-BA2
markyta
rotationsborrning (tidigare Rt)
sänkhammarborrning
fri vattenyta, portrycksnivå
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Översiktlig miljöteknisk markundersökning,
DP 364 Örbyhus centrum
Tierps kommun

1.

Inledning och bakgrund
På uppdrag av Tierps kommun har Ramboll Sverige AB utfört en översiktlig
miljöteknisk markundersökning inom Örbyhus centrum. Undersökningen
genomfördes inför planerad bostadsbebyggelse. Resultatet ska kunna användas
som underlag i detaljplanprocessen (DP 364).
Enligt detaljplanprocessen är det huvudsakliga syftet att undersöka markens
lämplighet för uppförandet av nya bostäder i Örbyhus centrum. Vidare ska
Örbyhus centrum utredas vad gäller lämpligheten till utveckling av verksamheter
för handel samt att möjliggöra för en modernisering och utveckling av
centrummiljön.
Det finns sedan tidigare ingen känd föroreningshistorik i Örbyhus centrum med
avseende på mark-och grundvatten.
Uppgifter om undersökningsområdenas historik har huvudsakligen hämtats från
EBH-stödet (Länsstyrelsens databas över förorenade områden) samt från ett
historiskt flygfoto (1960).

1.1

Syfte
Syftet med denna översiktliga miljötekniska markundersökning har varit att
bedöma det aktuella områdets status, vid Örbyhus centrum, med avseende på
föroreningssituation i mark.

o:\sto3\sgm\2018\1320034511\4_leverans\2018-07-05\20180705_slutrapport örbyhus pm.docx

1.2

Omfattning
Uppdraget har omfattat en översiktlig miljöteknisk markundersökning och
utredning och har omfattat nedanstående delmoment:
− Planering och förberedelse av fältarbete
− Framtagande av provtagningsplan
− Fältarbete med provtagning av jord
− Laboratorieanalyser av jordprov
− Utvärdering: Utvärdering av analysresultat i jämförelse med
Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark
(Naturvårdsverket, 2016)
− Rekommendationer på eventuella fortsatta undersökningar och arbeten
− Redovisning och rapportskrivning
2 av 15
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2.

Tidigare utförda undersökningar inom aktuellt område
Ramboll har genomfört en översiktlig geoteknisk undersökning, redovisades i en
markteknisk undersökningsrapport (Ramboll, 2018 a) samt ett tekniskt PM
(Ramboll, 2018 b). I dessa redovisas jord-och bergsondering, installation av
grundvattenrör, radonundersökning, geohydrologi mm.

3.

Kort områdesbeskrivning
Det undersökta området ligger inom Örbyhus centrum, se utmarkerade områden i
figur 1. Området ägs av Tierps kommun och angränsar till länsväg 719 i norr
(Bruksvägen) och 716 (Slottsvägen) i öst. Strax norr om undersökningsområdet
finns även en handelsträdgård, åkermark samt bostadsområde. Västerut finns ett
handel-och bostadsområde samt ett utomhusbad, söderut finns öppna ytor och en
fotbollsplan.
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Inom undersökningsområdet, se lila markering i figur 1, finns en inhägnad
spelplan för boule, en hockeyrink samt gräsytor. Undersökningsområdet är relativt
plant, enligt den geotekniska undersökningen varierar lutningen mellan +26 och
+29. Generellt sett lutar marken svagt österut mot Slottsvägen. I norra delen
längs Bruksvägen lutar markytan något och planar ut mot Eriks torg/parkering i
söder (Ramboll, 2018 a; Ramboll, 2018 b).

Figur 1. Undersökningsområdet Örbyhus centrum, inhägnat av lila markering.
Bakgrundskarta från Metria © och respektive Lantmäteriets öppna geodataarkiv
©.
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3.1

Geologi

Enligt SGU:s jordartskarta består jorden inom aktuellt område av fyllning,
sannolikt på lera, se figur 2 och bilaga 5. I ett historiskt flygfoto från 1960-talet,
se figur 5, framgår även att Örbyhus centrum till största del bestod av åkermark.
Att det har odlats på området talar för att fyllnadsmassorna underlagras av lera.
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Figur 2. Jordartskarta över Örbyhus. Det aktuella undersökningsområdet inom
svart markering är karterat som fyllningsjord i det övre markskiktet. Karta från
Sveriges geologiska undersökning (SGU) ©.

3.2

Planerad markanvändning

Undersökningsområdets planerade markanvändning är enligt tidigare utarbetat
förslag till detaljplan (DP 364) bostäder i den östra delen av det aktuella
undersökningsområdet och centrum/handel samt en återvinningsstation i den
nordvästra delen, se illustration i figur 3.
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Enligt Naturvårdsverkets riktlinjer klassas bostäder som känslig markanvändning
(KM) och centrum/handel som mindre känslig markanvändning (MKM), se vidare
avsnitt 6.

Figur 3. Planerade markanvändningsområden är illustrerade. I det gula området,
B, är planerad markanvändning bostäder (känslig markanvändning, KM). I det
orangefärgade området är planerad markanvändning centrum/handel (mindre
känslig markanvändning, MKM). Bakgrundskarta från Metria ©.
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3.3

Handelsträdgård

Inom ett område norr om bruksvägen, se blå cirkel i figur 4, står ett växthus där
det sedan 1955 (EBH-stödet) har varit en aktiv handelsträdgård (fas 1, Id. Nr
179723). Länsstyrelsen har identifierat och branschklassat (BKL)
handelsträdgården till branschklass 2 (EBH-stödet; Naturvårdsverket 1995). En
branschklassning till riskklass 2 innebär att området kan vara förorenat, även om
det inte behöver vara det.
I EBH-stödet finns det inga uppgifter om att pesticider har använts inom
handelsträdgården. Ekologisk odling startade 1999, eventuella bekämpningsmedel
bör därför ha använts dessförinnan. Branschtypiska föroreningar i
handelsträdgårdar är t.ex. DDT (diklordifenyltrikloretan), aldrin, kvicksilver, bly,
PCB mm (SGI, 2017; Naturvårdsverket 2011).
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4.

Undersökningens genomförande
En miljöteknisk markundersökning utfördes den 25 maj 2018 av personal från
Ramboll Sverige AB tillsammans med grävmaskinist från KJ Alltjänst AB.
Totalt sex stycken undersökningspunkter valdes ut för provgropsgrävning, se
RAM1801-RAM1806 i figur 4 och 5.
Inriktningen var att placera undersökningspunkterna vid samma lägen som
borrpunkterna för bergssonderingen (Ramboll, 2018 a; Ramboll 2018 b).
Borrpunkterna hade en bra spridning och risken att gräva på ledningar bedömdes
som mindre. Tre stycken provpunkter RAM1803, RAM1805 och RAM1806
placerades i samma lägen som 18R01, 18R10 respektive 18R14 från den
översiktliga geotekniska undersökningen (Ramboll, 2018 a). Resterande
provgropar, RAM1801, RAM1802 och RAM1804 flyttades aningen från tidigare
punkter från bergssonderingen, p.g.a. otillgänglighet för grävmaskin eller risk för
ledningar.
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Vid placering av undersökningspunkterna togs även hänsyn till EBH-stödets
uppgifter om en handelsträdgård, se avsnitt 4, och historiska flygbilder
analyserades, se figur 5. Misstanke fanns initialt att bekämpningsmedel kan
förekomma i närhet av den tidigare handelsträdgården. Två provgropar grävdes
därför med närhet till handelsträdgården, RAM1802 och RAM1805, resterande fyra
provgropar spritt över undersökningsområdet.

Figur 4. Undersökningsområdet med samtliga provpunkter utmarkerade,
RAM1801-RAM1806. Inringat i blått finns handelsträdgården med tillhörande
växthus.
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Figur 5. Undersökningsområdet på ett flygfoto från 1960 med samtliga
provpunkter utmarkerade, RAM1801-RAM1806. Inringat i blått finns
handelsträdgården med tillhörande växthus. Bakgrundskarta från Lantmäteriets
öppna geodataarkiv ©.
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Provtagning utfördes i provgropar grävda med grävmaskin och prover uttogs som
samlingsprov per halvmeter ned till bedömd naturlig jord, samt, där det varit
möjligt, i översta halvmetern i bedömd naturlig jord. En begränsande faktor vad
gäller provtagning i djupled var mängden stora stenar/block. Samtliga jordprover
besiktigades okulärt samt jordartbestämdes fältmässigt. Dokumentation fördes
över jordart samt lukt- och synintryck, fältprotokoll redovisas i bilaga 2. Samtliga
prover har förvarats kylda i fält, samt efter provtagning.
I de provpunkter inom undersökningsområdet närmast handelsträdgården,
RAM1802 och RAM1805, analyserades proverna med en s.k. screeninganalys
(Envipack), vilken bl.a. inkluderar alifater, aromater, PAH, klorerade
lösningsmedel, PCB och vissa pesticider (bekämpningsmedel). Analyspaketet
valdes mot bakgrund av uppgiften i EBH-stödet, att plantskoleverksamheten som
bedrivits före 1999 kan ha orsakat föroreningar av främst bekämpningsmedel.
I fyllnadslagret i RAM1806 påträffades ett lager med makadam 1,6 meter under
markytan. Då misstanke fanns att det härstammade från Dannemoragruvan
analyserades det med avseende på metaller. I resterande fyllnadsmassor i samma
provpunkt påträffades tegel, glas och keramik. Det indikerade att det kunde vara
avfallsmassor och det gjordes därför en s.k. screeninganalys (Envipack) med ett
flertal organiska och oorganiska föroreningar.
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Totalt har 10 stycken jordprov skickats för kemisk laboratorieanalys och dessa har
utförts av ALS Scandinavia, vilket är ett SWEDAC-ackrediterat laboratorium enligt
SS-EN ISO/IEC 17 025.
Branschtypiska föroreningar för pesticider av olika slag (t.ex. PCB, DDT, aldrin,
kvicksilver mm) analyserades i samlingsprov i undersökningspunkterna närmast
handelsträdgården, RAM1802 och RAM1805.
Jordproverna har analyserats som samlingsprover med avseende på bland annat
metaller, PAH, olja (alifatiska och aromatiska kolväten), pesticider enligt SGI:s
handbok för plantskolor och PCB-7, se tabell 1.
Tabell 1. Antal och typ av jordanalyser.
Analys/Media

Antal analyser

Jord

5.

Metaller

8

Alifater, aromater, PAH (OJ-21h)

7

Pesticidpaket (OJ-3J)

1

Envipack, Kombinationspaket av metaller
och organiska ämnen

1

Torrsubstans (TS)

7

Bedömningsgrunder
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Analysresultaten har jämförts med Naturvårdsverkets generella riktvärden för
förorenad mark (Naturvårdsverket, 2016) samt med Avfall Sveriges
rekommenderade haltgränser för farligt avfall (Avfall Sverige 2007), som
jämförelsevärden för att bedöma föroreningsnivån.
Naturvårdsverkets generella riktvärden för bedömning av förorenad mark har
utarbetats för två olika typer av markanvändning där exponeringsvägar och
exponerade grupper samt skyddsvärdet för miljön varierar. De två typerna av
markanvändning är:
− Känslig markanvändning (KM)
− Mindre känslig markanvändning (MKM)
För KM gäller att markkvaliteten inte begränsar val av markanvändning och de
flesta markekosystem samt grundvatten och ytvatten skyddas. Alla grupper av
människor (barn, vuxna, äldre) kan vistas permanent inom området under en
livstid.
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För det planerade bostadsområdet, område B, (gulmarkerat i figur 3) har därmed
Naturvårdsverkets generella riktvärden för KM (KM-riktvärdet) använts som
bedömningsgrund och för den planerade centrum-och handelsplatsen, område CH,
(orangefärgat i figur 3) har Naturvårdsverkets generella riktvärden för MKM
(MKM-riktvärdet) använts (Naturvårdsverket, 2016).
För MKM-riktvärdet gäller att markkvaliteten begränsar val av markanvändningen.
Marken kan exempelvis utnyttjas för kontor, industrier eller vägar. De exponerade
grupperna antas vara personer som vistas i området under sin yrkesverksamma
tid samt barn och äldre som vistas på området tillfälligt.

6.

Resultat

6.1

Fältobservationer
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Jorden i de sex undersökningspunkterna, RAM1801-RAM1806, bestod generellt av
ett övre lager av matjord på ett par decimeter följt av ett fyllnadslager med
blockigt, stenigt, grusigt och sandigt material från matjorden ned till mellan 0,7–
1,8 meter under markytan. Därunder fanns ett naturligt lerskikt. För fullständigt
fältprotokoll se bilaga 2. Hur fyllnadsjorden ser ut representeras av
undersökningspunkt RAM1801 i figur 6.

Figur 6. Provgrop/undersökningspunkt RAM1801, till vänster hög med mulljord
och till höger fyllnad med blockig och stenig sand.
I undersökningspunkt RAM1801 och RAM1803 förekom stora block vilket inte
gjorde det möjligt att gräva ned till lerskiktet. Exempel på mängd stenar och block
kan ses i figur 7 från undersökningspunkt RAM1804. Där fanns ett obetydligt skikt
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av matjord istället för grusfyllnad översta 0,1 meter under markytan, därefter
fyllnadslager enligt ovan.

Figur 7. Provgrop/undersökningspunkt RAM1804.
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I undersökningspunkt RAM1806 påträffades lera 0,7 meter under markytan. Leran
innehöll fyllning av tegel-, porslin- och glasrester. På djupet 1,6 meter under
markytan påträffades även ett lager av makadam (som nämndes i avsnitt 5), se
figur 8. Mäktigheten på makadamlagret är okänt då det vid tillfället var oklart om
det var en ledningsgrav.
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Figur 8. Provgrop/undersökningspunkt RAM1806. Makadam synligt från
provgropens botten tillsammans med fyllnadsjord innehållandes t.ex. tegel, glas
och porslin.

6.2

Föroreningssituation

6.2.1

Planerat bostadsområde (B)
I undersökningsområde B, planerat för bostäder, understegs KM-riktvärdet för
samtliga föroreningsparametrar t.ex. alifater aromater och PAH. Detta gäller för
fyllnadsmaterialet såväl som i underliggande leran i undersökningspunkterna
(provgropar) i RAM1801-RAM1805.

11 av 15

Översiktlig miljöteknisk markundersökning DP 364 Örbyhus Centrum
Unr 1320034511

694

6.2.2

Planerat centrum/handelsområde (CH)
Metallföroreningar (arsenik, kobolt, koppar och bly) har påträffats i halter
överskridande MKM-riktvärdet i makadamlagret i provgrop RAM1806, 1,6 meter
under markytan.
Arsenikhalten i makadamlagret (RAM06:5) uppgick till 134 mg/kg TS, vilket
överstiger arseniks MKM-riktvärde, 25 mg/kg TS. Dessa halter kan ge akuttoxiska
effekter för människor vid intag av jord.
I samma makadamlager (RAM06:5) överskred halten koppar (Cu) MKM-riktvärdet.
KM-riktvärdet överskreds för halterna kobolt (Co) och bly (Pb). I tabell 2 redovisas
analysresultatet för gällande metallförorening i RAM06:5. En sammanställning
över analysresultaten redovisas i bilaga 3. Fullständiga analysrapporter redovisas i
bilaga 4.
Övriga jordprovsanalyser i RAM06 i ovan jordskikt (RAM06:1–2) understeg KMriktvärdet. Föroreningsparametrar som undersöktes var bekämpningsmedel,
metaller och oljeföroreningar, se bilaga 4.
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Tabell 2. Tabell med analysresultat för RAM1806:5 (1,6 meter under markytan).
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7.

Slutsatser och rekommendationer

7.1

Planerat bostadstadsområde (B)

7.2

Planerat centrum/handelsområde (CH)

I område B påträffades inga halter överskridande KM- och MKM-riktvärdet för
undersökta föroreningsparametrar i undersökningspunkterna 18R01-18R05.
Baserat på dessa resultat bedöms det inte finnas något behov av ytterligare
undersökningar och utredningar med avseende på föroreningar inför anläggning
av bostäder inom område B och marken bedöms ur föroreningssynpunkt kunna
vara lämplig för bostäder. I det fall att det under anläggningsskedet påträffas
misstänkt förorening, t ex makadam som misstänks kunna vara Dannemoragrus,
ska arbetet avbrytas och tillsynsmyndigheten kontaktas, för beslut om fortsatt
hantering.

I område CH har arsenik påträffats i halter som kan ge akuttoxiska effekter,
såsom illamående och kräkningar vid exponering. Arseniken påträffades i ett
makadamskikt i botten av undersökningspunkt RAM1806, på 1,6 meter under
markytan. Makadammet bedöms kunna vara grus från Dannemoragruvan. Den
bedömningen underbyggs av att höga halter av arsenik, bly och koppar uppmättes
i grusmaterialet, vilket också förekommer i restmaterial från Dannemora gruva
(Länsstyrelsen, 2007).
Att det misstänka Dannemoragruset inte påträffats i de övriga
provtagningspunkterna, tyder på att utbredningen av föroreningen kan vara
begränsad. Enligt det historiska flygfotot, se figur 5, är det troligt att
fyllnadsmaterial (tegel, glas, keramik, grus mm) har använts som grundläggning
åt idag rivna hus på området.
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Grundvatten har påträffats ca 1 och 2,9 meter under markytan (Ramboll, 2018 b).
Det höga grundvattenståndet (1 meter under markytan) uppmättes i slutet av
april efter snösmältning och det lägre (2,9 meter under markytan) i slutet på maj.
Detta tyder på stor årsvariation av grundvattennivån i området. Under delar av
året ligger makadamlagret under grundvattenytan, vilket kan öka
förutsättningarna för att metaller sprids.
Inför en exploatering av området CH, rekommenderar Ramboll att den påträffade
metallföroreningen avgränsas och att ytterligare några jordprover tas inom andra
delar av området. Vidare rekommenderas att fler inmätningar av
grundvattennivån görs samt provtagning av grundvattnet för analys av metaller
och en översiktlig bedömning av risker för människors hälsa och miljön inklusive
bedömning av risk för föroreningsspridning.
I och med att föroreningen ligger på så stort djup, bedöms risken för att
människor ska exponeras för föroreningen vara liten. En framtida sanering bör
därmed kunna utföras i samband med kommande exploatering inom området,
under förutsättning att det inte pågår en omfattande föroreningsspridning med
grundvattnet, som innebär risker för miljö och människors hälsa.
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I samband med planerade mark- och anläggningsarbeten inom området CH
behöver förorenade jordmassor avlämnas till godkänd mottagningsanläggning.
Jordmassor som innehåller förorenat makadam kan inte hanteras och
återanvändas fritt inom planområdet. För att säkra kvaliteten i utförandet av
åtgärderna samt för att begränsa volymen av de fyllnadsmassor och jordlager som
åtgärdas föreslås att miljökontroll utförs i samband med att arbetena utförs.

8.

Myndighetskontakter
Enligt Miljöbalken skall den som äger eller brukar en fastighet genast underrätta
tillsynsmyndigheten om det upptäcks en förorening på fastigheten. Ramboll
rekommenderar därför att exempelvis denna PM delges tillsynsmyndigheten.
Innan arbeten inom det förorenade området vid det planerade
centrum/handelsområdet påbörjas, ska en anmälan enligt 28 § förordningen
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd upprättas och i god tid
inlämnas till tillsynsmyndigheten.
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Tabell 1.

Punkt

Provbenämni
ng

Djup
m u my

Jordart
benämning
i fält

Kommentar

Lab-analys

RAM1801

:1

0-0,25

Musa

Mu som i matjord

:2

0,25-0,7

Blstsa

MS-1; OJ-21h
Samling
01:1+02:1+03:1+05:
1
MS-1; OJ-21h
Envipack, samling
06:2+04:2+02:2+01:
2

:3

0,7-1,4

Blstsa

:4

1,4-1,6

Blstsa

:1

0-0,3

Musa

Mu som i matjord

:2

0,3-0,8

Blstsa

MS-1; OJ-21h
Samling
01:1+02:1+03:1+05:
1
MS-1; OJ-21h
Envipack, samling
06:2+04:2+02:2+01:
2

:3

0,8-1,3

Blstsa

:4

1,3-1,8

Blstsa

:5

1,8

Le

Prov togs i glasburk

Oj-3j, saml m 05:5

:6

1,8

Le

Prov togs i plastpåse

:1

0-0,25

Musa

Aggregerad jord, inslag av
sand. Brun till färgen.

:2

0,25-0,8

Blstsa

Mycket inslag av sten och
block.

:3
:4
:1
:2

0,8-1,3
1,3-1,8
0-0,3
0,3-0,8

Blstsa
Blstsa
F/Gr
Grstsa

:3
:4
:5
:1

0,8-1,35
1,35-1,7
1,7
0-0,3

Grstsa
Grstsa
Le
Mustsa

Prov togs i plastpåse
Mu som i matjord

:2
:3
:4
:5
:6

0,3-0,8
0,8-1,3
1,3-1,65
1,65
1,65

Blstsa
Blstsa
Blstsa
Le
Le

Prov togs i glasburk
Prov togs i plastpåse

RAM1802

RAM1803

RAM1804

RAM1805

MS-1; OJ-21h
Samling
01:1+02:1+03:1+05:
1

MS-1; OJ-21h

MS-1; OJ-21h
Envipack, samling
06:2+04:2+02:2+01:
2
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MS-1; OJ-21h
Samling
01:1+02:1+03:1+05:
1
MS-1; OJ-21h

Oj-3j, saml m 02:5
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Teknikområde

Handläggare

Miljöteknik

Erik Östblom/Anna
Östlund

Dragarbrunnsgatan 78 B

Uppdrag

Datum

753 20 UPPSALA

DP 364 Örbyhus Centrum, Tierps kommun
Översiktlig miljöteknisk markundersökning

2018-05-31

Ramböll Sverige AB

Tfn: 010-615 60 00

Uppdragsnummer

1320034511

Fax: 018-69 55 49
Beställare

Ändrings datum

Bet.

Tierps kommun
RAM1806

:1
:2

0-0,4
0,4-0,7

Grsalet
Grsalet

Inslag av tegel
Inslag av tegel

Samlingsprov
MS-1; OJ-21h
:2 Envipack, samling
06:2+04:2+02:2+01:
2

:3
:4
:5

0,7-1,2
1,2-1,6
1,6

Let
Let
Grlet

Inslag av tegel
Inslag av tegel
Makadam

MS-1

Grundvattennivåer mättes på nedanstående provpunkter

Punkt

GV-nivå (m u rk)

Kommentar

18R06
18R08
18R13

4,65
2,50
2,89

Röret lutar
Dexel

Förklaringar:

F = fyllning
Asf = asfalt
Gr = grus
Gy = gyttja
Le = lera
Let = torrskorpelera
Mak = makadam
Mn = morän
Mu = mulljord eller matjord
Sa = sand
Si= silt
St = sten
T = torv
m u my= meter under befintlig markyta

För fullständiga geotekniska beteckningar se SGF:s hemsida: http://www.sgf.net
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-

Bilaga 3

JÄMFÖRVÄRDEN

PARAMETER

ENHET

Ungefärligt djup

m under m.y.

KM

*1

MKM

*1

PROVER

FA

*2

NFS

mg/kg TS

10

25

1000

Ba

mg/kg TS

200

300

10000

Cd

mg/kg TS

0,8

12

100

Co

mg/kg TS

15

35

100

Cr

mg/kg TS

80

150

10000

Cu

mg/kg TS

80

200

2500

Hg

mg/kg TS

0,25

2,5

500

Ni *3
Pb

mg/kg TS

40

120

1000

mg/kg TS

50

400

2500

V

mg/kg TS

100

200

10000

Zn

mg/kg TS

250

500

2500

Alifater >C8-C10*4

mg/kg TS

25

120

1000

Alifater >C10-C12*5

mg/kg TS

100

500

10000

Alifater >C12-C16*5
Alifater >C16-C35

mg/kg TS

100

500

10000

mg/kg TS

100

1000

10000

Aromater >C8-C10

mg/kg TS

10

50

1000

Aromater >C10-C16

mg/kg TS

3

15

1000

Aromater >C16-C35

mg/kg TS

10

30

1000

bensen

mg/kg TS

0.012

0.04

toluen
etylbensen
xylener, summa
MTBE
aldrin
PCB, summa 7
o,p'-DDT
o,p'-DDD
o,p'-DDE
Tetrakloreten
Trikloreten
Cis-1,2-dikloreten
Vinylklorid

mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

10

40

10

50

10

50

0.2

0.6

0.008

0.2

PAH, summa canc.

mg/kg TS

100

PAH, summa övriga
PAH, summa 16

mg/kg TS
mg/kg TS

1000

Summa PAH L

mg/kg TS

3

15

Summa PAH M

mg/kg TS

3,5

20

Summa PAH H

mg/kg TS

1

10

TOC

% av TS

Glödförlust
TS_105 °C

%

RAM 1806:5

RAM 1804:2

RAM 1805:5 + RAM1802:5

RAM 18(01:1 + 02:1 + 03:1 + 05:1)

RAM 1802:2

RAM 1801:2

RAM 1803:3

2018-05-25

2018-05-25

2018-05-25

2018-05-25

2018-05-25

2018-05-25

2018-05-25

2018-05-25

2018-05-25

0-0,7
84,6
4,83
94,9
0,309
9,43
20,9
41,4
<0.2
18,2
25,8
26,4
98
<10
<20
<20
37
<1
<1
<1

1,6
83,8
134
74,9
0,74
15,7
13,8
297
<0.2
12,6
109
22,2
210

0,3-0,8
95,5
3,28
14,7
<0.1
3,26
5,21
12,2
<0.2
3,18
8,84
8,26
20,6
<10
<20
<20
<20
<1
<1
<1

1,65-1,8
72

0-0,3
81,6
8,61
98,3
0,197
9,11
24,3
29,9
<0.2
23,6
21
29,5
66,3
<10
<20
<20
43
<1
<1
<1

0,3-0,8
95,8
2,09
13,6
<0.1
3,16
5,9
10,2
<0.2
3,46
7,13
7,98
18,1
<10
<20
<20
<20
<1
<1
<1

0,3-0,8
95,5
2,17
14,6
<0.1
2,78
4,74
8,39
<0.2
2,84
7,79
7,64
18,5
<10
<20
<20
<20
<1
<1
<1

0,25-0,7
94,1
1,95
13,1
<0.1
4,05
11
6,48
<0.2
4,09
6,26
11,7
23,6
<10
<20
<20
<20
<1
<1
<1

0,8-1,3
87,9
2,7
40,3
0,107
5,1
13,9
11,8
<0.2
8,9
11,5
18,5
38
<10
<20
<20
24
<1
<1
<1

<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
0.4

1.2

0.2

0.6

<0.08
<0.08
<0.08
<0.08

<0.08
<0.08
<0.08
<0.08

<0.15
<0.25
<0.3

<0.15
<0.25
<0.3

83,9

95,8

0,27
0,18
0,45
0,12

RAM 18(06:2+04:2+02:2+01:2)

<0.08
<0.08
<0.08
<0.08

<0.08
<0.08
<0.08
<0.08

<0.08
<0.08
<0.08
<0.08

<0.15
0,55
1,2

<0.15
<0.25
<0.3

<0.15
<0.25
<0.3

<0.15
<0.25
<0.3

<0.3
<0.5
<1.5
<0.15
<0.25
<0.3

80,5

94,9

96,2

94,3

87,9

2018-05-25
0,25-0,8
93,7
5,18
22,6
<0.10
3,95
10,7
12,6
<0.20
5,1
7,4
15
25,5
<10.0
<10
<10
<10
<0.480
<1.24
<1.0
<0.0200
<0.100
<0.020
<0.015
<0.050
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.020
<0.010
<0.0200
<0.100
<0.28
<0.36
<0.64
<0.12
<0.20
<0.32

6
10

%

72

Kommentarer
*1

RAM 1805:2

*7

Material
As

RAM 1806:1 + RAM1806:2

Uppdragsnamn: Modulkontoret Vattenfall

Naturvårdsverket rapport 5976

*2

Avfall Sverige 2007:01 tabell 4.1

*3

Gäller svårlösligt nickel. För lättlösligt är FA 100 mg/kg TS

*4

För farligt avfall bedöms alifater C5-C8 samt C8-C10 enligt alifater C6-C10

*5

För farligt avfall bedöms alifater C10-C12 samt C12-C16 enligt alifater C10-C16
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Ankomstdatum
Utfärdad

RXLNAQE6GX

2018-05-30
2018-06-07

Ramböll Sverige AB
Anna Östlund
Dragarbrunnsgatan 78B
753 30 Uppsala
Sweden

Projekt
Bestnr

Örbyhus C
1320034511/13214406

Analys av fast prov
Er beteckning

RAM 1803:3

Provtagare
Provtagningsdatum

Anna Östlund/Erik Östblom
2018-05-25

Labnummer
Parameter
TS_105°C
As
Ba
Cd
Co
Cr
Cu
Hg
Ni
Pb
V
Zn

O11012364
Resultat
87.9
2.70
40.3
0.107
5.10
13.9
11.8
<0.2
8.90
11.5
18.5
38.0

TS_105°C
alifater >C8-C10
alifater >C10-C12
alifater >C12-C16
alifater >C16-C35
aromater >C8-C10
aromater >C10-C16
*
metylpyrener/metylfluorantener
*
metylkrysener/metylbens(a)antracener
aromater >C16-C35
naftalen
acenaftylen
acenaften
fluoren
fenantren
antracen
fluoranten
pyren
bens(a)antracen
krysen
bens(b)fluoranten
bens(k)fluoranten

Osäkerhet (±)
2.0
0.85
9.5
0.029
1.33
3.1
2.8
2.44
2.4
4.1
7.5

89.4
<10
<20
<20
24
<1
<1
<1
<1
<1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.08
<0.08
<0.08
<0.08

Enhet
%
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

Metod
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Utf
V
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H

Sign
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB

%
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

O
J
J
J
J
J
J
N
N
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J

ANFO
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE

__________________________________________________________________
ALS Scandinavia AB
Box 700
182 17 Danderyd
Sweden

Webb: www.alsglobal.se
E-post: info.ta@alsglobal.com
Tel: + 46 8 52 77 5200
Fax: + 46 8 768 3423

Dokumentet är godkänt och digitalt
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RXLNAQE6GX

Er beteckning

RAM 1803:3

Provtagare
Provtagningsdatum

Anna Östlund/Erik Östblom
2018-05-25

Labnummer
O11012364
Parameter
bens(a)pyren
dibens(ah)antracen
benso(ghi)perylen
indeno(123cd)pyren
PAH, summa 16
*
PAH, summa cancerogena
*
PAH, summa övriga
*
PAH, summa L
*
PAH, summa M
*
PAH, summa H

Resultat
<0.08
<0.08
<0.1
<0.08
<1.5
<0.3
<0.5
<0.15
<0.25
<0.3

Osäkerhet (±)

Enhet
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

__________________________________________________________________
ALS Scandinavia AB
Box 700
182 17 Danderyd
Sweden

Webb: www.alsglobal.se
E-post: info.ta@alsglobal.com
Tel: + 46 8 52 77 5200
Fax: + 46 8 768 3423

Dokumentet är godkänt och digitalt
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Metod
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Utf
J
J
J
J
D
N
N
N
N
N

Sign
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE

T1816220

Rapport
Sida 3 (9)

RXLNAQE6GX

Er beteckning

RAM 18(06:2+04:2+02:2+01:2)

Provtagare
Provtagningsdatum

Anna Östlund/Erik Östblom
2018-05-25

Labnummer
O11012365
Parameter
*
samlingsprov, antal delprov
TS_105°C
As
Ba
Cd
Co
Cr
Cu
Hg
Mo
Ni
Pb
Sn
V
Zn
alifater >C5-C8
alifater >C8-C10
alifater >C10-C12
alifater >C12-C16
*
alifater >C5-C16
alifater >C16-C35
aromater >C8-C10
aromater >C10-C16
metylpyrener/metylfluorantener
metylkrysener/metylbens(a)antracener
aromater >C16-C35

Resultat
4
93.7
5.18
22.6
<0.10
3.95
10.7
12.6
<0.20
<0.40
5.1
7.4
<1.0
15.0
25.5

Osäkerhet (±)

Enhet

5.65
1.04
4.52
0.79
2.14
2.52

1.0
1.5
2.99
5.1

<5.0
<10.0
<10
<10
<18
<10
<0.480
<1.24
<1.0
<1.0
<1.0

naftalen
<0.080
acenaftylen
<0.080
acenaften
<0.080
fluoren
<0.080
fenantren
<0.080
antracen
<0.080
fluoranten
<0.080
pyren
<0.080
bens(a)antracen
<0.080
krysen
<0.080
bens(b)fluoranten
<0.080
bens(k)fluoranten
<0.080
bens(a)pyren
<0.080
dibens(ah)antracen
<0.080
benso(ghi)perylen
<0.080
indeno(123cd)pyren
<0.080
*
PAH, summa 16
<0.64
*
PAH, summa cancerogena
<0.28
*
PAH, summa övriga
<0.36
__________________________________________________________________
ALS Scandinavia AB
Box 700
182 17 Danderyd
Sweden

Webb: www.alsglobal.se
E-post: info.ta@alsglobal.com
Tel: + 46 8 52 77 5200
Fax: + 46 8 768 3423

%
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

Metod
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Utf
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Sign
CE
HESE
HESE
HESE
HESE
HESE
HESE
HESE
HESE
HESE
HESE
HESE
HESE
HESE
HESE

mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

HESE
HESE
HESE
HESE
HESE
HESE
HESE
HESE
HESE
HESE
HESE

mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

HESE
HESE
HESE
HESE
HESE
HESE
HESE
HESE
HESE
HESE
HESE
HESE
HESE
HESE
HESE
HESE
HESE
HESE
HESE

Dokumentet är godkänt och digitalt
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RXLNAQE6GX

Er beteckning

RAM 18(06:2+04:2+02:2+01:2)

Provtagare
Provtagningsdatum

Anna Östlund/Erik Östblom
2018-05-25

Labnummer
Parameter
*
PAH, summa L
*
PAH, summa M
*
PAH, summa H

O11012365
Resultat
<0.12
<0.20
<0.32

Osäkerhet (±)

Enhet
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

Metod
5
5
5

Utf
2
2
2

Sign
HESE
HESE
HESE

diklormetan
1,1-dikloretan
1,2-dikloretan
1,2-diklorpropan
triklormetan
tetraklormetan (koltetraklorid)
1,1,1-trikloretan
1,1,2-trikloretan
hexakloretan
cis-1,2-dikloreten
trans-1,2-dikloreten
trikloreten
tetrakloreten
vinylklorid
1,1-dikloreten

<0.800
<0.010
<0.100
<0.10
<0.030
<0.010
<0.010
<0.040
<0.010
<0.0200
<0.0100
<0.010
<0.020
<0.100
<0.0100

mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

HESE
HESE
HESE
HESE
HESE
HESE
HESE
HESE
HESE
HESE
HESE
HESE
HESE
HESE
HESE

monoklorbensen
1,2-diklorbensen
1,3-diklorbensen
1,4-diklorbensen
1,2,3-triklorbensen
1,2,4-triklorbensen
1,3,5-triklorbensen
*
triklorbensener, summa
1234-tetraklorbensen
1235/1245-tetraklorbensen
pentaklorbensen
*
tetra- och pentaklorbensener, summa
hexaklorbensen
diklobenil
kvintozen-pentakloranilin, summa

<0.010
<0.020
<0.020
<0.020
<0.020
<0.030
<0.050
<0.050
<0.010
<0.020
<0.010
<0.020
<0.0050
<0.010
<0.020

mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

HESE
HESE
HESE
HESE
HESE
HESE
HESE
HESE
HESE
HESE
HESE
HESE
HESE
HESE
HESE

mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

HESE
HESE
HESE
HESE
HESE
HESE
HESE
HESE
HESE
HESE
HESE

2-monoklorfenol
<0.020
3-monoklorfenol
<0.020
4-monoklorfenol
<0.020
2,3-diklorfenol
<0.020
2,4+2,5-diklorfenol
<0.040
2,6-diklorfenol
<0.020
3,4-diklorfenol
<0.020
3,5-diklorfenol
<0.020
2,3,4-triklorfenol
<0.020
2,3,5-triklorfenol
<0.020
2,3,6-triklorfenol
<0.020
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Er beteckning

RAM 18(06:2+04:2+02:2+01:2)

Provtagare
Provtagningsdatum

Anna Östlund/Erik Östblom
2018-05-25

Labnummer
Parameter
2,4,5-triklorfenol
2,4,6-triklorfenol
3,4,5-triklorfenol
2,3,4,5-tetraklorfenol
2,3,4,6-tetraklorfenol
2,3,5,6-tetraklorfenol
pentaklorfenol
*
klorfenoler, summa

O11012365
Resultat
<0.020
<0.020
<0.020
<0.020
<0.020
<0.020
<0.020
<0.19

Osäkerhet (±)

Enhet
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

Metod
6
6
6
6
6
6
6
6

Utf
2
2
2
2
2
2
2
2

Sign
HESE
HESE
HESE
HESE
HESE
HESE
HESE
HESE

bensen
toluen
etylbensen
m,p-xylen
o-xylen
*
xylener, summa
styren
MTBE

<0.0200
<0.100
<0.020
<0.020
<0.010
<0.015
<0.040
<0.050

mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

7
7
7
7
7
7
7
7

2
2
2
2
2
2
2
2

HESE
HESE
HESE
HESE
HESE
HESE
HESE
HESE

PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
PCB, summa 7 *

<0.0030
<0.0030
<0.0030
<0.0030
<0.0030
<0.0030
<0.0030
<0.011

mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

7
7
7
7
7
7
7
7

2
2
2
2
2
2
2
2

HESE
HESE
HESE
HESE
HESE
HESE
HESE
HESE

o,p'-DDT
p,p'-DDT
o,p'-DDD
p,p'-DDD
o,p'-DDE
p,p'-DDE

<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010

mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

7
7
7
7
7
7

2
2
2
2
2
2

HESE
HESE
HESE
HESE
HESE
HESE

aldrin
dieldrin
endrin
isodrin
telodrin

<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010

mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

7
7
7
7
7

2
2
2
2
2

HESE
HESE
HESE
HESE
HESE

alfa-HCH
beta-HCH
gamma-HCH (lindan)

<0.010
<0.010
<0.0100

mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

7
7
7

2
2
2

HESE
HESE
HESE

mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

7
7
7

2
2
2

HESE
HESE
HESE

heptaklor
<0.010
cis-heptaklorepoxid
<0.010
trans-heptaklorepoxid
<0.010
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Er beteckning

RAM 18(06:2+04:2+02:2+01:2)

Provtagare
Provtagningsdatum

Anna Östlund/Erik Östblom
2018-05-25

Labnummer
Parameter
alfa-endosulfan

O11012365
Resultat
<0.010

Osäkerhet (±)

Enhet
mg/kg TS
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Sign
HESE

T1816220

Rapport
Sida 7 (9)

RXLNAQE6GX

* efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys.

1

Metod
Bestämning av metaller enligt MS-1.
Analysprovet har torkats vid 50°C och elementhalterna TS-korrigerats.
För jord siktas provet efter torkning.
För sediment/slam mals alternativt hamras det torkade provet .
Vid expressanalys har upplösning skett på vått samt osiktat/omalt prov.
Upplösning har skett med salpetersyra för slam/sediment och för jord med salpetersyra/väteperoxid.
Analys med ICP-SFMS har skett enligt SS EN ISO 17294-1, 2 (mod) samt EPA-metod 200.8 (mod).
Rev 2015-07-24

2

Bestämning av torrsubstans enligt SS 028113 utg. 1
Provet torkas vid 105°C.
Mätosäkerhet (k=2): ±6%
Rev 2018-03-28

3

Paket OJ-21H
Bestämning av alifatfraktioner och aromatfraktioner.
Bestämning av polycykliska aromatiska kolväten, PAH (16 föreningar enligt EPA).
* summa metylpyrener/metylfluorantener och summa metylkrysener/metylbens(a)antracener.
Mätning utförs med GCMS enligt intern instruktion TKI45a som är baserad på SPIMFABs kvalitetsmanual.
PAH cancerogena utgörs av benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren,
dibenso(ah)antracen och indeno(123cd)pyren.
Summa PAH L: naftalen, acenaften och acenaftylen.
Summa PAH M: fluoren, fenantren, antracen, fluoranten och pyren.
Summa PAH H: benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren,
indeno(1,2,3-c,d)pyren, dibenso(a,h)antracen och benso(g,h,i)perylen.
Enligt direktiv från Naturvårdsverket oktober 2008.
Mätosäkerhet (k=2):
Alifatfraktioner:
Aromatfraktioner:
Enskilda PAH:

±29-44%
±27-28%
±24-27%

Summa metylpyrener/metylfluorantener och summa metylkrysener/metylbens(a)antracener är inte ackrediterad.
Rev 2017-02-28
4

Tillverkning av samlingsprov.
Rev 2015-05-29

5

Paket ENVIPACK
Bestämning av alifatfraktioner och aromatfraktioner.
Bestämning av polycykliska aromatiska kolväten, PAH (16 föreningar enligt EPA).
Metod baserad på SPIMFABs kvalitetsmanual.
Mätning utförs med GC-MS.
PAH cancerogena utgörs av benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren,
dibenso(ah)antracen och indeno(123cd)pyren.
Summa PAH L: naftalen, acenaften och acenaftylen.
Summa PAH M: fluoren, fenantren, antracen, fluoranten och pyren.
Summa PAH H: benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren,
indeno(1,2,3-c,d)pyren, dibenso(a,h)antracen och benso(g,h,i)perylen)
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Metod
Enligt nya direktiv från Naturvårdsverket oktober 2008.
Bestämning av metaller enligt metod baserad på EPA 200.7 och ISO 11885.
Mätning utförs med ICP-AES.
Rev 2013-09-18
6

Paket ENVIPACK
Bestämning av klorfenoler enligt metod baserad på US EPA 8041, US EPA 3500 och DIN ISO 14154.
Mätning utförs med GC-MS/GC-ECD.
Bestämning av klorerade alifater samt mono-, di- & triklorbensener enligt metod baserad på US EPA 8260, US EPA
5021A, US EPA 5021, MADEP 2004, rev. 1.1 och ISO 15009.
Mätning utförs med GC-MS.
Bestämning av tetra-, penta- & hexaklorbensener enligt metod baserad på US EPA 8081.
Mätning utförs med GC-ECD.
Rev 2013-09-18

7

Paket ENVIPACK
Bestämning av monocykliska aromatiska kolväten (BTEX ), styren och MTBE enligt metod baserad på US EPA 8260,
US EPA 5021A, US EPA 5021, MADEP 2004, rev. 1.1 och ISO 15009.
Mätning utförs med GC-MS.
Bestämning av polyklorerade bifenyler, PCB (7 kongener) enligt metod baserad på US EPA 8082 och ISO 10382.
Mätning utförs med GC-ECD.
Bestämning av klorerade pesticider enligt metod baserad på US EPA 8081.
Mätning utförs med GC-ECD.
Rev 2013-09-18

ANFO

Godkännare
Anna Forsgren

CE

Christine Eriksson

HESE

Hedvig von Seth

LATE

Lara Terzic

MB

Maria Bigner

1

D

Utf
För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Box 700, 182 17 Danderyd som är av det svenska ackrediteringsorganet
SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030).

H

Mätningen utförd med ICP-SFMS
För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, 977 75 Luleå, som är av det svenska ackrediteringsorganet
SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030).

J

För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Box 700, 182 17 Danderyd som är av det svenska ackrediteringsorganet
SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030).

N

För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Box 700, 182 17 Danderyd som är av det svenska ackrediteringsorganet

1

Utförande teknisk enhet (inom ALS Scandinavia) eller anlitat laboratorium (underleverantör).
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1

Utf
SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030).
O

För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Box 700, 182 17 Danderyd som är av det svenska ackrediteringsorganet
SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030).

V

Våtkemisk analys
För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, 977 75 Luleå, som är av det svenska ackrediteringsorganet
SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030).

1

För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Box 700, 182 17 Danderyd som är av det svenska ackrediteringsorganet
SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030).

2
För mätningen svarar ALS Laboratory Group, Na Harfê 9/336, 190 00, Prag 9, Tjeckien, som är av det tjeckiska
ackrediteringsorganet CAI ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 1163). CAI är signatär till ett MLA inom EA, samma MLA
som SWEDAC är signatär till.
Laboratorierna finns lokaliserade i;
Prag, Na Harfê 9/336, 190 00, Praha 9,
Ceska Lipa, Bendlova 1687/7, 470 01 Ceska Lipa,
Pardubice, V Raji 906, 530 02 Pardubice.
Kontakta ALS Stockholm för ytterligare information.

Mätosäkerheten anges som en utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Evaluation of measurement data - Guide to the
expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beräknad med täckningsfaktor lika
med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%.
Mätosäkerhet anges endast för detekterade ämnen med halter över rapporteringsgränsen.
Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För
ytterligare information kontakta laboratoriet.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.
Resultaten gäller endast det identifierade, mottagna och provade materialet.
Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webbplats www.alsglobal.se

Den digitalt signerade PDF filen representerar originalrapporten. Alla utskrifter från denna är att betrakta som kopior.
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Ankomstdatum
Utfärdad

SVL6F67M41

2018-05-30
2018-06-18

Ramböll Sverige AB
Anna Östlund
Dragarbrunnsgatan 78B
753 30 Uppsala
Sweden

Projekt
Bestnr

Örbyhus C
1320034511/13214406

Analys av fast prov
Er beteckning

RAM 1806:1 + RAM1806:2

Provtagare
Provtagningsdatum

Anna Östlund/Erik Östblom
2018-05-25

Labnummer
O11012356
Parameter
*
samlingsprov, antal delprov

Resultat
2

Osäkerhet (±)

Enhet

Metod
1

Utf
1

Sign
CE

TS_105°C
As
Ba
Cd
Co
Cr
Cu
Hg
Ni
Pb
V
Zn

84.6
4.83
94.9
0.309
9.43
20.9
41.4
<0.2
18.2
25.8
26.4
98.0

2.0
1.60
24.8
0.080
2.48
5.3
9.4

%
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

V
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H

MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB

TS_105°C
alifater >C8-C10
alifater >C10-C12
alifater >C12-C16
alifater >C16-C35
aromater >C8-C10
aromater >C10-C16
*
metylpyrener/metylfluorantener
*
metylkrysener/metylbens(a)antracener
aromater >C16-C35
naftalen
acenaftylen
acenaften
fluoren
fenantren
antracen
fluoranten
pyren
bens(a)antracen
krysen

83.9
<10
<20
<20
37
<1
<1
<1
<1
<1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.08
<0.08

%
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

O
J
J
J
J
J
J
N
N
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J

ANFO
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE

5.4
6.4
6.2
20.6
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Er beteckning

RAM 1806:1 + RAM1806:2

Provtagare
Provtagningsdatum

Anna Östlund/Erik Östblom
2018-05-25

Labnummer
O11012356
Parameter
bens(b)fluoranten
bens(k)fluoranten
bens(a)pyren
dibens(ah)antracen
benso(ghi)perylen
indeno(123cd)pyren
PAH, summa 16
*
PAH, summa cancerogena
*
PAH, summa övriga
*
PAH, summa L
*
PAH, summa M
*
PAH, summa H

Resultat
<0.08
<0.08
<0.08
<0.08
<0.1
<0.08
<1.5
<0.3
<0.5
<0.15
<0.25
<0.3

Er beteckning

RAM 1806:5

Provtagare
Provtagningsdatum

Anna Östlund/Erik Östblom
2018-05-25

Labnummer
Parameter
TS_105°C
As
Ba
Cd
Co
Cr
Cu
Hg
Ni
Pb
V
Zn

O11012357
Resultat
83.8
134
74.9
0.740
15.7
13.8
297
<0.2
12.6
109
22.2
210

Osäkerhet (±)
2.0
37
18.6
0.173
4.4
3.2
79
3.6
24
5.2
42

Osäkerhet (±)

Enhet
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

Enhet
%
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
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Metod
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Metod
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Utf
V
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H

Utf
J
J
J
J
J
J
D
N
N
N
N
N

Sign
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE

Sign
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
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Er beteckning

RAM 1804:2

Provtagare
Provtagningsdatum

Anna Östlund/Erik Östblom
2018-05-25

Labnummer
Parameter
TS_105°C
As
Ba
Cd
Co
Cr
Cu
Hg
Ni
Pb
V
Zn

O11012358
Resultat
95.5
3.28
14.7
<0.1
3.26
5.21
12.2
<0.2
3.18
8.84
8.26
20.6

TS_105°C
alifater >C8-C10
alifater >C10-C12
alifater >C12-C16
alifater >C16-C35
aromater >C8-C10
aromater >C10-C16
*
metylpyrener/metylfluorantener
*
metylkrysener/metylbens(a)antracener
aromater >C16-C35
naftalen
acenaftylen
acenaften
fluoren
fenantren
antracen
fluoranten
pyren
bens(a)antracen
krysen
bens(b)fluoranten
bens(k)fluoranten
bens(a)pyren
dibens(ah)antracen
benso(ghi)perylen
indeno(123cd)pyren
PAH, summa 16
*
PAH, summa cancerogena
*
PAH, summa övriga
*
PAH, summa L
*
PAH, summa M
*
PAH, summa H

Osäkerhet (±)
2.0
0.91
3.4
0.88
1.22
2.6
0.83
1.87
1.78
4.1

95.8
<10
<20
<20
<20
<1
<1
<1
<1
<1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.08
<0.08
<0.08
<0.08
<0.08
<0.08
<0.1
<0.08
<1.5
<0.3
<0.5
<0.15
<0.25
<0.3

Enhet
%
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

Metod
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Utf
V
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H

Sign
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB

%
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

O
J
J
J
J
J
J
N
N
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
D
N
N
N
N
N

ANFO
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
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Er beteckning

RAM 1805:5 + RAM1802:5

Provtagare
Provtagningsdatum

Anna Östlund/Erik Östblom
2018-05-25

Labnummer
O11012359
Parameter
*
samlingsprov, antal delprov

Resultat
2

Osäkerhet (±)

Enhet

Metod
1

Utf
1

Sign
CE

TS_105°C
hexaklorbensen
pentaklorbensen
alfa-HCH
beta-HCH
gamma-HCH (lindan)
aldrin
dieldrin
*
aldrin-dieldrin, summa
endrin
isodrin
telodrin
heptaklor
cis-heptaklorepoxid
trans-heptaklorepoxid
o,p'-DDT
p,p'-DDT
o,p'-DDD
p,p'-DDD
o,p'-DDE
p,p'-DDE
DDT,DDD,DDE, summa *
alfa-endosulfan
hexaklorbutadien
hexakloretan
diklobenil
imidakloprid
kvintozen
*
pentakloranilin
*
kvintozen-pentakloranilin, summa
dikofol
cis-klordan
trans-klordan
endosulfansulfat

72.0
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.030
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.030
<0.0100
<0.0100
<0.0100

1.4

%
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

ERJA
ERJA
ERJA
ERJA
ERJA
ERJA
ERJA
ERJA
ERJA
ERJA
ERJA
ERJA
ERJA
ERJA
ERJA
ERJA
ERJA
ERJA
ERJA
ERJA
ERJA
ERJA
ERJA
ERJA
ERJA
ERJA
HESE
ERJA
ERJA
HESE
ERJA
ERJA
ERJA
ERJA
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Er beteckning

RAM 18(01:1 + 02:1 + 03:1 + 05:1)

Provtagare
Provtagningsdatum

Anna Östlund/Erik Östblom
2018-05-25

Labnummer
O11012360
Parameter
*
samlingsprov, antal delprov
TS_105°C
As
Ba
Cd
Co
Cr
Cu
Hg
Ni
Pb
V
Zn

Resultat
4

Osäkerhet (±)

Enhet

Metod
1

Utf
1

Sign
CE

81.6
8.61
98.3
0.197
9.11
24.3
29.9
<0.2
23.6
21.0
29.5
66.3

2.0
2.51
22.9
0.049
2.29
4.9
6.5

%
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

V
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H

MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB

%
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

O
J
J
J
J
J
J
N
N
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
D
N
N
N
N
N

ANFO
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE

6.4
5.1
6.4
12.7

TS_105°C
80.5
alifater >C8-C10
<10
alifater >C10-C12
<20
alifater >C12-C16
<20
alifater >C16-C35
43
aromater >C8-C10
<1
aromater >C10-C16
<1
*
metylpyrener/metylfluorantener
<1
*
metylkrysener/metylbens(a)antracener
<1
aromater >C16-C35
<1
naftalen
<0.1
acenaftylen
<0.1
acenaften
<0.1
fluoren
<0.1
fenantren
<0.1
antracen
<0.1
fluoranten
0.27
0.070
pyren
0.28
0.076
bens(a)antracen
0.27
0.070
krysen
0.18
0.045
bens(b)fluoranten
0.45
0.12
bens(k)fluoranten
0.12
0.030
bens(a)pyren
0.17
0.046
dibens(ah)antracen
<0.08
benso(ghi)perylen
<0.1
indeno(123cd)pyren
<0.08
PAH, summa 16
1.7
*
PAH, summa cancerogena
1.2
*
PAH, summa övriga
0.55
*
PAH, summa L
<0.15
*
PAH, summa M
0.55
*
PAH, summa H
1.2
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Er beteckning

RAM 1805:2

Provtagare
Provtagningsdatum

Anna Östlund/Erik Östblom
2018-05-25

Labnummer
Parameter
TS_105°C
As
Ba
Cd
Co
Cr
Cu
Hg
Ni
Pb
V
Zn

O11012361
Resultat
95.8
2.09
13.6
<0.1
3.16
5.90
10.2
<0.2
3.46
7.13
7.98
18.1

TS_105°C
alifater >C8-C10
alifater >C10-C12
alifater >C12-C16
alifater >C16-C35
aromater >C8-C10
aromater >C10-C16
*
metylpyrener/metylfluorantener
*
metylkrysener/metylbens(a)antracener
aromater >C16-C35
naftalen
acenaftylen
acenaften
fluoren
fenantren
antracen
fluoranten
pyren
bens(a)antracen
krysen
bens(b)fluoranten
bens(k)fluoranten
bens(a)pyren
dibens(ah)antracen
benso(ghi)perylen
indeno(123cd)pyren
PAH, summa 16
*
PAH, summa cancerogena
*
PAH, summa övriga
PAH, summa L *
PAH, summa M *
PAH, summa H *

Osäkerhet (±)
2.0
0.59
3.3
0.77
1.19
2.2
0.92
1.47
1.73
3.5

94.9
<10
<20
<20
<20
<1
<1
<1
<1
<1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.08
<0.08
<0.08
<0.08
<0.08
<0.08
<0.1
<0.08
<1.5
<0.3
<0.5
<0.15
<0.25
<0.3

Enhet
%
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

Metod
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Utf
V
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H

Sign
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB

%
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

O
J
J
J
J
J
J
N
N
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
D
N
N
N
N
N

ANFO
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
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Er beteckning

RAM 1802:2

Provtagare
Provtagningsdatum

Anna Östlund/Erik Östblom
2018-05-25

Labnummer
Parameter
TS_105°C
As
Ba
Cd
Co
Cr
Cu
Hg
Ni
Pb
V
Zn

O11012362
Resultat
95.5
2.17
14.6
<0.1
2.78
4.74
8.39
<0.2
2.84
7.79
7.64
18.5

TS_105°C
alifater >C8-C10
alifater >C10-C12
alifater >C12-C16
alifater >C16-C35
aromater >C8-C10
aromater >C10-C16
*
metylpyrener/metylfluorantener
*
metylkrysener/metylbens(a)antracener
aromater >C16-C35
naftalen
acenaftylen
acenaften
fluoren
fenantren
antracen
fluoranten
pyren
bens(a)antracen
krysen
bens(b)fluoranten
bens(k)fluoranten
bens(a)pyren
dibens(ah)antracen
benso(ghi)perylen
indeno(123cd)pyren
PAH, summa 16
*
PAH, summa cancerogena
*
PAH, summa övriga
*
PAH, summa L
*
PAH, summa M
*
PAH, summa H

Osäkerhet (±)
2.0
0.62
3.4
0.68
0.96
1.80
0.81
1.61
1.68
3.5

96.2
<10
<20
<20
<20
<1
<1
<1
<1
<1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.08
<0.08
<0.08
<0.08
<0.08
<0.08
<0.1
<0.08
<1.5
<0.3
<0.5
<0.15
<0.25
<0.3

Enhet
%
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

Metod
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Utf
V
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H

Sign
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB

%
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

O
J
J
J
J
J
J
N
N
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
D
N
N
N
N
N

ANFO
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
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Er beteckning

RAM 1801:2

Provtagare
Provtagningsdatum

Anna Östlund/Erik Östblom
2018-05-25

Labnummer
Parameter
TS_105°C
As
Ba
Cd
Co
Cr
Cu
Hg
Ni
Pb
V
Zn

O11012363
Resultat
94.1
1.95
13.1
<0.1
4.05
11.0
6.48
<0.2
4.09
6.26
11.7
23.6

TS_105°C
alifater >C8-C10
alifater >C10-C12
alifater >C12-C16
alifater >C16-C35
aromater >C8-C10
aromater >C10-C16
metylpyrener/metylfluorantener *
*
metylkrysener/metylbens(a)antracener
aromater >C16-C35
naftalen
acenaftylen
acenaften
fluoren
fenantren
antracen
fluoranten
pyren
bens(a)antracen
krysen
bens(b)fluoranten
bens(k)fluoranten
bens(a)pyren
dibens(ah)antracen
benso(ghi)perylen
indeno(123cd)pyren
PAH, summa 16
*
PAH, summa cancerogena
*
PAH, summa övriga
*
PAH, summa L
*
PAH, summa M
*
PAH, summa H

Osäkerhet (±)
2.0
0.55
3.2
0.99
2.2
1.41
1.15
1.29
2.5
4.5

94.3
<10
<20
<20
<20
<1
<1
<1
<1
<1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.08
<0.08
<0.08
<0.08
<0.08
<0.08
<0.1
<0.08
<1.5
<0.3
<0.5
<0.15
<0.25
<0.3

Enhet
%
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

Metod
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Utf
V
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H

Sign
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB

%
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

O
J
J
J
J
J
J
N
N
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
D
N
N
N
N
N

ANFO
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
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* efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys.

1

Metod
Tillverkning av samlingsprov.
Rev 2015-05-29

2

Bestämning av metaller enligt MS-1.
Analysprovet har torkats vid 50°C och elementhalterna TS-korrigerats.
För jord siktas provet efter torkning.
För sediment/slam mals alternativt hamras det torkade provet .
Vid expressanalys har upplösning skett på vått samt osiktat/omalt prov.
Upplösning har skett med salpetersyra för slam/sediment och för jord med salpetersyra/väteperoxid.
Analys med ICP-SFMS har skett enligt SS EN ISO 17294-1, 2 (mod) samt EPA-metod 200.8 (mod).
Rev 2015-07-24

3

Bestämning av torrsubstans enligt SS 028113 utg. 1
Provet torkas vid 105°C.
Mätosäkerhet (k=2): ±6%
Rev 2018-03-28

4

Paket OJ-21H
Bestämning av alifatfraktioner och aromatfraktioner.
Bestämning av polycykliska aromatiska kolväten, PAH (16 föreningar enligt EPA).
* summa metylpyrener/metylfluorantener och summa metylkrysener/metylbens(a)antracener.
Mätning utförs med GCMS enligt intern instruktion TKI45a som är baserad på SPIMFABs kvalitetsmanual.
PAH cancerogena utgörs av benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren,
dibenso(ah)antracen och indeno(123cd)pyren.
Summa PAH L: naftalen, acenaften och acenaftylen.
Summa PAH M: fluoren, fenantren, antracen, fluoranten och pyren.
Summa PAH H: benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren,
indeno(1,2,3-c,d)pyren, dibenso(a,h)antracen och benso(g,h,i)perylen.
Enligt direktiv från Naturvårdsverket oktober 2008.
Mätosäkerhet (k=2):
Alifatfraktioner:
Aromatfraktioner:
Enskilda PAH:

±33-44%
±29-31%
±25-30%

Summa metylpyrener/metylfluorantener och summa metylkrysener/metylbens(a)antracener är inte ackrediterad.
Rev 2018-06-12
5

Paket OJ-3J.
Pesticider enligt SGI handbok för plantskolor.
Bestämning av imidaklorprid enligt DIN 38407-35.
Mätning utförd med LC-MS-MS.
Bestämning av övriga pesticider enligt EN DIN ISO 6468-F1 .
Mätning utförd med GC-MS.
Rev 2016-07-20

ANFO

Godkännare
Anna Forsgren
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CE

Godkännare
Christine Eriksson

ERJA

Erika Jansson

HESE

Hedvig von Seth

LATE

Lara Terzic

MB

Maria Bigner

1

D

Utf
För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Box 700, 182 17 Danderyd som är av det svenska ackrediteringsorganet
SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030).

H

Mätningen utförd med ICP-SFMS
För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, 977 75 Luleå, som är av det svenska ackrediteringsorganet
SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030).

J

För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Box 700, 182 17 Danderyd som är av det svenska ackrediteringsorganet
SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030).

N

För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Box 700, 182 17 Danderyd som är av det svenska ackrediteringsorganet
SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030).

O

För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Box 700, 182 17 Danderyd som är av det svenska ackrediteringsorganet
SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030).

V

Våtkemisk analys
För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, 977 75 Luleå, som är av det svenska ackrediteringsorganet
SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030).

1

För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Box 700, 182 17 Danderyd som är av det svenska ackrediteringsorganet
SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030).

2

För mätningen svarar GBA, Flensburger Straße 15, 25421 Pinneberg, Tyskland, som är av det tyska
ackrediteringsorganet DAkkS ackrediterat laboratorium (Reg.nr. D-PL-14170-01-00). DAkkS är signatär till ett MLA
inom EA, samma MLA som SWEDAC är signatär till.
Laboratorierna finns lokaliserade på följande adresser:
Flensburger Straße 15, 25421 Pinneberg
Daimlerring 37, 31135 Hildesheim
Brekelbaumstraße1, 31789 Hameln
Im Emscherbruch 11, 45699 Herten
Bruchstraße 5c, 45883 Gelsenkirchen
Meißner Ring 3, 09599 Freiberg
Goldtschmidtstraße 5, 21073 Hamburg
Kontakta ALS Stockholm för ytterligare information.

Mätosäkerheten anges som en utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Evaluation of measurement data - Guide to the
expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beräknad med täckningsfaktor lika
med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%.
Mätosäkerhet anges endast för detekterade ämnen med halter över rapporteringsgränsen.
Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För
ytterligare information kontakta laboratoriet.
1

Utförande teknisk enhet (inom ALS Scandinavia) eller anlitat laboratorium (underleverantör).
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Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.
Resultaten gäller endast det identifierade, mottagna och provade materialet.
Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webbplats www.alsglobal.se

Den digitalt signerade PDF filen representerar originalrapporten. Alla utskrifter från denna är att betrakta som kopior.
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Jordartskarta 1:25 000–1:50 000 visar jordarternas utbredning i eller nära markytan samt
förekomsten av block i markytan. Ytliga jordlager med en mäktighet som understiger en halv till
en meter redovisas i vissa fall. Även underliggande jordlager, t.ex. isälvssediment under lera,
redovisas i vissa fall, men någon systematisk kartläggning av dessa har inte gjorts. Även vissa
landformer, såsom moränbacklandskap, moränryggar och flygsanddyner redovisas. Jordarterna
indelas efter bildningsätt och kornstorlekssammansättning.
Jordartskarta 1:25 000–1:50 000 visar information ur det SGU anger som databasprodukten
”Jordarter 1:25 000–1:100 000”. I denna produkt ingår jordartskartor framställda med olika
metoder och anpassade för olika presentationsskalor. Kortfattad information om karteringsmetod för det aktuella kartutsnittet och lämplig presentationsskala med hänsyn till kartans
noggrannhet ges på sidan två av detta dokument. Observera att det som är lämplig skala kan
avvika från det valda kartutsnittets skala.
För ytterligare information om jordarter, jordlagerföljder, jorddjup m.m. hänvisas till
www.sgu.se eller SGUs kundtjänst.
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Skala 1:25 000

1,0 km

Topografiskt underlag: Ur GSD-Terrängkartan
©Lantmäteriet
Rutnät i svart anger koordinater i SWEREF 99 TM.
Gradnät i brunt anger latitud och longitud
i referenssystemet SWEREF99.
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Fältkartläggning med detaljerad digital höjdmodell som underlag. Lämplig presentationsskala:
1:25 000 (karttyp 2).
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Skala 1:25 000

1,0 km

Topografiskt underlag: Ur GSD-Terrängkartan
©Lantmäteriet

Flygbildstolkning med detaljerad digital höjdmodell som underlag samt fältkontroller i huvudsak
längs vägnätet. Lämplig presentationsskala: 1:50 000 (karttyp 3).
!

Rutnät i svart anger koordinater i SWEREF 99 TM.
Gradnät i brunt anger latitud och longitud
i referenssystemet SWEREF99.
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Fältkartläggning på varierande kartunderlag. Lämplig presentationsskala: 1:50 000 (karttyp 4).
!

!

!

!

!
!

Flygbildstolkning samt fältkontroller i huvudsak längs vägnätet. Lämplig presentationsskala:
1:100 000 (karttyp 5).
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Kartläggningen har skett med olika metoder och skiftande geografiskt underlag samt för
presentationsskalor från 1:25 000 till 1:100 000. Detta gör att det finns stora skillnader i kvalitet
inom kartan, både vad gäller lägesnoggrannhet och jordarternas indelning. De skillnader i
karteringsmetod som tillämpats vid kartläggningen redovisas genom att informationen har delats
in i olika karttyper (2–5) i täckningskartan. Gemensamt för alla karttyper är att
jordartsobservationerna i fält i huvudsak görs på ca en halv meters djup, dvs. under matjord och
jordmån.
Informationen bygger på kartläggningar som påbörjades på 1960-talet och pågår än idag.
Den tidiga informationen har digitaliserats från tryckta kartunderlag. Resultatet från många
kartläggningar har publicerats som tryckta kartor inom SGUs serier Ae, Ak och K och till dessa
finns ofta kartbladsbeskrivningar utgivna, vilka innehåller kompletterande information om
arbetsmetoder och geologiska förhållanden. Information om dessa beskrivningar finns på
www.sgu.se.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utskottet samhällsbyggnad
2020-03-03

§ 36
Dnr 2020/163

Policy för naturvård i Tierps kommun
Beslut

Utskottet samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen hemställa
kommunfullmäktige besluta
att anta Policy för naturvård i Tierps kommun.
Sammanfattning av ärendet

Den nu gällande naturvårdspolicyn antogs år 2001 och då den snart är 20 år
gammal behöver den uppdateras för att bli mer aktuell. Policyn har skickats
på internremiss till kommunens berörda verksamheter samt till bolagen, då
policyn gäller för såväl kommunen som kommunens bolag. Syftet med
naturvårdspolicyn är att säkerställa att Tierps kommun har god tillgång till
en rik och varierad natur med goda förutsättningar för friluftsliv och
rekreation för alla. I samhällsutvecklingen ska hänsyn tas till naturens
befintliga strukturer och genom ekologisk kompensation ska grönblå
infrastruktur och ekosystemtjänster stärkas. Den biologiska mångfalden ska
bevaras och utvecklas och kommunens natur- och grönområden samt
naturresurser ska förvaltas med fokus på långsiktig hållbarhet. Dokument
om Alnarpsmodellen och tätortsnära natur är bilagda till tjänsteutlåtandet.
Beslutsmotivering

Naturvårdspolicyn behövs för att vägleda kommunens beslut kopplade till
natur, grönområden, skog och tätortsnära friluftsliv. Policyn bidrar även till
att uppnå regeringens miljökvalitetsmål samt FN:s globala mål enligt
Agenda 2030. Den gamla naturvårdspolicyn behövs aktualiseras och
moderniseras.
Beslutsunderlag




Handläggarens tjänsteutlåtande med bilagor
Policy för naturvård i Tierps kommun

Beslutet skickas till



Chef Tillväxt och samhällsbyggnad

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign

1 (2)
Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande
Datum

Diarienummer

2020-02-10

KS 2020/163

Policy för naturvård i Tierps kommun
Förslag till beslut

Utskottet samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen hemställa
kommunfullmäktige besluta
att anta Policy för naturvård i Tierps kommun.
Sammanfattning av ärendet

Den nu gällande naturvårdspolicyn antogs år 2001 och då den snart är 20
år gammal behöver den uppdateras för att bli mer aktuell. Policyn har
skickats på internremiss till kommunens berörda verksamheter samt till
bolagen, då policyn gäller för såväl kommunen som kommunens bolag.
Syftet med naturvårdspolicyn är att säkerställa att Tierps kommun har god
tillgång till en rik och varierad natur med goda förutsättningar för
friluftsliv och rekreation för alla. I samhällsutvecklingen ska hänsyn tas till
naturens befintliga strukturer och genom ekologisk kompensation ska
grönblå infrastruktur och ekosystemtjänster stärkas. Den biologiska
mångfalden ska bevaras och utvecklas och kommunens natur- och
grönområden samt naturresurser ska förvaltas med fokus på långsiktig
hållbarhet. Dokument om Alnarpsmodellen och tätortsnära natur är bilagda
till tjänsteutlåtandet.
Beslutsmotivering

Naturvårdspolicyn behövs för att vägleda kommunens beslut kopplade till
natur, grönområden, skog och tätortsnära friluftsliv. Policyn bidrar även till
att uppnå regeringens miljökvalitetsmål samt FN:s globala mål enligt
Agenda 2030. Den gamla naturvårdspolicyn behövs aktualiseras och
moderniseras.
Beslutsunderlag




Handläggarens tjänsteutlåtande med bilagor
Policy för naturvård i Tierps kommun

Beslutet skickas till



Chef Tillväxt och samhällsbyggnad
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2 (2)

I tjänsten
Maria Berg
Naturvårdshandläggare
Planering och myndighet
Tillväxt och samhällsbyggnad

727

Policy för naturvård i Tierps
kommun
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Inledning
Tierps kommun ska enligt visionen vara en föregångare i omställningen till ett
hållbart samhälle. Natur och grönska har en central roll då de bidrar med flera
ekosystemtjänster, exempelvis dagvattenhantering och luftrening, samt ökar den
fysiska och psykiska hälsan hos invånarna.
Naturvård för Tierps kommun handlar om att underlätta utevistelse och främja
naturkontakt, då det skapar ett engagemang hos allmänheten vilket på sikt stärker
naturens status. Det handlar om att bevara biologisk mångfald och att förvalta
naturresurser samt natur- och grönområden utifrån ett långsiktigt och hållbart
perspektiv. Det handlar inte minst om att sprida information och kunskap om natur
och naturvård, för genom ökad kunskap ökar också förståelsen för ekosystemen.

Bakgrund
Tierps kommun arbetar aktivt med regeringens miljökvalitetsmål samt FN:s globala
mål enligt Agenda 2030. Naturvårdspolicyn behövs för att uppnå
miljökvalitetsmålen Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Säker strålmiljö,
Levande sjöar och vattendrag, Levande kust och skärgård, Myllrande våtmarker,
Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap, God bebyggd miljö samt Ett rikt växtoch djurliv. Den bidrar även till att uppnå de globala målen Hälsa och
välbefinnande, Rent vatten och sanitet, Hållbara städer och samhällen, Bekämpa
klimatförändringarna, Hav och marina resurser samt Ekosystem och biologisk
mångfald.
Den förra naturvårdspolicyn antogs år 2001 och då den snart är 20 år gammal
behöver den uppdateras för att bli mer aktuell. Naturvårdsrelaterad text av
policykaraktär från Översiktsplanen 2010-2020 har vävts in då arbetet med en ny
översiktsplan har inletts.

Syfte
Syftet med naturvårdspolicyn är att säkerställa att Tierps kommun har god tillgång
till en rik och varierad natur med goda förutsättningar för friluftsliv och rekreation
för alla. I samhällsutvecklingen ska hänsyn tas till naturens befintliga strukturer och
genom ekologisk kompensation ska grönblå infrastruktur och ekosystemtjänster
stärkas. Den biologiska mångfalden ska bevaras och utvecklas och kommunens
natur- och grönområden samt naturresurser ska förvaltas med fokus på långsiktig
hållbarhet.

Omfattning
Naturvårdspolicyn styr beslut kopplade till kommunens och de kommunala
bolagens markinnehav. Den vägleder även kommunens värderingar och
bedömningar i ärenden som rör den geografiska kommunen. Informations- och
kunskapsinsatserna omfattar såväl kommunanställda, förtroendevalda som
allmänheten.
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Naturvårdspolicyn för Tierps kommun uttrycks i sex lika
starka punkter
1. Ägande
Tierps kommun ska äga mark för det tätortsnära friluftslivet samt för skolors och
förskolors behov av grönområden. Mark av stort värde för den biologiska
mångfalden och/eller för friluftslivet ska inte säljas. Vartefter att tätorterna växer
ska både mark för det tätortsnära friluftslivet och attraktiv bytesmark köpas in.
Målet med kommunens tätortsnära skogsägande ska vara att bevara och skapa
sociala och biologiska värden.

2. Vård
Tierps kommun ska vårda den mark vi äger med ett landskapsekologiskt och
kulturhistoriskt perspektiv, samt medverka till att värdefulla hävdberoende marker
vårdas. Tätortsnära skog, parkmark och grönområden ska främja den biologiska
mångfalden och erbjuda människor en miljö som stimulerar till lek och utevistelse.
Kommunen ska i sin markskötsel vara ett föredöme genom att visa upp alternativa
skötselmetoder och lägga stor vikt på natur- och rekreationsvärden. Trädfällning
utöver planerade skötselinsatser ska ske restriktivt, om det inte rör sig om riskträd.
Produktionsskogen ska skötas på föredömligt sätt för att vara attraktiv bytesmark.
Tierps kommun ska ta en aktiv roll i att hindra spridningen och effekterna av
invasiva arter och andra problemarter.

3. Planering
Tierps kommun ska i sin planering utgå från de naturgivna förutsättningarna och det
kulturhistoriska sammanhanget, samt ta vara på områdens befintliga
ekosystemtjänster och grönblå infrastruktur. I formandet av det hållbara samhället
ska erforderliga friytor för skolorna samt närhet till grönområden för
kommuninvånarna prioriteras högt. När natur- och grönytor tas i anspråk ska detta
kompenseras för att säkerställa och utveckla ekosystemtjänsters funktion. Träd och
vegetation ska värderas både utifrån de ekosystemtjänster och de estetiska värden
som de bidrar med. Ekonomisk värdering av träd sker enligt Alnarpsmodellen, med
utrymme för högre värdering av träd som är särskilt viktiga för naturvården.
Naturvårds- och friluftslivsaspekterna vid sjöar, vattendrag och kust är särskilt
viktiga och områden med höga naturvärden, skyddsvärda biotoper och lokaler för
hotade arter ska inte exploateras.

4. Säkerställande
Tierps kommun ska aktivt medverka till att områden av betydelse för den sociala
naturvården, kulturmiljövården och den biologiska mångfalden säkerställs på ett
ändamålsenligt sätt. Tierps kommun ska aktivt medverka till att hotade arter, såväl
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nationellt som regionalt och lokalt sett, bevaras. Säregna träd och andra
naturföremål, exempelvis stora stenblock och jättegrytor, som är speciella bör ges
skydd som naturminne.

5. Utbildning
I Tierps kommun ska naturskoleverksamhet ingå som en naturlig del i
undervisningen på alla stadier. Tjänstepersoner och förtroendevalda med ansvar för
naturvårdsfrågor ska utbildas i naturvård och få en ökad förståelse för de ekologiska
sambanden i naturen. Utbildningen ska även innefatta hur naturen bidrar till
hållbara samhällen genom ekosystemtjänster, samt naturens betydelse för
besöksnäringen och de areella näringarna.

6. Delaktighet och information
Att vistas i naturen skapar delaktighet och engagemang för naturvårdsfrågor.
Genom att informera om naturvärden och ekologi ökar allmänhetens intresse och
förståelse för naturvård, som på sikt kan locka fler till att hitta ut i naturen. Boende
och besökande i Tierps kommun ska därför erbjudas information om naturen och
hur den vårdas via hemsidan, sociala medier, broschyrer, iordningställda
naturområden och vid olika evenemang. Kommunen ska dessutom genomföra
medborgardialog med invånare och intresseorganisationer inför större
naturvårdsinsatser, för att ta tillvara på allmänhetens kunskap och intressen.

Definitioner
Begrepp
Ekosystemtjänst

Definition
Funktioner i ett ekosystem som människan kan
dra nytta av, ex. luftrening och pollinering.
Ekologisk kompensation används för att mildra
effekterna av exploatering på biologisk
mångfald och ekosystemtjänster och innebär att
naturvärden som går förlorade i ett område
kompenseras genom att värden tillförs i ett
annat område.
Ett sammanbundet nätverk av natur- och
vattenområden.
Skog eller dungar inom 2 km från bebyggelse1.
Mark vars naturvärden är beroende av bete
eller slåtter.
Skog vars syfte är ekonomi och
virkesproduktion.
Arter som är upptagna på EU-listan över
främmande arter som tränger ut inhemska
arter, exempelvis jätteloka, signalkräfta och
jättebalsamin.
Arter som orsakar stora skador eller störningar,
exempelvis granbarkborre, parkslide, vildsvin.
Matematisk modell för ekonomisk värdering av
träd2.
En typ av naturskydd.
Verksamheter som jordbruk, skogsbruk och
yrkesfiske.

Ekologisk kompensation

Grönblå infrastruktur
Tätortsnära skog
Hävdberoende mark
Produktionsskog
Invasiva arter

Problemarter
Alnarpsmodellen
Naturminne
Areella näringar
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Referenser
1. Naturvårdsverket, 2017, Tätortsnära natur och friluftsliv,
https://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/remisser-ochyttranden/remisser-2017/Skrivelse_Tatortsnara-natur_o_friluftsliv.pdf
2. Östberg et al. 2015. Ekonomisk värdering av återanskaffningskostnaden för
träd – Alnarpsmodellen 2.2. Institutionen för landskapsarkitektur, planering
och förvaltning, Sveriges Lantbruksuniversitet.
https://www.tradforeningen.org/publikationer/ekonomisk-vardering-av-trad/
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utskottet samhällsbyggnad
2020-03-03

§ 37
Dnr 2018/282

Revidering av Avfallsplan
Beslut

Utskottet samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen hemställa
kommunfullmäktige besluta
att anta Avfallsplan med följande revideringar:
-

Huvudansvar för punkt ”Genomförande av de åtgärder som krävs för
att nyttiggöra näringen från små avloppsanläggningar.” ändras till
TEMAB.
Medverkande ändras till Chef Tillväxt och Samhällsbyggnad och
Chef Miljö- och hälsoskydd, samt

att därmed upphäva tidigare beslut i kommunfullmäktige § 88/2018.
Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade den 18 september 2018 om att anta
nuvarande avfallsplan för Tierps kommun.
Avfallsplanens syfte är i stora drag att ge en samlad bild av den nuvarande
avfallshanteringen, ange mål och aktiviteter med utgångspunkt i lokala
behov, nationella/regionala/lokala mål samt gällande lagstiftning.
Miljö- och hälsa har i enlighet med planen tagit fram en utredning om hur
näringen från små avloppsanläggningar på bästa sätt kan komma till nytta.
Chef Miljö- och hälsa står även som huvudansvarig för målet som tar vid
efter denna utredning. Detta mål är genomförande av de åtgärder som krävs
för att nyttiggöra näringen från små avloppsanläggningar.
Beslutsmotivering

Miljö- och hälsoskyddsenheten har stått som ansvariga och även tagit fram
en utredning av hur näringen i små avloppsanläggningar på bästa sätt kan
komma till nytta.
Nu går utredningen in i nästa fas med praktiska åtgärder om att nyttiggöra
näringen från små avloppsanläggningar.

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utskottet samhällsbyggnad
2020-03-03
TEMAB ansvarar för den praktiska hanteraringen avfallet i Tierps kommun
och bedöms också bäst lämpade att avgöra vad som är praktiskt möjligt
utifrån bolagets praktiska och ekonomiska förutsättningar. Det är också
olämpligt att en tillsynsmyndighet är huvudansvarig för hur en
avfallshantering ska bedriva sin verksamhet. Däremot kan Miljö- och
hälsoskyddsenheten fylla en viktig funktion som medverkande med kunskap
om bland annat tillståndsärenden för enskilda avlopp.
Beslutsunderlag




Handläggarens tjänsteutlåtande
Avfallsplan

Beslutet skickas till



Chef Tillväxt och samhällsbyggnad

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign

1 (2)
Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande
Datum

Diarienummer

2020-02-13
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Revidering av Avfallsplan
Förslag till beslut

Utskottet samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen hemställa
kommunfullmäktige besluta
att anta Avfallsplan med följande revideringar:
-

Huvudansvar för punkt ”Genomförande av de åtgärder som krävs
för att nyttiggöra näringen från små avloppsanläggningar.” ändras
till TEMAB.
Medverkande ändras till Chef Tillväxt och Samhällsbyggnad och
Chef Miljö- och hälsoskydd, samt

att därmed upphäva tidigare beslut i kommunfullmäktige § 88/2018.
Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade den 18 september 2018 om att anta
nuvarande avfallsplan för Tierps kommun.
Avfallsplanens syfte är i stora drag att ge en samlad bild av den nuvarande
avfallshanteringen, ange mål och aktiviteter med utgångspunkt i lokala
behov, nationella/regionala/lokala mål samt gällande lagstiftning.
Miljö- och hälsa har i enlighet med planen tagit fram en utredning om hur
näringen från små avloppsanläggningar på bästa sätt kan komma till nytta.
Chef Miljö- och hälsa står även som huvudansvarig för målet som tar vid
efter denna utredning. Detta mål är genomförande av de åtgärder som
krävs för att nyttiggöra näringen från små avloppsanläggningar.
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en utredning av hur näringen i små avloppsanläggningar på bästa sätt kan
komma till nytta.
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och ekonomiska förutsättningar. Det är också olämpligt att en
tillsynsmyndighet är huvudansvarig för hur en avfallshantering ska bedriva
sin verksamhet. Däremot kan Miljö- och hälsoskyddsenheten fylla en
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tillståndsärenden för enskilda avlopp.
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Förord
Föreliggande avfallsplan har tagits fram med stöd av Miljö & Avfallsbyrån på
uppdrag av Tierps kommun och Tierps Energi och Miljö AB (TEMAB). Arbetet har
drivits av Thomas Kihlström, samhällsbyggnadsdirektör Tierps kommun och
Thorsten Schnaars, verksamhetschef renhållning, TEMAB.
I arbetet med framtagande av mål och aktiviteter har följande personer varit
engagerade:
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1 Inledning
Varje kommun i Sverige ska ha en renhållningsordning enligt miljöbalken.
Begreppet renhållningsordning omfattar både föreskrifter för avfallshantering och
avfallsplan. Detta dokument med dess bilagor utgör kommunens avfallsplan.
Grunden i avfallshanteringen är den i Miljöbalken och i EU-lagstiftningen angivna
avfallshierarkin. Avfallshierarkin anger den prioritetsordning som ska gälla
avseende förebyggande och behandling av avfall. Prioriteringsordningen innebär att
uppkomsten av avfall helst ska förebyggas, i andra hand ska varan återanvändas, i
tredje hand materialåtervinnas, i fjärde hand återvinnas på annat sätt t ex. genom
energiåtervinning och i sista hand läggas på deponi.
Lagstiftningen som påverkar avfallsplanens innehåll har förändrats under de senaste
åren. Naturvårdsverkets föreskrifter om kommunala avfallsplaner för förebyggande
och hantering av avfall (NFS 2017:2) reglerar innehållet i en kommunal avfallsplan.
Till föreskrifterna hör även en vägledning (Naturvårdsverket rapport 6760). I
föreskrifterna och vägledningen poängterar Naturvårdsverket att kommunerna ska
lägga mer fokus på att ta fram mål och åtgärder för att förebygga och hantera avfall,
och mindre tid på att beskriva nuläget. Mål och åtgärder ska utgå från de nationella
miljökvalitetsmålen, etappmålen samt andra relevanta mål, strategier och planer.
Mål och åtgärder för nedskräpning ska finnas.
Kopplingen till utvecklingen inom EU är tydlig. Fokus i diskussionerna kring avfall
ligger i allt större utsträckning på att minska avfallets farlighet, att minska
avfallsmängderna och att underlätta för människor att sortera och lämna avfall.
Detta understryks till exempel i EU:s plaststrategi som är det senaste tillskottet i
EU:s aktionsplan för att åstadkomma en cirkulär ekonomi. I en cirkulär ekonomi
utnyttjas resurser mer effektivt, sambandet mellan tillväxt och avfallsmängder har
brutits och materiella resurser recirkuleras i biologiska eller tekniska kretslopp.

1.1 Bakgrund
1.1.1 Nuvarande och framtida avfallshantering i Tierps kommun
Tierps kommun hade 20 700 innevånare 2017 och den totala mängden
hushållsavfall var 405 kg per person. Av detta hushållsavfall skickades drygt
hälften till energiutvinning och resten gick till olika former av materialåtervinning.
En mer omfattande nulägesbeskrivning redovisas i bilaga 1. I kommunen finns tre
återvinningscentraler (varav en är lokaliserad på Gatmots avfallsanläggning) och 11
återvinningsstationer. Ytterligare beskrivning av anläggningar för återvinning och
bortskaffande av avfall redovisas i bilaga 2. I bilaga 3 redovisas en förteckning över
identifierade nedlagda deponier i kommunen.
Införandet av matavfallsinsamling under 2017 har inneburit stora förändringar av
insamlingssystemet. I arbetet med framtagande av denna avfallsplan har framtida
förändringar diskuterats och vad de innebär för insamlingssystemet och för behovet
av anläggningar för omhändertagande av avfall. En av de förändringar som
identifierats är arbetet med utveckling av återvinningscentralerna. Vidare anses
förebyggande arbete mot nedskräpning vara viktigt. Till exempel planering hur
nedskräpning ska undvikas efter etablering av snabbmatskedjor. I avsnitt Error!
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Reference source not found. nedan presenteras mål och aktiviteter i den nya
avfallsplanen.
Inga nya insamlingssystem anses behövas för att hantera avfallet. Istället ska
befintliga system vidareutvecklas med vidare utbyggnad av separat insamling av
matavfall och utveckling av återvinningscentraler. Inga ytterligare anläggningar
anses behövas för omhändertagande av avfallet i kommunen. Inom den
avfallsplaneperiod kommunen nu går in i bedöms inte avfallsflödena förändras i
stor utsträckning.
Lagstiftning och målsättningar på nationell och europeisk nivå som påverkar och
vidare kommer att påverka avfallshanteringen i Tierps kommun, finns angivna i
bilaga 4.
1.1.2 Uppföljning av förgående plan
Den tidigare avfallsplanen antogs av kommunfullmäktige hösten 2012. Planen
omfattade 9 st inriktningsmål, 22 st mätbara mål och 27 åtgärder som skulle vidtas.
I bilaga 6 redovisas genomförd uppföljning av den tidigare avfallsplanen.
Sammanfattningsvis kan konstateras att ca 80 % av åtgärder och mätbara mål har
genomförts helt eller delvis.

1.2 Syfte
Avfallsplanen är ett viktigt verktyg för att på lång sikt kunna uppfylla samhällets
mål och syftet med avfallsplanen för Tierps kommun är att:


Ge en samlad bild av den nuvarande avfallshanteringen



Ange mål och aktiviteter med utgångspunkt i lokala behov,
nationella/regionala/lokala mål samt gällande lagstiftning



Flytta avfallet uppåt i avfallshierarkin och styra utvecklingen av
avfallshanteringen så att en hållbar utveckling främjas



Omhändertagandet av det avfall som uppstår ska förbättras ur miljö- och
resurshushållningssynpunkt



Vara ett verktyg för att kommunicera behov av förändringar av hanteringen
för att möta samhällets nya krav inom området

1.3 Omfattning - innehåll i en kommunal avfallsplan
Naturvårdsverkets föreskrifter om kommunala avfallsplaner för förebyggande och
hantering av avfall (NFS 2017:2) reglerar innehållet i en kommunal avfallsplan.
Avfallsplanen ska bland annat innehålla uppgifter om avfallsmängder,
avfallshantering och avfallsanläggningar samt mål och åtgärder.
För avfall som kommunen ansvarar för ska planen innehålla mål och åtgärder för att
förebygga och hantera avfallet. Det omfattar både hushållsavfall och avfall som
uppkommer i kommunens egna verksamheter. Planen ska även innehålla mål och
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åtgärder för avfall som kommunen inte ansvarar för, i den utsträckning som
kommunen kan påverka detta.
Planen ska beskriva de åtgärder som kommunen planerar att vidta för att uppnå de
uppsatta målen samt hur målen kommer att följas upp. Planen ska även beskriva
vilka styrmedel man planerar att använda för att implementera mål och åtgärder.

1.4 Metod
1.4.1 Genomfört samråd
Samråd och utbildning är genomförd – redovisas i bilaga 1.
1.4.2 Genomförande av avfallsplanen och uppföljning
Denna avfallsplan är ett verktyg för kommunen i arbetet med att anpassa
avfallshanteringen i riktning mot hållbar utveckling. Kommunen har för
säkerställande av en väl fungerande avfallshantering bildat det helägda
dotterbolaget Tierps Energi och Miljö (TEMAB). Bolaget har det operativa ansvaret
för avfallshanteringen och har i samarbete med representanter för kommunen tagit
fram avfallsplanen som fastställs av kommunfullmäktige. Bolaget har
huvudansvaret för genomförande av avfallsplanen, enligt bolagsordning och
ägardirektiv för TEMAB. I avsnitt 6 beskrivs bolaget närmare.
Uppföljning, och vid behov revidering, av avfallsplanens mål och planerade
aktiviteter ska ske två gånger per år och revidering av hela avfallsplanen ska göras
senast 2022. I avsnitt 7 beskrivs ansvarsfördelningen för genomförande av
aktivisterna i planen. Ansvariga och medverkande ska genomföra uppföljningen av
mål och aktiviteter tillsammans. TEMAB, som operativt ansvariga för
avfallshanteringen i kommunen, är huvudansvarig för uppföljningen och
dokumenterar och presenterar den för kommunstyrelsen.
I det fortlöpande avfallsplanearbetet kommer representanter från olika verksamheter
inom kommunen att vara delaktiga. Dialog kan även ske med olika externa
intressentgrupper vid behov. Avfallsplanen kommer därmed att bli ett levande
dokument och avfallsplaneringen kommer att ske som en kontinuerlig process med
regelbunden uppföljning, och vid behov revidering, inför den årliga
budgetprocessen.
Avfallsplanen kommer att finnas tillgänglig för företag och allmänheten på
kommunens hemsida.
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2 Mål och aktiviteter
2.1 Målsättningsprocess
Det övergripande målet med avfallsplanen är att utveckla avfallshanteringen i Tierp
ytterligare och säkerställa en utveckling i enlighet med avfallshierarkin och en
avfallshantering av god kvalitet. Utifrån den nulägesanalys och den omvärldsanalys
som genomförts i avfallsplanearbetet har sex viktiga områden identifierats där mål
utarbetats till planen.
Dessa viktiga områden är aktuella i det arbete som pågår i hela EU med utveckling
av ett ekologiskt och socialt hållbart samhälle. Målen har tagits fram i samverkan i
hela kommunens organisation. En bred grund och en god förankring av planens mål
har säkrats genom tre temamöten där målområden har diskuterats. Utifrån
temamötena har målen i planen utvecklats och samtliga deltagare har haft flera
möjligheter att kommentera förslagen.
Dessa temamöten har varit


Temamöte Nedskräpning med deltagare från Tierpsbyggen,
Samhällsbyggnad, Miljö och Hälsa, Kultur och Fritid, Mark och
Exploatering samt TEMAB.



Temamöte Matsvinn med deltagare från Äldreomsorgen, Kostenheten,
Samhällsbyggnad, fastighetssamordning samt TEMAB.



Temamöte Cirkulär Ekonomi med kommunalråd, kommundirektör samt
ledande personer på Miljö och Hälsa, Samhällsbyggnad samt TEMAB.

Utifrån dessa diskussioner och diskussioner inom TEMAB har följande mål
formulerats. Målen ska uppfyllas inom planperioden och ett antal aktiviteter har
kopplats till var en och av dem. I det följande finns bakgrunden till valet av mål
samt planerade aktiviteter kopplade till målet.


Minska mängden brännbart avfall på återvinningscentralerna med 15 % och
mängden restavfall med 10 %



Minska miljöpåverkan från gamla deponier



Nyttiggörande av näringen i kommunens samtliga organiska avfall1 år 2022



Kommunen bidrar till utvecklingen av en cirkulär ekonomi



Nedskräpningen ska minska och förebyggas



Minska mängden matsvinn inom vård, skola och omsorg

I avsnitt 7, Mål och aktiviteter i sammanfattning, finns en sammanfattning av mål
och respektive aktiviteter presenterade översiktligt i tabellform. I tabellen anges
ansvariga och medverkande.

1

Matavfall, avloppsslam och aska
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2.2 Mål med tillhörande aktiviteter
2.2.1 Minska mängden brännbart avfall på återvinningscentralerna
med 15 % och mängden restavfall med 10 %
En huvudinriktning för TEMAB i arbetet med utvecklingen av avfallshanteringen i
Tierps kommun är att minska mängden restavfall och avfall i den brännbara
fraktionen på återvinningscentralerna. Detta innebär en förflyttning upp i
avfallshierarkin och kan åstadkommas dels genom ökad källsortering och dels
genom en minskning av avfallsmängderna. Målsättningen är att den totala mängden
brännbart avfall från återvinningscentralerna ska minska med 15 % under
planperioden med utgångspunkt i 2017 års siffror. Detsamma gäller
restavfallsmängderna men där är den målsatta minskningen 10 %.
De aktiviteter som är kopplade till målet är framtagande av en utvecklingsplan för
återvinningscentralerna samt genomförande av densamma. Framtagandet av
utvecklingsplanen är redan påbörjat och kommer att slutföras under 2019. Därefter
tar aktiviteter vid enligt den ordning som pekas ut i utvecklingsplanen.
För att öka kunskapen om sortering och hur man i Tierp arbetar med frågan, ska
samtliga nyinflyttade samt de som byter boendeform (från exempelvis lägenhet till
villa) informeras om hur sorteringen av avfall i kommunen går till.
Ytterligare en aktivitet för att minska mängden brännbart avfall från
återvinningscentralerna och minska mängden restavfall är att fortsätta arbetet med
införande av källsortering av matavfall, förpackningar och tidningar i alla
kommunens verksamheter. Det gäller såväl samtliga skolor, vårdinrättningar och
verksamhet inom omsorg som bolag och förvaltningar.
Införandet av matavfallsinsamling ska följas upp 2019, 2020 och 2021 för att följa
utvecklingen och se till att andelen källsorterande hushåll och verksamheten stadigt
växer, annars kommer åtgärder att vidtas.
För att följa utvecklingen kommer plockanalyser av restavfall och matavfall samt av
brännbart avfall på återvinningscentralerna att genomföras vid två tillfällen under
planperioden. Syftet med plockanalyserna är att identifiera dels vilka felsorteringar
som förekommer (för riktade informationsinsatser) och dels vilka fraktioner som
bör samlas in separat för ökad återvinning.
2.2.2 Minska miljöpåverkan från gamla deponier
Gamla deponier finns det gott om i alla kommuner. Avfallshanteringen har genom
åren centraliserats och antalet aktiva deponier har drastiskt minskat. Minskningen
beror dels på ökade krav på kontroll av miljöpåverkan från avfallshanteringen och
dels på att större andelar avfall går till förbränning eller återvinning numera. En
viktig roll kommunen har är att ha kontroll på, och begränsa, miljöpåverkan från de
nedlagda gamla deponierna. Med anledning av detta finns målet att minska
miljöpåverkan från de gamla deponierna med i avfallsplanen.
Arbetet är långsiktigt. De aktiviteter som finns med i avfallsplanen för att
säkerställa att kommunen minskar miljöpåverkan från de gamla deponierna är, dels
att utifrån den inventering som just slutförs, utveckla ett åtgärdsprogram för
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samtliga nedlagda kommunala deponier och dels att genomföra åtgärder enligt
åtgärdsprogrammet.
2.2.3 Nyttiggörande av näringen i samtliga kommunala organiska
avfall 2022
Gödningsmedel som åkermarker gödslas med kommer ofta från gruvor. Näringen
hamnar sedan i maten och vidare i toalettavfallet eller som matavfall. Att inte ta
tillvara näringen och gödsla med den igen utan istället gödsla med nya mineraliska
gödningsmedel är inte hållbart. Så stor del som möjligt av näringen i matavfall,
slam och gödsel behöver komma till nytta på odlingsmark. Detta är dock inte lätt att
åstadkomma då de farliga ämnen som används i samhället ofta återfinns
tillsammans med näringen i slam och avfall.
Kommunen har, genom TEMAB, ansvar för både matavfall, avloppsslam och aska.
Matavfallet omfattas av det kommunala renhållningsansvaret och slammet från
avloppsreningsreningsverket och askan från fjärrvärmeproduktionen är kommunala
verksamhetsavfall och omfattas därför av avfallsplanen. TEMAB har alltså stor
möjlighet att arbeta med att förbättra förutsättningarna för nyttiggörande av de här
avfallsslagens näringsinnehåll.
Målsättningen i avfallsplanen är att näringen i kommunens samtliga organiska
avfall ska nyttiggöras 2022.
TEMAB ska, i den upphandling av behandling av det i kommunen insamlade
matavfallet som kommer att genomföras inom kort, kräva att den rötrest/kompost
som återstår efter behandling ska återföras till åkermark.
Likaså kommer under planperioden en utredning om en lokal biogasanläggning att
genomföras. Vid en första översiktlig genomgång kan det verka som att den mängd
matavfall och slam som finns att tillgå är för liten för att en biogasanläggning för
tillverkning av biogas för fordonsdrift ska kunna drivas med god ekonomi. Men om
biogasen inte uppgraderas till fordonsgas utan istället används för produktion av el
och värme eller om någon annan aktör är intresserad av att vara med kan ekonomin
bli en helt annan. Andra aktörer som kan vara intresserade är andra kommuner eller
stora lantbruk. Denna aspekt är värd att undersöka i en utredning om lokal
biogasanläggning. Utredningen kommer också att titta på alternativa möjligheter att
nyttja tillgångarna i matavfallet så mycket som möjligt.
En utredning av hur avloppsslam och aska ska hanteras när de inte längre kan
användas som sluttäckningsmaterial för att sluttäcka deponin på Gatmots
avfallsanläggning ska genomföras. Det finns flera svårigheter att komma till rätta
med innan avloppsslam kan läggas på åkermark och utredningen kommer att
undersöka vilka och hur de kan tacklas. En av dessa svårigheter som bör belysas i
utredningen är hur läkemedelsrester i avloppsvattnet och slammet ska hanteras. För
närvarande finns det inga nationella krav på rening av läkemedelsrester och
eventuell rening är förenad med stora kostnader.
Ytterligare en utredning kommer att genomföras inom ramen för avfallsplanen. Den
ska utreda hur näringen i slammet från små avloppsanläggningar på bästa sätt kan
komma till nytta. Det kan vara lättare att nyttiggöra näringen från slammet från
enskilda avloppsanläggningar än från avloppsreningsverket eftersom slammet från
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enskilda avloppsanläggningar inte innehåller förorenat vatten från till exempel
trafikytor eller tak. Även här ska problemen med läkemedelsrester beaktas.
Utredningen ska leda fram till åtgärder som i möjligaste mån ska genomföras under
planperioden.
2.2.4 Kommunen bidrar till utvecklingen av en cirkulär ekonomi
Under senare år har det moderna samhällets ohållbara konsumtion av fysiska
resurser diskuterats allt mer. Återvinning, återanvändning och avfallsförebyggande
är aktuella frågor och EU har under senare år tagit fram flera strategier för att
utveckla en ekonomi som bygger på mer hållbara materialflöden – strategier för att
uppnå en cirkulär ekonomi. Enligt avfallsplanen ska kommunen bidra till denna
utveckling.
Två aktiviteter för att uppnå målet är med i planen. Uppdraget åt Tierps
Kretsloppsservice (Socialt företag) ska utökas med ytterligare varor som till
exempel cyklar från återvinningscentralerna. Kommunen ska även, inom ramen för
avfallsplanen, undersöka möjligheterna att skapa en affärsmässig masshantering.
Om möjligheterna för detta visar sig vara goda ska dessa affärer utvecklas.
I diskussionerna som fördes på temamötet om Cirkulär Ekonomi diskuterades även
möjligheten att i kommunens upphandlingar försöka föra in krav som har en
avfallsförebyggande effekt. Inga aktiviteter rörande upphandling har dock
prioriterats i denna avfallsplan. Likaså fördes en diskussion om vilka egna
förpackningar som kommunen ska använda när mat distribueras inom den
kommunala verksamheten. Dessa båda områden kan vara intressanta att arbeta med
i nästa avfallsplan.
2.2.5 Nedskräpningen ska minska och förebyggas
Enligt det nya regelverket för kommunala avfallsplaner ska målsättningar för att
minska nedskräpningen finnas med i varje kommuns avfallsplan. I Tierp är
nedskräpning inte så vanligt förekommande men det finns en risk att den kommer
att öka. Kommunen växer och det kan snart finnas underlag för snabbmatskedjor att
etablera sig. Denna utveckling skulle kunna innebära ökade mängder skräp.
Målsättningen i avfallsplanen är att nedskräpningen i Tierp ska minska och
förebyggas.
En plan för att komma till rätta med kustnära nedskräpning, alltså skräpiga stränder,
ska upprättas och sedan följas.
I Tierps tätort ska skräpmätningar genomföras vid tre tillfällen under planperioden.
Fler typer av områden kan väljas för dessa mätningar, något mer utsatt och något
mindre utsatt område.
Ytterligare en aktivitet som ska genomföras under planperioden är att kommunen
ska planera för förebyggande åtgärder mot nedskräpning, i den detaljplanering
och/eller bygglovsprocess som föregår etablering av verksamhet som riskerar att
medföra nedskräpning, exempelvis snabbmatskedjor.
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TEMAB ska också ta initiativ till att öka intresset från skolor och förskolor att vara
med vid skräpplockningsaktiviteter och i Grön Flagg. Fler kan intresseras om
initiativen från skolor och förskolor kompletteras med initiativ från TEMAB.
Att genomföra synlig städning antas vara en viktig aktivitet i planen för att minska
nedskräpningen. Synlig städning ett par gånger i veckan visar att det är viktigt för
kommunen att det är rent och snyggt.
Den sista aktiviteten gällande nedskräpning är framtagande av, och arbete enligt, en
kommunikationsplan för att ge invånarna kännedom om åtgärder mot nedskräpning.
2.2.6 Minska mängden matsvinn inom vård, skola och omsorg
En stor del av maten slängs. Det gäller både i produktionen, vid försäljning och vid
servering. Kommunens kostenhet bereder, distribuerar och serverar flera tusen
portioner varje dag. Det uppstår en hel del svinn i alla dessa led trots att kommunen,
via kostenheten, är engagerad i frågan.
De aktiviteter som ska genomföras inom ramen för avfallsplanearbetet är att utreda
och införa ett enkelt system för att se till att kostenheten får rätt uppgifter om antal
kunder så att rätt antal måltider kan produceras och serveras. Uppföljning sker
genom mätning av produktionssvinn (max 10 %), serveringssvinn på
mottagningsenheterna (max 10 %) och serveringssvinn på tillagningsenheterna
(max 5 %).
Vidare ska en tallrikssvinnskampanj genomföras ”Maten ska hamna i magen”.
Kampanjen ska leda till att max 20 g/tallrik blir tallrikssvinn.
Inom ramen för arbetet ligger att använda ekonomisk styrning för att uppnå målen.
Anslutning till kostenheten av samtliga kommunala enheter inom skola, vård och
omsorg kan också vara ett sätt att minska matsvinnet i kommunen.
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3 Miljökonsekvenser
En strategisk miljöbedömning har genomförts av avfallsplanen och en
miljökonsekvensbeskrivning redovisas i Bilaga 5.
Avfallsplanen bygger på prioriteringarna som anges i EU:s avfallshierarki, det vill
säga att man i första hand bör minska avfallsmängden, i andra hand återanvända
produkter, i tredje hand återvinna material, i fjärde hand utvinna energi och bara
som sista utväg deponera.
Avfallsplanens mål och strategier bidrar till att uppfylla nationella miljökvalitetsmål
och mål i den nationella avfallsplanen. De nationella miljökvalitetsmål som berörs i
störst utsträckning är ”God bebyggd miljö”, ”Giftfri miljö” och ”Begränsad
klimatpåverkan” som alla bedöms påverkas i positiv riktning till följd av planens
genomförande.
Avfallsplanens genomförande bedöms inte leda till att relevanta
miljökvalitetsnormer överskrids.
Positiv miljöpåverkan bedöms uppstå främst till följd av minskade mängder avfall
och ökade mängder avfall till återanvändning och återvinning. Flera åtgärder
avseende nedskräpning kommer att vidtas.
Avfallsplanen bedöms inte i sig medföra Negativ miljöpåverkan. Negativ
miljöpåverkan bedöms kunna uppstå främst till följd av transporter av avfall.
Sammanfattningsvis bedöms genomförandet av avfallsplanen medföra positiv
miljöpåverkan.
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4 Ekonomi
4.1 Finansiering av avfallshanteringen i kommunen
Avfallshanteringen finansieras av avfallstaxan som fastställs av
kommunfullmäktige. Avgifterna i taxan ska finansiera insamling och behandling av
hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från verksamheter. Avgifterna ska även
finansiera återvinningscentraler, planering, utredningar, kundtjänst och
administration.
Insamling och behandling av avfall som omfattas av producentansvar finansieras av
avgifter på nya produkter och förpackningar. Vissa fastighetsägare och
verksamheter köper hämtning av dessa avfall fastighetsnära av entreprenör eller av
kommunen.
Insamling och behandling av övrigt avfall finansieras av de avgifter som företag
och verksamheter betalar till privata entreprenörer eller till kommunen för att
omhänderta avfallet.

4.2 Konsekvenser av avfallsplanens åtgärdsprogram
Flera åtgärder i avfallsplanen innebär en kostnad. Kostnaden för vissa åtgärder bedöms
rymmas inom ramen för de olika verksamheternas normala budget. Andra åtgärder medför
olika typer av investeringar. Det gäller exempelvis:


Åtgärder för att minska mängden restavfall och mängden brännbart avfall vid
återvinningscentralerna. TEMAB kommer att genomföra ombyggnationer vid
återvinningscentralerna utifrån den utvecklingsplan som kommer att tas fram.
Likaså kan ombyggnationer komma att behövas för att källsortering vid
kommunens alla verksamheter ska bli möjlig.



Utredning om lokal biogasanläggning eller annan nyttiggörande av energi och
näringsämnen i matavfallet.



Skräpmätningar kommer att genomföras, troligen med delvis extern personal.



Utökad kommunikation kring vad som behövs för att hålla Tierp rent.

Den inventering av gamla deponier som genomförs inom ramen för planen och det
åtgärdsprogram som inventeringen leder fram till kommer att lyfta fram de sex mest
prioriterade deponierna. Storleken på kostnader avseende gamla deponier kan inte bedömas
i dagsläget och kommande ansvarsutredningar kommer att visa var ansvaret för
kostnaderna kommer att ligga.
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5 Kommunala styrmedel för styrning i planens riktning
5.1 Lokala föreskrifter om avfallshantering
För varje kommun ska det enligt Miljöbalken finnas en renhållningsordning.
Renhållningsordningen innefattar lokala föreskrifter om hantering av avfall som
gäller för kommunen samt avfallsplanen.
Föreskrifterna innehåller de kommunala bestämmelserna om avfallshantering och är
ett verktyg för att styra hanteringen av hushållsavfall. Föreskrifterna är också ett
komplement till gällande lagstiftning på området. Föreskrifterna utgör en rättslig
grund i det dagliga arbetet och vid tvister. Här kan exempelvis fastighetsinnehavare
och verksamhetsutövare se vilka skyldigheter och vilket ansvar som vilar på dem
själva och andra aktörer.

5.2 Information och vägledning
Information, kommunikation och styrsignaler är viktigt i arbetet med att nå en
kvalitativt bättre avfallshantering. Kommunerna har ett lagstadgat ansvar för
information om både sådant avfall som omfattas av det kommunala
renhållningsansvaret och av producentansvaret för förpackningar och returpapper.
För att uppnå resultat med avfallsinformation behövs en dialog, byggd på
helhetssyn. Det kan vara effektivt att koppla information om hantering av avfall till
konkret miljönytta. Dialogen måste också anpassas till den aktuella målgruppen.
För att nå ut med rätt information och kunna bygga upp en aktiv kommunikation
utifrån olika intressenters perspektiv kan aktörsanalyser utföras. Exempel på
perspektiv är:






Politiskt perspektiv
Kommunalt förvaltningsperspektiv
Entreprenörsperspektiv
Fastighetsinnehavare-/boendeperspektiv
Barnperspektiv

I och med dialogen blir inte bara kommunens verksamhet inom avfallsområdet både
ekonomiskt och miljömässigt effektivare utan dialogen kan även bidra till
varumärkesbyggande genom en stärkt miljöprofil. Information om avfallshantering gör
det enklare för människor att göra miljömedvetna val på ett påtagligt sätt. Informationsoch kommunikationskanaler som används inom avfallshanteringen i Tierps kommun
är:





TEMABs och kommunens hemsida
Telefonsamtal med kunder som själva kontaktar kommunen
Information och instruktioner i soputrymmen om hur sortering ska ske
Kontakt med kunder i samband med fastighetsförvärvning

Vid sidan av dialogen med intressenter är arbete med vägledning mycket viktigt.
Genom att försiktigt leda avfallslämnare i en annan riktning än de annars skulle
tagit, att göra det lätt att göra rätt, är att leda dem till att delta i utvecklingsarbetet.
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Placeringen av containrar på återvinningscentralerna eller avstånd till sopkärl
påverkar hur sorteringen av avfallet fungerar är exempel på detta.
Lunchrestauranger kan minska matsvinnet genom att minska storleken på
tallrikarna.
Att förstärka och vägleda på detta sätt blir allt mer känt som ett viktigt komplement
till informationen.

5.3 Taxa
En utgångspunkt vid utformandet av ekonomiska styrmedel där syftet är minskad
miljöbelastning och/eller ökad resurshushållning är principen om att förorenaren
ska betala. Avfallsekonomin regleras i lagstiftningen (Miljöbalken och
Kommunallagen) genom självkostnadsprincipen, rätten till miljöstyrning och
likställighetsprincipen.
För att kunna stimulera till minskad miljöbelastning från avfallshanteringen och en
ökad återvinning av avfall har kommunerna enligt Miljöbalken möjlighet att
differentiera avgifterna i renhållningstaxan. Differentieringen i avgift mellan de
olika erbjudna insamlingsalternativen måste vara ekonomiskt möjlig för kunden och
får alltså inte vara orimligt stor. Stora skillnader i avgiftsnivåerna riskerar att leda
till att hushåll väljer en viss avfallshanteringslösning enbart av ekonomiska skäl,
vilket ofta innebär att ökad miljönytta i form av exempelvis förbättrad sortering inte
åstadkoms. För små skillnader riskerar å andra sidan att inte styra mot avsedd
miljönytta.
Tierps kommun har en miljöstyrande renhållningstaxa som ger hushåll med
abonnemanget ”Sorterat restavfall/kompost” och ”Sorterat restavfall/matavfall”
lägre avgift än ”Osorterat avfall”. Därmed stimuleras både sortering av avfallet och
hemkompostering av matavfallet.
Fastighetsägare i Tierp har möjlighet att beställa hämtning av förpackningar och
returpapper vid fastigheten mot avgift.
Andra ekonomiska styrmedel än den kommunala renhållningstaxan är nationella
styrmedel som exempelvis skatt på avfall som deponeras, pant på returflaskor,
skrotningspremier för bilar, producentansvarets förpackningsavgifter samt avgifter
på miljöfarliga batterier. Sådana avgifter och pantsystem är i huvudsak
lagreglerade.

5.4 Tillsyn
Varje kommun tillämpar tillsyn enligt Miljöbalken för att säkerställa att
verksamheter i kommunen bedrivs enligt gällande lagstiftning. Vid rutinmässiga
inspektioner av miljöfarliga verksamheter säkerställs att hanteringen av farligt
avfall sker på ett betryggande sätt genom okulär besiktning av lagring av avfallet,
kontroll av kvitton på borttransporterat avfall och vilken anläggning som har tagit
emot avfallet samt att kompletterande frågor ställs om hanteringen. Annat avfall än
farligt avfall hanteras mera översiktligt genom okulär besiktning av lagring av
avfall, omfattning av nedskräpning på platser där allmänheten har insyn samt
kompletterande frågor om avfallets borttransport.
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Vid tillsyn enligt Livsmedelslagen på restauranger och i storkök sker tillsynen av
avfallshanteringen med fokus på att förhindra risken för att avfallet ska attrahera
skadedjur.
Tillsynen följer en tillsynsplan som uppdateras årligen. Vid den rutinmässiga
tillsynen av verksamheter ingår alltid avfall och avfallshantering som en del. I
planen för den närmaste tiden finns projektinriktad tillsyn på kommunala deponier
och tillsyn på enskilda avlopp. Även nationella projekt som initieras från till
exempel Naturvårdsverket ska lyftas in i planen. Inget sådant nationellt projekt är
för närvarande aktuellt.
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6 Organisation
6.1 Nuvarande organisation
Ytterst ansvarig för kommunal renhållning, tillsyn och annan verksamhet inom
kommunen är kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Nedan beskrivs kort hur
ansvaret vidare är fördelat inom kommunen.
Det är Utskottet Samhällsbyggnad som har det politiska ansvaret för de frågor inom
avfallsområdet som kommunen ansvarar för. Utskottet beslutar i ärenden om
avfallsplan och taxa.
Vid utveckling av avfallshanteringen enligt den tidigare avfallsplanen för 2013–
2018 har organisatoriska förändringar skett. Den första januari 2016 övertog
TEMAB de kommunaltekniska verksamheterna från kommunen. Bolaget är
ansvarigt för VA, Renhållning och för verksamheten inom Gata och park. Tierps
Fjärrvärme AB är nu ett helägt dotterbolag till TEMAB. TEMAB ägs av Tierps
kommun och har omkring 40 medarbetare. Inom verksamhetsområde Renhållning
sker planering, uppföljning, fakturering, kundtjänst och hantering av abonnemang.
Enligt bolagsordning och ägardirektiv ska TEMAB insamla, transportera, återvinna
och bortforsla avfall samt uppföra/förvalta fast och lös egendom för
avfallshanteringen. TEMAB ska vidare, enligt ägardirektivet, utveckla
avfallshanteringen så att negativa effekter i miljön och på människors hälsa
minimeras och en utveckling sker mot effektivare resursutnyttjande enligt den
lagstadgade så kallade avfallshierarkin. Insamling av hushållsavfall och bemanning
av återvinningscentraler sköts av TEMAB i egen regi medan slamtömning utförs av
entreprenör.
Jävsnämnden är ansvarig tillsynsmyndighet och tillsynen utförs av Miljö- och
hälsoskyddsenheten.

6.2 Samverkan
Inget formaliserat samarbete med andra kommuner finns idag. Tierps kommun
samarbetar med Östhammars kommun i olika ärenden vid behov, exempelvis
samordning av upphandling.

6.3 Konsekvenser av avfallsplanens åtgärdsprogram
Genomförandet av åtgärderna i avfallsplanens åtgärdsprogram förutsätter
engagemang från flera olika delar av kommunens organisation. TEMAB är
nyckelaktör i arbetet men flera andra delar av organisationen kommer att behöva
vara aktiva i arbetet. Åtgärderna bedöms dock kunna genomföras med befintliga
personella resurser.
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7 Mål och aktiviteter i sammanfattning
I tabellen nedan anges huvudansvar och medverkande samt när åtgärden ska vara klar
Huvudansvar

Medverkande

Klart

Miljösamordnare,
TEMAB

2019

Minska mängden brännbart avfall på återvinningscentralerna med 15 % och mängden restavfall med 10 %
Framtagande av utvecklingsplan för återvinningscentralerna

VC Renhållning, TEMAB2

Genomförande av utvecklingsplan för återvinningscentralerna

VC Renhållning, TEMAB

Information till samtliga nyinflyttade samt de som bytt boende i kommunen
om hur sorteringen av avfall går till.

VC Renhållning, TEMAB

Chef, ABTB3

2019

VC Renhållning, TEMAB

Fastighetsansvarig,
kommunen
Chef, TKAB4
Chef, ABTB

2020

Införande av källsortering av matavfall, förpackningar och tidningar i alla
kommunens verksamheter (inklusive skola, vård och omsorg)
Genomförande av uppföljning och analys av införandet av
matavfallsinsamling
Genomförande av plockanalys av restavfall, matavfall samt brännbart avfall
på återvinningscentralerna

2019 ff

VC Renhållning, TEMAB

2019, 2020,
2021

VC Renhållning, TEMAB

2019, 2021

Samhällsbyggnadschef,
kommunen

2018

Minska miljöpåverkan från gamla deponier
Utveckla åtgärdsprogram för samtliga nedlagda kommunala deponier

TEMAB = Tierps Energi och Miljö AB
ABTB = AB Tierpsbyggen
4 TKAB = Tierps kommunfastigheter AB
2
3
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Samhällsbyggnadschef,
kommunen

Genomföra åtgärder enligt åtgärdsprogram

2019 ff

Nyttiggörande av näringen i samtliga kommunala organiska avfall 2022
I upphandling kräva att organiskt avfall ska komma till nytta på åkermark

VC Renhållning, TEMAB

Genomförande av utredning om lokal biogasanläggning och alternativa
lösningar
Genomförande av utredning kring framtida avsättning för avloppsslam och
aska
Genomförande av utredning av hur näringen i slammet från små
avloppsanläggningar på bästa sätt kan komma till nytta.
Genomförande av de åtgärder som krävs för att nyttiggöra näringen från
små avloppsanläggningar.

VC Renhållning, TEMAB
VC VA, TEMAB

Upphandlingschef,
kommunen
Miljösamordnare,
TEMAB
Miljösamordnare,
TEMAB

Chef Miljö och Hälsa,
kommunen
TEMAB

2018
2020
2019
2019

Chef Tillväxt och
samhällsbyggnad, Chef
Miljö och hälsoskydd

2022

Kommunen bidrar till utvecklingen av en cirkulär ekonomi
Utöka Tierps kretsloppsservice (socialt företag) uppdrag med ytterligare
varor, ex cyklar från återvinningscentralerna.
Undersöka möjligheterna med att skapa en affärsmässig masshantering. Om
möjligheterna är goda – börja utveckla affärerna

VC Renhållning, TEMAB
VC Renhållning, TEMAB

2020
VC Gata/Park, TEMAB

2019 ff

Nedskräpningen ska minska och förebyggas
Chef Kultur och fritid,
kommunen
Chef Kultur och fritid,
kommunen

Upprätta en plan för att komma till rätta med kustnära nedskräpning

VC Gata/Park, TEMAB

Genomföra plan för att komma till rätta med kustnära nedskräpning

VC Gata/Park, TEMAB

Genomföra skräpmätning i Tierp

VC Gata/Park, TEMAB

2019, 2020,
2022

Vid detaljplanering för etablering av snabbmatskedjor ska förebyggande
åtgärder mot nedskräpning göras

VC Gata/Park, TEMAB

Kontinuerligt
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2019 ff
2019 ff

Genomföra initiativ för att aktivera fler skolor för skräpplockning och grön
flagg

VC Gata/Park, TEMAB

Genomföra synlig städning

VC Gata/Park, TEMAB

Framtagande av kommunikationsplan för att ge invånarna kännedom om
åtgärder mot nedskräpning
Genomföra kommunikationsplan för att ge invånarna kännedom om
åtgärder mot nedskräpning

VC Gata/Park, TEMAB
VC Gata/Park, TEMAB

Chef Samhällsbyggnad,
kommunen

Kontinuerligt
Kontinuerligt

Chef Samhällsbyggnad,
kommunen
Chef Samhällsbyggnad,
kommunen

2019
2019 ff

Minska mängden matsvinn inom vård, skola och omsorg
Utreda och införa ett enkelt system så att kostenheten får rätt uppgifter om
antal kunder så att rätt antal måltider kan produceras och serveras.
Uppföljning sker genom mätning av produktionssvinn (max 10 %),
serveringssvinn på mottagningsenheterna (max 10 %) och serveringssvinn på
tillagningsenheterna (max 5 %)

Chef för kostenheten,
kommunen

Chef för utbildning,
vård & omsorg,
kommunen

2020

Genomföra tallrikssvinnskampanj ”Maten ska hamna i magen” så att max 20
g/tallrik blir tallrikssvinn

Chef för kostenheten,
kommunen

Chef för utbildning,
vård & omsorg,
kommunen

2020
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Dokumentnamn

Förslag till beslut
Datum

Diarienummer

2020-03-10

KS 2020/271

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

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

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

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





Förslag till beslut
Protokollsutdrag från Räddningsnämnden sammanträde 20200212
Årsredovisning 2019 Räddningsnämnden Gemensam nämnd för
Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner
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RÄDDNINGSNÄMNDEN
Räddningsnämnden är en gemensam nämnd i vilken Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner
samarbetar, med Uppsala som värdkommun. Samarbetet startade 2012 och i nämnden sitter
ledamöter från alla tre kommuner. Räddningsnämnden ansvarar för räddningstjänstverksamhet
enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO), tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen om brandfarliga
och explosiva varor (LBE) och i tillämpliga delar kommunernas uppgifter enligt lagen om åtgärder
för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.
Under året har nämnden tagit fram ett förslag till nytt handlingsprogram för förebyggande
verksamhet och räddningstjänst. Respektive kommuns kommunfullmäktige i de tre kommunerna
har sedan fastställt handlingsprogrammet.
Nämnden har arbetat med att skapa långsiktig hållbarhet i lokalförsörjningen. Nya hyresavtal
i Uppsala kommun tecknades i slutat av året med tydliga gränsdragningslistor. Det är en stor
förbättring mot föregående hyresavtal där till och med hyresnivån i avtalen ledde till tvister med
fastighetsägare.
Nämnden har även tagit fram ett förslag till nytt avtal mellan kommunerna om den gemensamma
nämnden och förslag till nytt reglemente. Respektive kommun har sedan fastställd nytt avtal och nytt
reglemente att gälla från och med 2020. En översyn av kostnadsfördelningen mellan kommunerna
har genomförts och budgetarbetet har tydliggjorts i avtalet.
Ordförande: Patrik Kjellin
vice ordförande: Jan Ulmander
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ORDFÖRANDE

| KOMMENTAR

När vi nu summerar 2019 kan jag konstatera att det känns skönt att stänga böckerna med ett
positivt ekonomiskt resultat utan att för den delen ha tummat på verksamhet eller kvalité. Även fast
Uppsala brandförsvar är en av Sveriges bästa räddningstjänster innebär det inte att vi inte saknar
utmaningar för att utvecklas och bli än bättre.
Under året fick verksamheten två nya brandstationener, en i Gimo och en i Tierp. Med dessa har
vi möjlighet att erbjuda en bättre arbetsmiljö i moderna lokaler. För att fortsätta med att skapa en
bättre arbetsmiljö har nämnden investerat i anläggningar så att delar av övningsverksamheten ska
kunna bedrivas renare ur ett miljöperspektiv.
Som ett led i utvecklingen av verksamheten och medarbetarnas kompetens så stod Uppsala
brandförsvar värd för skadeplats 2019. En möjlighet för professionen att träﬀa kollegor och se nya
arbetsmetoder och utrustning. Att delta på sådana konferenser ser nämnden som väldigt viktigt.
På samma sätt måste nämnden och politiken utvecklas. Under nämndsammanträdena har det
varit kortare utbildningsinslag, likaså har nämnden varit på en del verksamhetsbesök. Under året
återuppstod ett politiskt nätverk bestående av politiker från räddningstjänster i kommuner med
ett invånarantal på 100 000 personer eller fler. Liknande konstillationer finns för förebyggare och
chefer inom räddningstjänsterna.
Nämnden har också följt arbetet med att utveckla samarbetet med de externa aktörer som finns
utanför tätorter. Dessa aktörer bestående av eldsjälar genomgår utbildning och kan larmas via sms
om det skulle inträﬀa något i deras närhet. De kan då med hjälp av den utrustning som finns i våra
utplacerade materialdepåer göra en viktig insats i väntan på räddningstjänst.
Jag skulle vilja å nämndens vägnar tacka alla frivilliga som ställer upp och all personal som gör
Uppsala brandförsvar till vad det är. Jag skulle även vilja tacka nämnden för ett intresserat och
idogt arbete under det gångna året.

Patrik Kjellin, ordförande i räddningsnämnden
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BRANDCHEF

| KOMMENTAR

Det blev en blåsig start på året när stormen Alfrida drog fram. Särskilt i Knutby fick brandförsvaret
en viktig roll under det efterföljande strömavbrottet. Brandstationen hölls öppen för de som
behövde hjälp med dricksvatten eller att kontakta 112. Under 2019 har vi ökat vår förmåga
att hantera kriser, dels med lärdomar av Alfrida men också genom arbetet med planer och
krisövningar - inte minst kärnkraftsövningen ”Havsörn” som genomfördes under hösten.
Innan sommaren flyttade vi in i två nya brandstationer; den 5 april i Gimo och den 31 maj i Tierp.
Styrkorna i Gimo och Tierp var verkligen värda den förbättrade arbetsmiljön! I Tierp blev även det
geografiska läget mycket bättre.
I våras kom ett nytt kollektivavtal för RiB, och just nu ser bemanningsläget på RiB-stationerna
bättre ut än på många år. Stor eloge till deltidsbrandmännen för deras engagemang för att skapa
trygghet i sina närområden – de är verkligen värdefulla för verksamheten och uppskattade i
kommunerna! Varmt tack även till deras huvudarbetsgivare.
Sommaren blev inte alls lika tuff som sommaren 2018. Vår förmåga att hantera omfattande
skogsbränder har ökat genom både nationella och regionala samarbeten. Även om den här
sommaren blev lugn kommer säkert situationer framöver då vi har nytta av det förbättrade
samarbetet oavsett om det är skogsbränder eller andra större händelser.
I september välkomnade vi många kollegor från andra räddningstjänster till den nationella
konferensen ”Skadeplats”. Två konferensdagar genomfördes på Uppsala Konsert & Kongress
och en dag på vårt övningsfält Viktoria. Särskilt dagen på Viktoria blev mycket uppskattad, vi fick
mycket beröm för vårt övningsfält som rustats upp under året.
Bland tillsynerna vill jag lyfta fram alla radhustillsyner. Under året gjordes hela 192 radhustillsyner.
Det är en satsning som är otroligt viktig för att minska den stora risken för person- och
egendomsskador i radhus där brandskyddet brister.
Bland årets räddningsinsatser har antalet trafikolyckor varit ovanligt många. Tyvärr hade några
av olyckorna mycket allvarliga konsekvenser.
Utbildning och övning har bland annat genomförts inom områdena stabs- och ledningsförmåga,
kemikalieolyckor och insatser vid pågående dödligt våld (terror).
Samarbetet i regionen fortsätter att utvecklas och har nu även fått ett namn: Räddningsregion
Mitt. Från årsskiftet byter också vår räddningscentral namn till Räddningscentral Mitt (RC Mitt).
Många andra räddningstjänster i landet arbetar för att skapa motsvarande samarbeten, helt i linje
med den räddningstjänstutredning som regeringen tog emot 2018.
Flera informationsinsatser inom brandområdet genomfördes under året. Vi mötte nästan
4 000 skolelever i den planerade skolinformationen. Efter ett tillbud på Gränbyskolan gjordes en
särskild satsning och vi besökte skolans alla 19 klasser under en vecka. Sammanlagt har vi fått
möjlighet att prata om brandsäkerhet med fler än 4 300 elever. Vi har också informerat nyanlända
om brandskydd genom ett samhällsorienteringsprojekt som genomförts i Uppsala län, fortsatt
satsningen på information till boende i glesbygd och många andra aktiviteter. Vår närvaro på
Facebook verkar mycket uppskattad och antalet följare fortsätter att öka.
Efter år med tvister om våra lokalhyresavtal för brandstationerna i Uppsala kommun har vi nu
äntligen undertecknade avtal. När avtalen nu är undertecknade kan vi äntligen sätta fart med att
iordningsställa omklädningsrum för både damer och herrar på de stationer som fortfarande inte
har det.
Det var ett intensivt år, och jag är stolt och tacksam över alla engagerade och duktiga
medarbetare!
Elisabeth Samuelsson, brandchef
5
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Information och rådgivning
För att underlätta för den enskilde att kunna förebygga och själv hantera bränder och andra olyckor
är information och rådgivning ett viktigt mål för nämnden.
Brandförsvaret ger information och rådgivning till medborgare, förvaltningar, organisationer och
företag för att öka kunskapen i att förebygga och hantera olyckor och bränder. Det sker främst
genom brandförsvarets webbplats, telefonservice och vid olika publika evenemang.
Telefonservicen är öppen på vardagar mellan 09.00-11.00. Webbplats utvecklas ständigt för att
möta informationsbehovet hos medborgarna, företag och andra organisationer. Brandförsvaret
deltar i olika publika evenemang där främst de operativa styrkorna informerar och ger råd i
brandskyddsfrågor.
Riktade informationsinsatser genomförs kontinuerligt och sker främst genom annonsering i olika
media samt direktutskick till särskilda målgrupper.
En viktig grupp att nå ut med information till är boende i glesbygd. Information till dessa sker
främst i samband med sotning och brandskyddskontroll i småhus genom att informationsblad om
brandskydd i hemmet delas ut. Brandförsvaret informerar och utbildar även personer boende i
glesbygd genom att träﬀar på hembygdsgårdar och i övriga närbelägna samlingslokaler.
En annan viktig grupp är nyanlända där brandförsvaret utbildar i brandskydd genom ett
samhällsorienteringsprojekt som genomförts i Uppsala län.
Årligen under vecka 37 har brandförsvaret öppet hus på samtliga brandstationer och värn för att
visa sin verksamhet och informera de besökande om hur de kan skydda sig mot brand och andra
olyckor. På första advent informerar brandförsvaret om brandskydd på olika publika platser i
kommunerna.
Åldersanpassad information om brandskydd ges till elever i förskoleklass, årskurs 5 och 7. Både
när elever besöker brandstationer och när brandförsvaret besöker förskolor och skolor.
Brandförsvaret fick besök eller besökte under året:
• 62 förskoleklasser med sammanlagt 1 333 elever
• 39 klasser i årskurs 5 med sammanlagt 994 elever
• 76 klasser i årskurs 7 med sammanlagt 1638 elever
En riktad informationsinsats har genomförts vid Gränbyskolan i 19 klasser med sammanlagt 354
elever.
Brandförsvarets facebooksida, med tre inlägg per vecka, hade vid årets slut strax under 2 000
följare.
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Tillsyn och tillstånd
En viktig verksamhet för att förebygga bränder och andra olyckor är de tillsyns- och tillståndsbeslut
som fattas enligt lagen om skydd mot olyckor och enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor.
I byggnader innehållande brandfarlig vara utförs vanligtvis tillsyn enligt båda lagstiftningarna, så
kallad samplanerad tillsyn.
En ny tillsynsplan har implementerats under 2019 med fokus på att tillsyna de verksamheter där
tillsynerna bedöms få göra mest nytta. Exempel på sådana verksamheter är hotell, vandrarhem,
nattklubbar, studentnationer, sjukhus och vårdboenden. Tillsyner har även genomförts på höga
hus, modulbyggnader i trä, uppställningsplatser för räddningsfordon vid flerfamiljshus och på
farliga verksamheter där det finns speciella risker som kan behöva åtgärdas.
Tillsyn av brandavskiljningar på radhusvindar pågår fortlöpande och vid årets slut är 32% av
samtliga adresser tillsynade och åtgärdade och ytterligare cirka 17 procent pågår åtgärder.
Många radhusägare väljer nu att åtgärda sina vindar på eget initiativ, utan att brandförsvaret har
genomfört en tillsyn, vilket är mycket glädjande. Under året har 420 tillsyner utförts varav 192 var
tillsyn av radhus.
En digitalisering av tillståndsansökningar är genomförd och driftsatt under 2019 i syfte att
underlätta ansökan för den sökande.
Antal genomförda tillsyner enligt LSO och LBE 2019
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Lagen om skydd mot olyckor (LSO) och lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE)
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Rengöring (sotning) och brandskyddskontroll
Rengöring (sotning) och brandskyddskontroll i Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner utförts
främst av de två entreprenörerna som räddningsnämnden har avtal med. Entreprenörerna utför
rengöring och brandskyddskontroller av fasta förbränningsanordningar och därtill hörande
rökkanaler och imkanaler i restauranger och storkök.
Lagen om skydd mot olyckor möjliggör för kommunen att medge att den enskilde själv eller
låter annan rengöra sin egen förbränningsanordning. Ett sådant medgivande kan bara ges om
rengöringen sker på ett från brandskyddssynpunkt betryggande sätt.
Medgivande för rengöring av egen anordning i den egna fastigheten lämnas efter att brandskyddskontroll utförts och en särskild ansökan upprättats och godkänts av brandförsvaret. Under
året har 71 ansökningar inkommit från fastighetsägare om att själva rengöra eller låta annan utföra
rengöringen. Sex av ansökningarna har avslagits av nämnden varav två avslag har överklagats.
Ett av dessa beslut bifölls av länsstyrelsen och det andra återförvisades för fortsatt handläggning.
Under året har det inkommit 13 återkallelser av egensotning, det vill säga där fastighetsägaren
återigen vill att nämnden genom den avtalade entreprenörerna utför sotning på deras anläggning.
Respektive skorstensfejarmästare ansvarar, via delegation från räddningsnämnden, för
att uppdatera och underhålla nämndens förteckning över objekt för rengöring och brandskyddskontroll.
För att säkerställa att förelägganden utfärdade av entreprenörerna på fasta förbränningsanordningar är rättssäkra och i övrigt av god kvalité har brandförsvaret kontinuerligt möten med
entreprenörerna som utför brandskyddskontrollen på uppdrag av nämnden.
Under året har rutiner för förelägganden och övrig protokollskrivning framtagits för att förenkla
och förbättra processen. En ny rutin för nyttjandeförbud vid soteld har också tagits fram och är
implementerad i verksamheten.
Under våren genomförde länsstyrelsen en tillsyn som var inriktad på sotnings- och
brandskyddskontrollverksamheten. Tillsynen var utan anmärkning och länsstyrelsen bedömde
att brandförsvarets arbete med sotning och brandskyddskontroller väl uppfyller lagens krav.
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Förbereda och genomföra räddningsinsatser
Räddningsinsatser genomförs vid olyckor och vid överhängande fara för olyckor för att förhindra
och begränsa skador på människor, egendom och miljö. I Tierps, Uppsalas och Östhammars
handlingsprogram för räddningstjänst enligt lagen om skydd mot olyckor anges vilken förmåga
kommunerna har för att genomföra räddningsinsatser.
Räddningsinsatser förbereds genom utbildning, övning, objektsorienteringar, insatsplanering
samt fordons- och materielunderhåll. I förberedelserna ingår också utveckling av metod och
taktik, samt fysisk träning och fysiska tester.
Under året var fokus för utbildning och övning på grundläggande övningar med fordon
och räddningsmateriel såsom övningar med stegar och uppställning av fordon. En regional
brandbefälsutbildning genomfördes också tillsammans med andra räddningstjänster i
regionen. Den gemensamma utbildningen ger förutsättningar för att bättre samarbeta över
kommungränserna.
Under året genomfördes 2 328 räddningsinsatser. Genom samarbetet Räddningsregion Mitt där 25
kommuner ingår har brandförsvaret hjälpt till vid 62 räddningsinsatser i andra kommuner och fått
hjälp vid 22 räddningsinsatser från andra kommuner. Samarbetet innebär att allmänheten får en
bättre och snabbare hjälp vid olyckor. En stor fördel med samarbetet är också att kommunernas
samlade räddningsresurser kan nyttjas på ett snabbare och eﬀektivare sätt vid en större och/eller
långvarig räddningsinsats.
Sommaren 2018 var extremt torr och varm med många bränder i skog och mark som följd. Sommaren
2019 blev mer normalt avseende vädret och antal bränder i skog och mark var tillbaka på en
normal nivå. Antal trafikolyckor ökade jämfört med föregående år, vissa av dem fick tyvärr mycket
allvarliga konsekvenser. Med färre bränder i skog och mark och en bättre personalplanering så har
sommarperioden varit betydligt bättre ur arbetsmiljösynpunkt för personalen än föregående år.
Under hösten har brandförsvaret reviderat automatlarmsplanerna till objekt som hanterar stora
mängder brandfarligvara. En översyn visade att räddningsresurserna behövde utökas vid ett larm
för att möta de risker som finns på dessa objekt.
Två nya brandstationer har tagits i drift under året och ersatt två gamla stationer, en i Gimo och en
i Tierp. Det har förbättrat förutsättningarna för personalen att bedriva en bra verksamhet i dessa
nya lokaler och en förbättrad arbetsmiljö.

Räddningsinsatser per kategori 2019
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Antal räddningsinsatser 2012 till 2019
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Brandstationer

ƌĂŶĚƐƚĂƚŝŽŶĞƌͬďĞŵĂŶŶŝŶŐ
ƌĂŶĚƐƚĂƚŝŽŶŚĞůƚŝĚϭнϰ͕нϭ͕ϱŵŝŶ͘
ƌĂŶĚƐƚĂƚŝŽŶŚĞůƚŝĚϭнϮ͕нϭ͕ϱŵŝŶ
Hållnäs

ƌĂŶĚƐƚĂƚŝŽŶŚĞůƚŝĚĚĂŐƚŝĚϭнϮ͕нϭ͕ϱŵŝŶ
Skärplinge

ƌĂŶĚƐƚĂƚŝŽŶZ/ϭнϰ͕нϲŵŝŶ
ƌĂŶĚƐƚĂƚŝŽŶZ/ϭнϮ͕нϲŵŝŶ
ZćĚĚŶŝŶŐƐǀćƌŶďƌĂŶĚ͕нϭϱŵŝŶ

Gräsö

Söderfors
Tierp

ZćĚĚŶŝŶŐƐǀćƌŶƐũƂ͕нϭϱŵŝŶ

Öregrund

>ĞĚŶŝŶŐƐĞŶŚĞƚ͕нϭ͕ϱŵŝŶ
Östhammar

DĂƚĞƌŝĂůĚĞƉĊ

Vässarö

Österbybruk
Gimo

Skyttorp

Alunda

Björklinge

Storvreta
Knutby

Bärby

Järlåsa

Fyrislund

Rosendal

Almunge

Ekoln

Uppsala brandförsvar har brandstationer på de orter som markerats i kartbilden ovan. Alla brandstationer, tillsammans
med omkringliggande räddningstjänster i andra kommuner, utgör ett nät av räddningsresurser. Beredskapsform och
bemanning
på brandstationerna är olika för att svara mot riskbilden.
Vid respektive brandstation är bemanningens beredskapsform markerad med färg och omfattningen i siﬀror. De blå
cirklarna markerar brandstationer bemannade med heltidspersonal och de röda cirklarna markerar brandstationer
bemannade
med räddningspersonal i beredskap (RiB). I Tierp och Östhammar, markerade med röd och blå cirkel, finns både
heltids och RiB-personal. De vita cirklarna markerar räddningsvärn som bemannas av frivilliga.
Heltidsmedarbetarna arbetar på brandstationen och ska vara på väg till en insats 1,5 minut efter ett larm. RiBmedarbetarna har en annan huvudarbetsgivare och ska de veckor de har beredskap vara på väg till en insats efter 6
minuter. Bemanningen anges i formen brandbefäl+brandmän. På Fyrislund och i Östhammar finns tre brandbefäl i
jour. Dessa cirklar är gula. På Fyrislund är det ett brandbefäl i ledningsnivå 3 (vakthavande brandingenjör, VBI) och ett
brandbefäl i ledningsnivå 2 (insatsledare, IL). I Östhammar är det ett brandbefäl i ledningsnivå 2.
Det finns nio materialdepåer i skärgården, gröna cirklar på kartan. Materialdepåerna finns i Fågelsundet, Örskär,
Ormön, Stora Risten, Rävsten, Fälön, Länsö , Sundsveden och Raggarön.
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Åtgärder efter räddningsinsats
Åtgärder efter räddningsinsats omfattar dels att informera de drabbade om behovet av
restvärdesräddning, sanering, bevakning och andra åtgärder, och dels att utreda olycksorsak och
olycksförlopp. Utredning av olycksorsak och olycksförlopp görs primärt i den händelserapport
som skrivs vid varje räddningsinsats. Vid vissa händelser kan fördjupade undersökningar göras.
Utöver detta ska också en utvärdering av insatsen genomföras. Även den dokumenteras i
händelserapporten. Vid de räddningsinsatser där man kan se att det finns erfarenhet att återföra till
den egna organisationen, och i vissa fall andra organisationer, görs en utvärdering med metoden
AAR (After Action Review). Syftet med AAR är att ta tillvara på erfarenheter och göra kommande
räddningsinsatserna eﬀektivare.
Under året har en översyn och revidering av rutiner, instruktioner, samt arbetssätt gällande
olycksutredningar genomförts och dessa kommer att implementeras under 2020.

Samordning och samverkan
Nämndens arbete för att Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner ska vara säkra och trygga
kommuner sker till stora delar genom samarbete och samverkan med ett flertal förvaltningar,
organisationer och myndigheter både lokalt, regionalt och nationellt.
Brandförsvaret samarbetar på ett likvärdigt sätt med de tre kommunerna som ingår i den
gemensamma nämnden, med vissa variationer utifrån den lokala riskbilden. Samverkan sker
exempelvis genom kontinuerliga möten med andra förvaltningar, deltagande i konferenser,
informationsmöten med företag samt dialog med medborgare.
Ett gott exempel på viktig samverkan är hjärtstopps- och IVPA-larm (I Väntan På Ambulans) som
brandförsvarets utryckningsstyrkor larmas till på uppdrag av regionen. Ett annat bra exempel är
att brandförsvaret larmas för AOSP, Akut Omhändertagande av Självmordsbenägen Person.
En mycket viktig del i det förebyggande arbetet är att samverka i kommunernas olika
byggnadsprocesser. Som exempel kan nämnas framtagande av nya detaljplaner där brandförsvaret
särskilt arbetar för att risker för olyckor ska minimeras i samhället. Under året har brandförsvaret
tagit fram riktlinjer för samverkan mellan brandförsvaret och våra tre kommuners byggenheter.
Detta i syfte att säkerställa att det som byggs har ett bra brandskydd genom att underlätta att
samverkan.
Brandförsvaret är också remissinstans för andra förvaltningar, organisationer och myndigheter.
Brandförsvaret bistår polismyndigheten med utlåtanden inför publika sammankomster.
Sakkunnigutlåtanden om brand- och rökspridning lämnas till åklagare och polismyndighet.
Remissvar beträﬀande serveringstillstånd lämnas till miljöförvaltningarna, som är tillståndsgivare
inom kommunerna.
Brandförsvaret deltar tillsammans med andra myndigheter och förvaltningar samt kommunala
bostadsbolag i olika trygghetsskapande aktiviteter, exempelvis trygghetsvandringar.
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Krisberedskap
Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner har inom sina respektive geografiska områden
ansvaret för att samordning av krishanteringsfrågor sker. Räddningsnämnden är en av flera
nämnder som berörs i händelse av en krissituation. Det är därför nödvändigt att samordnade
övningar och gemensamma planeringar genomförs, både internt i kommunerna och tillsammans
i länet. Brandförsvaret samverkar med kommunerna och länsstyrelsen i krisberedskapsfrågor för
att säkerställa en god förmåga vid allvarliga samhällsstörningar.
Arbete pågår med att stärka brandförsvarets krisberedskap. Nyckelpersonal har genomgått en
halvdagsutbildning i krisberedskap och säkerhetsskydd. Samma personal har även krisövats under
våren. Under hösten deltog brandförsvaret i övningen Havsörn och övade krisorganisationen.
Inom Havsörn genomfördes även en mätnings- och indikeringsövning för radioaktivitet där
brandförsvarets indikeringsorganisation prövades. En ledningsplan inför och vid allvarliga
störningar för brandförsvaret har tagits fram och beslutats. En utredning gällande brandförsvarets
drivmedelsförsörjning är slutförd.

Civilt försvar och räddningstjänst under höjd beredskap
Förmågan till civilt försvar och räddningstjänst under höjd beredskap är idag eftersatt och
planeringen har i praktisk mening legat nere under flera år. Mot bakgrund av förändringar i
omvärlden behöver förmågan stärkas.
En strategi för förmågeuppbyggnad av räddningstjänst under höjd beredskap ska utformas.
Förmågeuppbyggnaden kommer att intensifieras när de centrala myndigheterna länsstyrelsen
och myndigheten för skydd mot olyckor kommer ut med närmare anvisningar för arbetet. De första
anvisningarna väntas komma under 2020 eller 2021.
Krigsplacering av brandförsvarets personal genomförs nu enligt rutin. Viss personal som är
placerad i annan myndighet återstår att pröva i samråd med aktuella myndigheter. Under året har
säkerhetsskyddet stärkts och en säkerhetsskyddsanalys har genomförts.
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Nettokostnad och resultat

Räddningsnämnden
varav Tierp
varav Uppsala
varav Östhammar

Nettokostnad
2019

Budget
2019

Resultat
2019

Nettokostnad
föregående år

Nettokostnadsförändring

Nettokostnadsförändring
i procent

210 585

212 456

1 871

205 234

5 351

2,6 %

24 980

25 334

354

23 994

986

4,1 %

159 710

160 859

1 149

156 387

3 323

2,1 %

25 896

26 263

367

24 854

1 042

4,2 %

belopp i tkr (tusentals kronor)

Resultatanalys
Nettokostnaden för året på 210 585 tkr är något lägre än budget vilket ger ett positivt resultat på
1 871 tkr. Det positiva resultatet beror dels på att nämnden under året vidtagit åtgärder för att få
en ekonomi i balans. Bland annat minskade lönekostnaden de sista sex månaderna med 3 000 tkr
jämfört med de första sex månaderna genom bättre personalplanering och anställningsstopp.
Dels på att nämnden fått ett utökat kommunbidrag på 2 200 kr för att förstärka deltidsorganisationen
med fler deltidsbrandmän som inte hunnit blivit genomfört under 2019. Nämnden har även fått utökat
kommunbidrag för ökade lokalhyror för nya brandstationer i Tierp och Gimo. Brandstationerna blev
klara under våren/sommaren så nämnden har inte haft den ökade lokalkostnader under hela året
vilket gett en positiv påvekan på resultatet på 1 000 tkr. Nämnden har även haft en ofinansierad
kostnad på 1 100 kr för brandpostnätet i Uppsala.
Sammantaget ger dessa tre poster en positiv påverkan på resultatet på 2 100 tkr. Resultatet är något
lägre vilket påvisar att nämnden har en lite för stor nettokostnad.
Nettokostnaden har ökat med 2,6 procent jämfört med föregående år. Förra året var dock extremt
avseende den torra och varma sommaren som innebar ökade kostnader med cirka 2 200 kr.
Korrigerar man för denna kostnadökning föregående år är nettokostnadsökningen 3,7 procent.
Ökningen på 3,7 procent beror till största del på löne- och prisökningar och ökade lokalhyreskostnader för nya brandstationer i Tierp och Gimo.
Antagligen kommer vi oftare se mer extremt väder på grund av den globala uppvärmningen och det
kommer medföra större kostnader för räddningstjänsten. Kostnadsutvecklingen styrs till största
del av hur stor beredskapen för räddningsinsatser ska vara och vilka sorters räddningsinsatser
kommunen beslutar att räddningstjänsten ska klara av. Sedan styr även befolkningsförändringar
kostnadsutvecklingen men då mer etappvis än linjärt beroende på hur och var ökning eller
minskning av befolkningen sker. Antal räddningsinsatser har ingen eller väldigt svag inverkan på
kostnaden för räddningstjänsten och därmed också på kostnadsutvecklingen.
En återuppbyggnad av det civila försvaret och räddningstjänst under höjd beredskap kommer leda
till behov av mer resurser för räddningstjänsten. Här inväntas nationella och regionala anvisningar
om hur kommunerna ska genomföra denna förmågeuppbyggnad.
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Nettokostnaden ökar mer för Tierps kommun och Östhammars kommun på grund av att Uppsala
kommun föregående år ensamt tog hela kostnadsökningen för förändrat PO-pålägg. I år fördelas
kostnadökningen för förändrat PO-pålägg på alla tre kommuner.
Kostnad för brandpostnätet i Uppsala kommun på 1 100 tkr belastar enbart Uppsala kommun och
har inte fördelats på Tierp och Östhammars kommuner.
Nettokostnadsökningen på 3,7 procent är något högre än prisindex för kommunal verksamhet
(PKV) på 2,4 procent för 2019.
Nettokostnad per invånare för räddningstjänst (2018):
Kommun

kr/invånare

medel respektive kommungrupp

1 138

857

Tierps kommun
Uppsala kommun
Östhammars kommun

702

672

1 127

1 109

För de kommande två åren 2020 till 2021 bedöms en ekonomi i balans kunna uppnås med en
godtagbar nivå på verksamheten utifrån budgetplanerna från Tierp, Uppsala och Östhammars
kommuner som återfinns i Uppsala kommuns Mål och budget 2020.

Nettokostnadsökning 2013 - 2019
2012

2013

2014

166 053

169 740

172 889

Nettokostnadsökning i procent

2,2 %

1,9 %

3,0 %

3,3 %

4,0 %

7,3 %

2,6 %

Prisindex kommunal verksamhet2

2,2 %

2,3 %

3,0 %

2,7 %

3,7 %

3,2 %

2,4 %

Nettokostnad i tkr1

2015

2016

2017

178 065 183 929

191 340

2018

2019

205 234 210 585

belopp i tkr (tusentals kronor)
1 exklusive jämförelsestörande poster.
2 prisindex för kommunal verksamhet (PKV) från Sveriges kommuner och landsting (SKL). Ett prisindex över kommunernas kostnadsutveckling som
beskriver sektorns kostnadsutveckling avseende lönekostnadsökningar och prisökningar.
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Investeringar
Under året uppgick investeringarna till 19 584 tkr. Investeringsutrymmet för året är 26 050 tkr,
skillnaden mellan utfallet och budget beror på tre investeringar som är påbörjade men inte
avslutade under året.
Fordon:
Befälsfordon 1180
Brandbil Bas 4
SWX811 släckbil Scania
FiP fordon
Brandbil Bas 4
Brandbil Bas 4
Båt Öregrund
Övrigt:
Utalarmeringsutrustning Gimo
Passersystem Gimo brandstation
Möbler Gimo brandstation
18A fibröst containersystem
Brage utbildningssal
Skyddskläder 2019
Bursystem rökdykning Fyrislund
Diskmaskin rökskydd Tierp
Barriärtvättmaskin Tierp WSB 5200H
Utalarmeringsutrustning Tierp
Styrsystem gasolövningsmodul
Värmekamera FLIR K55
Brandslang
Möbler inventarier Tierps brandstation
Väggkartor
Drönare
Passersystem RC
Möbler Storvreta stn
Möbler stn Fyrislund kontor förebyggande
Ytbärgardräkter
Lyftkudde Type MD, 521482
Verktyg sommarskötsel Viktoria
Sepura STP9000 Rakel radio
Mobilt ledningssystem
Övningsmodul Sulitec
Stängsel Viktoria
Löpband Tierp
Löpband Gimo
Fordon för klippövning
Dörrmoduler
Summa

16
777

belopp (tkr)
1 254
4 155
895
607
865
605
656

Status
Avslutad
Avslutad
Avslutad
Avslutad
Pågående
Pågående
Avslutad

35
57
126
460
15
2 206
34
78
187
328
690
54
508
829
50
66
135
40
26
42
73
189
90
44
2 403
1 599
41
41
3
96
19 584

Avslutad
Avslutad
Avslutad
Avslutad
Avslutad
Avslutad
Avslutad
Avslutad
Avslutad
Avslutad
Avslutad
Avslutad
Avslutad
Pågående
Avslutad
Avslutad
Pågående
Avslutad
Avslutad
Avslutad
Avslutad
Pågående
Avslutad
Pågående
Pågående
Pågående
Avslutad
Avslutad
Pågående
Pågående
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Uppföljning av inriktningsmålen i kommunernas
handlingsprogram för förebyggande verksamhet och
räddningstjänst
Uppföljningen av inriktningsmålen görs utifrån indikatorernas utfall och av aktiviteter kopplade till målen.

Inriktningsmål

Utfall 2019

Utveckla samarbeten med andra samhällsaktörer för att minska antalet
och eﬀekterna av bränder och andra olyckor.

Stärka förmågan till krisberedskap.

Återuppta planering för civilt försvar och räddningstjänst under höjd
beredskap.

Stärka skyddet mot bränder och olyckor på landsbygd och glesbygd
genom lokala aktörer.

Verka för att riskhänsyn tas i samhällsplaneringen.

Stärka den enskildes förmåga till riskmedvetet beteende och kunskap
att handla vid bränder och olyckor genom information, rådgivning och
utbildning.
Bryta olycksförlopp i ett så tidigt skede som möjligt genom att
tillgängligheten till och eﬀektiviteten av räddningsinsatser ska
förbättras.

Utveckla förmågan att förebygga och hantera bränder och olyckor.

1

Se sida 22
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Uppföljning av mål och uppdrag i verksamhetsplanen

Handlingsprogram för förebyggande verksamhet och
räddningstjänst 2016-2019
Bedömning

Trend

I hög grad uppfyllt
Kommentar:
Den planerade verksamheten är genomförd inom de flesta verksamhetsområden. Området civilt
försvar har inte nått så långt som planerat, främst på grund av att nationella riktlinjer ännu inte tagits
fram.

1: Utveckla samarbeten med andra samhällsaktörer för att minska
antalet och effekterna av bränder och andra olyckor
Det förebyggande arbetet står i fokus. Bränder och olyckor ska så långt möjligt förhindras från att
inträffa. Arbetet är komplext och berör många olika ansvariga aktörer och ideella aktörer i samhället.
Samarbete är en förutsättning för att nå ut och påverka. Målet syftar till att brandförsvaret ska vara
drivande i en bred ansats i hela samhället mot bränder och andra olyckor.
Bedömning

Trend

I hög grad uppfyllt
Kommentar:
Samarbetet med polis och ambulans har utvecklats och förbättrats. Samarbetet inom kommunerna
fungerar väl och fortsätter i samma omfattning som tidigare.

ÅTGÄRDER
Utbildning av och information till andra aktörer i samhället som kan påverka
brandskyddet i hemmiljön för att åstadkomma en bättre spridning av kunskap och ett
mer medvetet agerande hos utsatta grupper.
Status
Färdig
Kommentar:
För att uppnå detta mål genomför Uppsala brandförsvar bland annat
brandskyddsutbildningar främst riktad till personal inom vård och omsorg. Brandförsvaret
lämnar information och rådgivning löpande till medborgare, förvaltningar, organisationer
och företag för att öka kunskapen i att hantera olyckor och bränder. Ett uppstartsmöte
tillsammans med Östhammars kommun angående individanpassat brandskydd har
genomförts.
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Samarbeta med kommunernas grundskolor i syfte att ge skolelever kunskap om
brandrisker och brandskydd.
Status

Kommentar:
Alla elever i förskoleklass, årskurs 5 och årskurs 7 erbjuds brandutbildning.
På grund av många brandtillbud på en skola gjordes en riktad informationsinsats, och alla
klasser i årskurs 6 till 9 på den skolan fick besök av brandförsvarets medarbetare.
Samarbeta med polis och ambulans för att ytterligare utveckla verksamheternas
förmåga, exempelvis beträffande insatser vid pågående dödligt våld.
Status
Färdig
Kommentar:
Rutiner och larmplaner har fastställts för insatser med pågående dödligt våld.
Samverkansövningar för insatser med pågående dödligt våld genomfördes under våren
tillsammans med länsstyrelsen, polis och ambulans.
Samarbeta med andra nämnder och förvaltningar i kommunerna i arbetet mot anlagd
brand.
Status
Färdig
Kommentar:
Samarbetet mot anlagd brand sker bland annat genom skolutbildningar och genom den
kommungemensamma handlingsplanen i Uppsala kommun för Gottsunda/Valsätra.
Samarbeta med andra nämnder och förvaltningar i kommunerna i arbetet med att ge
äldre och personer med funktionsnedsättning ett bättre brandskydd i sina bostäder
genom tekniska hjälpmedel
Status
Påbörjad
Kommentar:
I Uppsala kommun sker arbetet löpande och uppföljningsmöten med äldreförvaltningen och
kommunledningskontoret har genomförts.
Med Östhammars kommun har ett samarbete inletts så att de ska komma igång att arbeta
med checklistor för hemvårdande personal.
Under 2020 kommer samarbete sökas med Tierps kommun.
19
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Delta i samverkansforum om till exempel trafiksäkerhet och evenemangssäkerhet med
andra nämnder och myndigheter
Status
Färdig
Kommentar:
Brandförsvaret deltar vid samverkansmöten inför större evenemang. Brandförsvaret svarar
regelbundet på remisser och har upprättat rutiner för det.
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2: Stärka förmågan till krisberedskap
Skogsbranden i Västmanland sommaren 2014 visade på behoven av en stärkt krisberedskap. Vid
hanteringen av många kriser kommer kommunernas organisation för räddningstjänst att vara en
naturlig aktör. Även om kommunernas ansvar för samordning av krishanteringsfrågor inte ligger inom
brandförsvarets uppdrag har organisationen kunskaper och förmåga att hantera samhällsstörningar
som är en tillgång. Samtidigt kan kunskaper om krisberedskapssystemet och civilsamhället utvecklas.
Målet syftar till att planera, öva och förbereda egen organisation och samhället för kriser.
Bedömning

Trend

I hög grad uppfyllt
Kommentar:
Brandförsvaret har antagit en ledningsplan inför och vid allvarliga störning, och organisationen har
övats. Arbete pågår med ytterligare åtgärder för att stärka förmågan vid en allvarlig störning
ÅTGÄRDER
Öva och utveckla brandförsvarets krisberedskapsorganisation.
Status
Färdig
Kommentar:
Nyckelpersonal har utbildats i krisberedskap och säkerhetsskydd. Samma personal har även
krisövats. Arbete pågår med säkerhetsskydd, planering av brandförsvarets uthållighet i kris
och andra förmågehöjande åtgärder. En ledningsplan för brandförsvaret har tagits fram. En
utredning gällande brandförsvarets drivmedelsförsörjning är slutförd. Under hösten
genomfördes övning och utbildning i samband med övningen Havsörn.
Brandförsvaret deltar regelbundet i olika forum tillsammans med kommunerna,
länsstyrelsen m. fl.
Delta vid samverkansövningar med andra samhällsaktörer, exempelvis länsstyrelsens
kärnkraftsövning Havsörn 19.
Status
Färdig
Kommentar:
Brandförsvaret har deltagit i samverkansövningar under året, bland annat höstens stora
kärnkraftsövning Havsörn 19.
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Delta i kommunernas utveckling av krisberedskap, ex i arbetet beträffande RSA, risk
och sårbarhetsanalys.
Status
Färdig
Kommentar:
Brandförsvaret har bidragit till kommunernas arbete med risk- och sårbarhetsanalys.
Brandförsvaret deltar regelbundet i olika forum tillsammans med kommunerna,
länsstyrelsen med flera.
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3: Återuppta planering för civilförsvar och räddningstjänst under höjd
beredskap
Förmågan till civilförsvar och räddningstjänst under höjd beredskap är eftersatt idag och planeringen
har i praktisk mening legat nere. Mot bakgrund av förändringar i omvärlden behöver den stärkas.
Förmågan till civilförsvar är dessutom nära förknippad med förmågan till krishantering, och ska bygga
på denna. Målet syftar till att etablera en känd och övad planering för civilförsvar och räddningstjänst
under höjd beredskap.
Bedömning

Trend

Delvis uppfyllt
Kommentar:
Personal vid brandförsvaret har krigsplacerats. Arbete för ett stärkt säkerhetsskydd pågår, en
säkerhetsskyddsanalys har gjorts och åtgärder för att förstärka skyddet planeras. Övningar och
kontinuitetsplanering för fredstida kriser stärker förmågan även i ofred. Nämnden inväntar inriktningar
för det civila försvaret från nationella och regionala myndigheter för att fortsätta planeringen.
ÅTGÄRDER
Ta fram en långsiktig strategi för förmågeuppbyggnad av räddningstjänsten under höjd
beredskap.
Status
Påbörjad
Kommentar:
Tillgång till personal vid höjd beredskap har säkerställts genom att personalen har
krigsplacerats och det genomförs nu enligt rutin. Åtgärder har vidtagits gällande
säkerhetsskydd och en säkerhetsskyddsanalys är genomförd. Vidare inväntar brandförsvaret
riktlinjer och anvisningar från centrala myndigheter såsom MSB och länsstyrelsen.
Ta fram en kontinuitetsplan för brandförsvarets personalförsörjning under höjd
beredskap.
Status
Påbörjad
Kommentar:
Internt arbete med kontinuitetsplanering har påbörjats, och en ledningsplan för
brandförsvaret har tagits fram.
Delta i kommunernas säkerhetsskyddsarbete och utveckling av civilt försvar.
Status
Färdig
Kommentar:
Brandförsvarets säkerhetsskyddsarbete är under uppstart, grundläggande åtgärder är
genomförda och en säkerhetsskyddsanalys genomfördes under hösten. Brandförsvaret
deltar i kommunens arbete gällande säkerhetsskydd och civilt försvar.
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4: Stärka skyddet mot bränder och olyckor på landsbygd och glesbygd
genom lokala aktörer
Sårbarheten är större på landsbygd och i glesbygdsområden. För att åstadkomma ett likvärdigt skydd
mot olyckor krävs mer insatser för dem som bor, verkar och vistas där. Lokal närvaro och lokala aktörer
är en viktig resurs i det arbetet. Målet syftar till att med såväl egna resurser som genom lokala nätverk
och fördjupade samarbeten åstadkomma ett stärkt skydd mot bränder och olyckor på landsbygd och
glesbygd.
Bedömning

Trend

I hög grad uppfyllt
Kommentar:
Brandskyddsutbildningar riktade mot de som bor i glesbygd har genomförts.
Antalet materialdepåer i Tierps och Östhammars skärgård har utökats till nio depåer, och
kontaktpersoner vid materialdepåerna kan nu larmas via SMS. Erfarenheterna från materialdepåerna
och SMS-larm kommer att tas med i det fortsatta arbetet med att stärka skyddet mot bränder och
olyckor på landsbygden.
ÅTGÄRDER
Riktade informationsinsatser om risker för bränder och andra olyckor och hur de kan
hanteras till de som bor i landsbygd och glesbygd.
Status
Färdig
Kommentar:
Brandförsvaret har träffar med bland annat hembygdsföreningar och har på så sätt kunnat
informera boende i landsbygden. Vid sotning och brandskyddskontroll lämnar
entreprenörerna skriftlig brandskyddsinformation.
Utveckla möjligheter att med frivilliga resurser stärka skyddet mot bränder och olyckor
i glesbygd.
Status
Färdig
Kommentar:
Kontaktpersoner vid de materialdepåer som finns i Tierps och Östhammars skärgård kan nu
larmas via SMS. Antalet depåer har utökats till nio, under 2019 etablerades en materieldepå
på Raggarön.
Materieldepåer är depåer med brandmateriel. Frivilliga på orten kan med hjälp av dessa
påbörja en räddningsinsats i väntan på att brandförsvaret kommer på plats.
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5: Verka för att riskhänsyn tas i samhällsplaneringen
Nya risker ska så långt skäligen möjligt undvikas vid utvecklingen av våra samhällen. Den mark vi
bebygger idag ställer krav på vår beredskap i morgon och om hundra år. Samhällsplanering är en
komplex, långsiktig process med många aktörer. Brandförsvarets möjlighet att påverka ligger mer i att
förmedla kunskap än att ställa krav. Målet syftar till att påverka sammanhanget så att risker hanteras så
tidigt och tydligt som möjligt i processen.
Bedömning

Trend

I hög grad uppfyllt
Kommentar:
Arbetet sker löpande i form av deltagande i olika forum tillsammans med berörda aktörer och
handläggning av ärenden gällande planprocessen. Formerna för brandförsvarets samarbete med de
tre kommunernas byggenheter har utvecklats under året.
ÅTGÄRDER
Delta i regionalt och annat lokalt arbete beträffande riskhantering i
samhällsplaneringen, exempelvis med länsstyrelsen.
Status
Färdig
Kommentar:
Samarbete sker främst med Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner i syfte att hantera
risker i planprocessen. Samarbete sker även med länsstyrelsen och andra berörda aktörer.
Samarbete inom kommunerna i syfte att hantera risker i översiktsplaner.
Status
Färdig
Kommentar:
Brandförsvaret deltar på möten i samband med framtagandet av översiktsplaner. Syftet med
deltagandet är att hantera eventuella risker och lyfta frågor om hållbart brandskydd.
Samarbete inom kommunerna i syfte att hantera risker i fördjupade översiktsplaner.
Beskriv åtgärder
Status
Färdig
Kommentar:
Brandförsvaret deltar på möten i samband med framtagandet av fördjupade översiktsplaner.
Syftet med deltagandet är att hantera eventuella risker.
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Samarbete inom kommunerna i syfte att hantera risker i detaljplaner.
Status
Färdig
Kommentar:
Brandförsvaret deltar på samråd och svarar på remisser i samband med framtagandet av nya
detaljplaner. Syftet med deltagandet är att hantera eventuella risker tidigt i
samhällsplaneringen.
Samarbete inom kommunerna i tidigt skede beträffande planering av infrastruktur.
Status
Färdig
Kommentar:
Brandförsvaret svarar på remisser från Trafikverket gällande planering av infrastruktur.
Brandförsvaret medverkar också på möten och samråd i framtagandet av ny översiktsplan
och detaljplan där frågor angående infrastruktur hanteras.
Utveckla räddningsnämndens delaktighet i byggprocessen, exempelvis genom
framtagande av strategiska dokument ihop med plan- och byggnadsnämnderna.
Status
Färdig
Kommentar:
Delaktigheten fungerar mycket bra i dagsläget och utvecklas löpande genom avstämningar
och möten. En rutin för brandförsvarets samverkan med våra tre kommuners byggenheter är
framtagen, beslutad och i stort sett implementerad.
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6: Stärka den enskildes förmåga till riskmedvetet beteende och
kunskap att handla vid bränder och olyckor genom information,
rådgivning och utbildning
Den enskilde har i många fall bäst förutsättningar att minska riskerna i sin omgivning, och är dessutom
oftast på plats där bränder och olyckor inträffat innan det offentligas resurser hunnit fram.
Informations- och kunskapsspridning har underlättats mycket, men många utsatta målgrupper är
fortfarande svåra att nå. Det är viktigt att information, råd och utbildning anpassas till målgruppen.
Målet syftar till att med stöd av befintliga och vidareutvecklade metoder rusta den enskilde med stärkt
förmåga till såväl förebyggande som skadeavhjälpande åtgärder.
Bedömning

Trend

Helt uppfyllt
Kommentar:
Brandförsvarets information till enskilda om brandskydd och riskmedvetenhet har fortsatt att
utvecklas med bättre plattformar och tydligare budskap. Planerade informationsinsatser har
genomförts.
Informationen i brandförsvarets samtliga externa informationskanaler har planerats och samordnats
för att underlätta för enskilda att kunna ta till sig informationen. Brandförsvarets Facebook-sida har
fått stort genomslag.
ÅTGÄRDER
Informationsinsatser om förebyggande brandskydd i olika forum och
kommunikationskanaler.
Status
Färdig
Kommentar:
Utbildning och information om brandskydd har genomförts på grundskolor, och
brandförsvarets rådgivningstelefon är bemannad vardagar 9-11.
Brandförsvaret har deltagit också vid olika evenemang för att sprida kunskap om
brandskydd, och särskilda insatser har gjorts med "Öppet hus" på alla brandstationer i
september och brandvarnardagen vid första advent.
Brandförsvarets facebooksida har gått mycket bra under perioden med tre inlägg i veckan.
En ny folder med brandskyddsinformation som distribueras via sotningsentreprenörerna har
tagits fram.
Två nya informationsfilmer har producerats. En om säkert julfirande och en om hur man firar
ett säkert nyår. Dessa visades i brandförsvarets egen och de tre kommunernas webb- och
sociala mediekanaler. Även nyhetstexter i ämnet togs fram och publicerades på den egna och
kommunernas webbplats.
Medarbetare har medverkat vid flera tillfällen i media och pratat brandsäkerhet.
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Genomföra utbildningsinsatser främst riktad till kommunernas omsorgspersonal.
Status
Färdig
Kommentar:
Brandförsvaret genomför kontinuerligt brandskyddsutbildningar till kommunernas
omsorgspersonal.
Utveckla arbetet med uppsökande informationsbesök efter inträffade bränder i
bostäder, skolor och andra offentliga lokaler.
Status
Färdig
Kommentar:
Arbetet har utvecklats med erfarenheter från genomförda informationsbesök, och rutiner för
att utveckla uppföljningen har skapats.
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7: Bryta olycksförlopp i ett så tidigt skede som möjligt genom att
tillgängligheten till och effektiviteten av räddningsinsatser ska
förbättras
Det är i det tidiga skedet som störst möjlighet finns att påverka förloppet, även med små medel.
Snabbhet är en central del i responsen (samhällets svar på eller åtgärder vid) till olyckor. Samtidigt
måste kvaliteten vara god, vilket ställer krav på materiel och kunskap. Övningsverksamheten är därför
viktig. Målet syftar till att under programperioden utveckla responskedjans alla delar så att snabbare och
effektivare hjälp lämnas till den nödställde.
Bedömning

Trend

I hög grad uppfyllt
Kommentar:
Tidigare vidtagna åtgärder, införande av så kallade "Första insatspersoner" och funktionen "förlarm"
har gett goda resultat och har medfört att brandförsvaret är snabbare på plats vid skadeplatsen. Nu
sker arbete löpande med att anpassa larmplaner och vidareutbilda larmoperatörer vid
räddningscentralen. Uppsala brandförsvar har tillsammans med andra brandförsvar knutna till
räddningscentralen en fortsatt dialog med andra samverkande aktörer som till exempel SOS-alarm för
att förkorta handläggningstiderna i utalarmeringsskedet.
ÅTGÄRDER
Vara snabbt på plats vid räddningsinsatser med rätt typ av räddningsresurser.
Status
Färdig
Kommentar:
Fortlöpande utbildning av personal på räddningscentralen har genomförts för att öka
förståelsen för Uppsala brandförsvars operativa organisation. Larmplaner har reviderats för
att optimera resurstillsättningen på varje händelsetyp.
Samarbetet med Gästrike räddningstjänstförbund har utvecklats då att direktalarmering av
varandras räddningsresurser kan ske när olycka inträffat.
Utreda förutsättningar för FIP-enheter vid Månkarbo, Vänge, Karlholm och Lindbacken.
Status
Färdig
Kommentar:
Efter ett nytt inriktningsbeslut ska bemanningen stärkas vid befintliga brandstationer istället
för att starta upp verksamheter på nya orter. Räddningsnämnden avser fatta närmare beslut
om förstärkningen under 2020.
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8: Utveckla förmågan att förebygga och hantera bränder och olyckor
Samhället förändras kontinuerligt, och nya risker uppkommer. Det finns ett starkt behov av att
kontinuerligt utveckla såväl det förebyggande som det skadeavhjälpande arbetet. En central del i detta
är lärande från inträffade händelser. Målet syftar till att vidareutveckla rutiner och processer så att egna
och andras erfarenheter snabbt omsätts i kunskap och arbetsmetoder.
Bedömning

Trend

I hög grad uppfyllt
Kommentar:
Arbete med utbildning, övning och utveckling av samverkan har skett under perioden. Ett särskilt fokus
har varit stabs- och ledningsförmåga vid stora händelser, till exempel skogsbränder. Andra
fokusområden har varit kemikalieolyckor och insatser vid pågående dödligt våld (terror). Förmågan att
hantera stora olyckor har utvecklats, bland annat tack vare de resurssatsningar som MSB gjort.
Samarbetet med Gästrike räddningstjänst har utvecklats under perioden, primärt vad gäller direkt
utalarmering av resurser.
Omvärldsbevakning sker löpande, och ett fokusområde är att ta tillvara på möjligheten att använda
digital teknik vid utbildning och övning.
En ny tillsynsplan har implementerats. Syftet med den nya planen är att kraftsamla på verksamheter
där tillsyn gör mest nytta.
ÅTGÄRDER
Omvärldsbevaka och ta tillvara på erfarenheter och lärdomar från andra organisationer
i syfte att tidigt fånga upp händelser/trender där det föreligger behov av förebyggande
åtgärder.
Status
Färdig
Kommentar:
Räddningsnämnden deltar årligen vid den nationella Brandkonferensen. Nämnden har också
utvecklat sitt utbyte med andra räddningstjänster i det så kallade 100 000-samarbetet, alltså
andra räddningstjänstorganisationer som har kommuner med mer än 100 000 invånare.
Nämndens arbetsutskott deltog i en nätverksträff genomfördes i Jönköping i slutet av
november.
Brandförsvaret deltar i relevanta konferenser och har ett omfattande utbyte av erfarenheter
med andra räddningstjänster i regionen. Brandförsvaret deltar också i nationella nätverk, och
bevakar media löpande.
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Utbilda och öva av ledning, taktik, metod och teknik för effektiva räddningsinsatser.
Status
Färdig
Kommentar:
Utbildning i ledning, taktik, metod och teknik sker kontinuerligt för brandförsvarets personal.
Samövningar med andra räddningstjänster i regionen samt polis och ambulans genomförs
också kontinuerligt.
Under våren låg fokus vid utbildningar och övningar på insatser vid pågående dödligt våld
och trafikolyckor med tunga fordon. Under hösten har insatser vid kemikalieolyckor vara ett
fokusområde.
Arbete för att i större omfattning kunna använda digitala hjälpmedel, till exempel VR-teknik,
vid utbildning och övning pågår.
Implementering av utvecklad tillsynsplan
Status

Kommentar:
Tillsyn sker enligt den utvecklade tillsynsplanen. Implementeringen av tillsynsplanen har
medfört ett merarbete vad gäller registervård i verksamhetsledningssystemet. Arbetet med
registervård kommer att behöva pågå löpande under en längre period.
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Uppsala kommuns inriktningsmål 1 Uppsala kommun ska ha en
jämställd och hållbar ekonomi.
Tierps kommuns övergripande inriktningsmål Tierp är en attraktiv,
inkluderande och hållbar kommun med ekonomin i balans.
Östhammars kommuns strategiska inriktningsområde Östhammar, En
hållbar kommun. • Ett effektivt resursutnyttjande, ej skadar miljön och
arbetar långsiktigt för att ta ansvar för kommande generationer
Bedömning

Trend

I hög grad uppfyllt
Kommentar:
Nämnden har en långsiktig ekonomi i balans. Nämnden arbetar kontinuerligt med att minska negativ
miljöpåverkan av nämndens verksamhet. Vid olyckor där brandförsvaret gör räddningsinsatser är
målsättningen att minimera miljöpåverkan, bland annat genom samarbete med miljökontoret.

Nämndens strategi:
En god kontroll och styrning av verksamhet och ekonomi. Kontinuerligt anpassa verksamheten utifrån
tilldelade kommunbidrag från kommunerna.
Bedömning

Trend

I hög grad uppfyllt
Kommentar:
Nämnden har en långsiktig ekonomi i balans. Nämnden arbetar kontinuerligt med att minska negativ
miljöpåverkan av nämndens verksamhet. Vid olyckor där brandförsvaret gör räddningsinsatser är
målsättningen att minimera miljöpåverkan, bland annat genom samarbete med miljökontoret.
ÅTGÄRDER
En god kontroll över vilket behov som kommunerna har inom nämndens
ansvarsområde.
Status
Färdig
Kommentar:
Handlingsprogram enligt Lagen om skydd mot olyckor tas fram vart 4:e år. Fortlöpande sker
en bedömning av till exempel behovet av brandtillsyn och hur stora riskerna är för bränder
och andra olyckor som kan föranleda räddningsinsats.
En god uppföljning av verksamheten och ekonomin.
Status
Färdig
Kommentar:
Nämnden har en god uppföljning av verksamheten och ekonomin. Månadsuppföljningar
beslutas i nämnden och rapporteras till Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner. Förutom
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månadsuppföljningarna har nämnden två delårsuppföljningar och årsredovisningen som
också rapporteras till kommunerna i den gemensamma nämnden.

Uppdrag

KVAR FRÅN 2018: 1.2 Tydliggöra hur digitaliseringens möjligheter ska användas
och dess utmaningar hanteras i verksamhetsplanering och affärsutveckling så
att utvecklingen kan drivas så samlat och effektivt som möjligt
Status
Färdig
Kommentar:
Förutsättningar finns för att fortsatt digital utveckling ska ske löpande, dels genom utveckling
av brandförsvarets webb-sida men också genom utveckling av brandförsvarets
verksamhetsledningssystem.

1.12 Genomföra en koncernövergripande kartläggning hur resurser fördelas
mellan män och kvinnor senast 2022 i syfte att uppnå en jämställd
resursfördelning.
Motsvaras i Mål och budget 2018 av 1.4 Genomföra analyser för jämställdhetsbudgetering
inom minst ett nytt utvecklingsområde årligen, samt att utifrån analys ta fram åtgärder i syfte
att minska ojämställdhet
Status
Väntar
Kommentar:
Planeras att genomföras under 2020.
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Uppsala kommuns inriktningsmål 2 Uppsala ska vara tryggt och
attraktivt att leva, verka och vistas i.
Tierps kommuns övergripande inriktningsmål Tierp är en attraktiv,
inkluderande och hållbar kommun med ekonomin i balans.
Östhammars kommuns strategiska inriktningsområde Östhammar, En
attraktiv och växande kommun.
Bedömning

Trend

I hög grad uppfyllt
Kommentar:
Nämndens kärnverksamhet bidrar till måluppfyllelse. Kärnverksamheten fortgår med oförändrad
omfattning och kvalitet.
Uppdrag

KVAR FRÅN 2018: 2.12 Ta fram ett förslag till Tierp, Uppsala och Östhammars
kommuner på ett Handlingsprogram för förebyggande verksamhet och
räddningstjänst enligt lagen om skydd mot olyckor som ska gälla från och med
2020 (RÄN)
Status
Färdig
Kommentar:
Vid nämndens möte i september kommer fastställdes förslag till nytt handlingsprogram.
Handlingsprogrammet antogs sedan av de tre kommunernas fullmäktigen under november
och december.

KVAR FRÅN 2018: 2.9 Stärka krisberedskapen i kommunens alla verksamheter
Status
Färdig
Kommentar:
Brandförsvaret har fastställt en ledningsplan för allvarliga störningar. Planen har prövats vid
övning. Fortsatt utveckling kommer att ske fortlöpande.
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2.1 Stärk arbetet med att förebygga och förhindra social oro samt öka
tryggheten.
Motsvaras i Mål och budget 2018 av 2.11 Ta fram en handlingsplan för ökad trygghet och
säkerhet (KS)
Status
Färdig
Kommentar:
Brandförsvaret bidrar bland annat genom utbildning av skolelever i årskurs 5 och 7.
Arbete enligt handlingsplan Gottsunda/Valsätra fortlöper också.
ÅTGÄRDER
Samarbete med främst polis och andra kommunala verksamheter för att förebygga
social oro.
Status
Färdig
Kommentar:
Brandförsvaret träffar polisen inför varje helg. Samordningsmöten angående handlingsplanen för
Gottsunda/Valsätra sker en gång/månad. Stora områdesgruppen för Gottsunda har möte två
gånger/termin.

2.9 Beakta näringslivsperspektivet i kommunala beslut.
Status
Färdig
Kommentar:
Personal har genomgått utbildning i "klarspråk", och blanketter har digitaliserats och
förenklas. Rutiner och resurser har setts över så att remisser handläggs inom önskad tid.
Brandförsvaret arbetar också med att underlätta för enskilda som behöver förnya tillstånd för
brandfarliga varor.
ÅTGÄRDER
Vid tillsyn och tillståndsgivning anpassa kommunikationen efter den tillsynades
förutsättningar så långt som det är möjligt.
Status
Färdig
Kommentar:
Utbildning i klarspråk har genomförts i syfte att förenkla och förtydliga kommunikationen
med de vi möter. Ansökningsblanketter i tillståndsprocessen har digitaliserats.
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Svara på remisser skyndsamt och inom önskad tid.
Status
Färdig
Kommentar:
”Sista önskat svarsdatum” efterfrågas från de som skickar remisser till nämnden, på så sätt
underlättas prioriteringsarbetet och remisserna kan hanteras inom önskad tid. Vidare har
resurserna på enheten för samhällsskydd anpassats så att remisser kan hanteras inom
önskad tid.
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Uppsala kommuns inriktningsmål 3 Uppsala stad och landsbygd ska
växa smart genom ett hållbart samhällsbyggande.
Tierps kommuns övergripande inriktningsmål Tierp, Successivt
utveckla tätorterna med början i Tierp genom att verka för ökat antal
bostäder med attraktiva miljöer. Minska kommunens negativa
klimatpåverkan genom att minska kommunens utsläpp av växthusgaser
och att minska kommunens energiförbrukning.
Östhammars kommuns strategiska inriktningsområden Östhammar,
En attraktiv och växande kommun. En hållbar kommun.
Bedömning

Trend

I hög grad uppfyllt
Kommentar:
Nämnden bidrar i viktiga kommunprocesser för att stad och landsbygd ska växa smart och hållbart.
Nämnden fokuserar särskilt på riskhänsyn i samhällsplaneringen och ett säkerhetsperspektiv i
planprocesser.
Uppdrag

3.1 Aktivt och strategiskt arbeta med digital utveckling och innovation, genom
bland annat testbäddar, för att utveckla den egna verksamheten, stärka
klimatarbetet och skapa ett smart och hållbart Uppsala.
Motsvaras i Mål och budget 2018 av 3.1 Utveckla Uppsala till en Smart stad där innovationer,
digitalisering och miljö- och klimatdrivet arbete skapar möjligheter att möta samhällets
utmaningar på ett effektivt och hållbart sätt.
Status
Färdig
Kommentar:
Digital utveckling sker bland annat genom mobila applikationer i
verksamhetsledningsverktyg. Digital teknik för utbildnings- och övningsverksamhet för
personal inom räddningstjänstområdet utvecklas.
ÅTGÄRDER
Klimatanpassa fordonsparken.
Status
Färdig
Kommentar:
Personfordon som inte är utryckningsfordon klimatanpassas.
Utryckningsfordon behöver ha en hög tillförlitlighet och fungera under alla förhållanden och
här finns för närvarande inte några miljöanpassade alternativ.
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Klimatanpassa brandförsvarets övningsverksamhet.
Status
Påbörjad
Kommentar:
Klimatanpassning sker bland annat genom att öka andelen distansutbildning med hjälp av
digital teknik. Möjlighet till att i större utsträckning använda VR-teknik och andra digitala
hjälpmedel vid utbildning och övning analyseras också.
För att minska klimatpåverkan vid brandövningar planeras för en ny övningsanläggning som
omhändertar såväl brandrök som släckvatten och minimerar utsläppen.
Ha förmåga att vid räddningsinsatser kunna minimera miljöpåverkan.
Status
Påbörjad
Kommentar:
Omvärldsbevakning för att kunna implementera nya tekniker och metoder.

3.10 Öka andelen förnybar energi och öka takten i arbetet med
energieffektivisering och energisparande
Motsvaras i Mål och budget 2018 av Öka andelen förnybar energi och fördubbla
förbättringstakten vad gäller energieffektivitet.
Tidigare 3.14
Status
Färdig
Kommentar:
Dialog med hyresvärdar pågår om att minska energiförbrukningen i brandstationerna.
ÅTGÄRDER
Energieffektivisera brandstationerna i samarbete med hyresvärd.
Status
Färdig
Kommentar:
Vid nybyggnationer tas frågan om energieffektivisering aktivt med. Så hög miljöcertifiering
som möjligt eftersträvas. Dialog med hyresvärd om energieffektiviseringar pågår avseende
befintliga lokaler.
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KVAR FRÅN 2018: 3.3 Utifrån den sociala kompassen fortsätta utveckla den
samordnade planeringsprocessen för hållbar stads- och landsbygdsutveckling
Lydelse i Mål och budget 2017: "Fortsätt utveckla den samordnade planeringsprocessen för
hållbar stads- och landsbygdsutveckling."
Status
Färdig
Kommentar:
Nämnden bidrar med kompetens till de strategiska planeringsprocesserna för hållbar stadsoch landsbygdsutveckling. Rutiner för löpande samarbete är upprättade.
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Uppsala kommuns inriktningsmål 4 Uppsala ska vara jämlikt och
inkluderande med goda förutsättningar för folkhälsa och livskvalitet
Tierps kommuns övergripande inriktningsmål Tierp är en attraktiv,
inkluderande och hållbar kommun med ekonomin i balans.
Östhammars kommuns strategiska inriktningsområde Östhammar, En
öppen kommun
Bedömning

Trend

Delvis uppfyllt
Kommentar:
Nämnden bidrar till målet bland annat genom att stärka nämndens kunskap om barnkonventionen
och hur den påverkar nämndens verksamhet.
Uppdrag

Kommunfullmäktiges uppdrag
Öka kännedomen och medvetenheten om barns rättigheter genom att genomföra ett
kompetenslyft om barnrätt inom kommunens verksamheter.
Status
Färdig
Kommentar:
Utbildningsinsatser har gjorts.
ÅTGÄRDER
Stärka kunskapen vid brandförsvaret om barnkonventionen.
Status
Färdig
Kommentar:
Nämnd och chefer vid brandförsvaret är informerade om barnkonventionen och hur den
påverkar nämndens verksamhet.
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Inriktningsmål 5 Uppsalas invånare ska ha bostad och arbete.
Tierps kommuns övergripande inriktningsmål Tierp är en attraktiv,
inkluderande och hållbar kommun med ekonomin i balans.
Östhammars kommuns strategiska inriktningsområde Östhammar, En
lärande kommun.
Bedömning

Trend

Ej uppfyllt
Kommentar:
Nämnden har inte bidragit till målet.
Uppdrag

Kommunfullmäktiges uppdrag
I större utsträckning använda kommunens egna sysselsättnings- och
arbetsmarknadsverksamheter för intern service.
Status
Färdig
Kommentar:
Inga områden har identifierats.
Åtgärder
Identifiera områden som skulle vara lämpligt för daglig verksamhet att utföra.
Status
Färdig
Kommentar:
Inga områden har identifierats ännu.
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Uppsala kommuns inriktningsmål 8 Uppsalas invånare, organisationer
och näringsliv ska vara delaktiga i att utforma samhället.
Tierps kommuns övergripande inriktningsmål Tierp är en attraktiv,
inkluderande och hållbar kommun med ekonomin i balans.
Östhammars kommuns strategiska inriktningsområde Östhammar, En
öppen kommun
Bedömning

Trend

I hög grad uppfyllt
Kommentar:
Nämnden avser bidra till målet genom att ta fram en informationshanteringsplan som ska tydliggöra
hur ärenden handläggs. Det ska också bli lättare att lämna synpunkter på brandförsvarets webb.
Vid framtagande av nytt handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst har ett
flertal medborgardialoger hållits, förslaget har även skickats på remiss till flertal organisationer. Förslag
och synpunkter från allmänheten och organisationer har tagits om hand och värderats.
Uppdrag

8.8 Ta fram en informationshanteringsplan som utifrån verksamheternas
processer stödjer en effektiv, rättssäker och digital informationshantering
Tidigare 8.7
Status
Påbörjat
Kommentar:
Arbete pågår, beräknas vara klart under 2020.
ÅTGÄRDER
Ta fram informationshanteringsplan.
Status
Påbörjat
Kommentar:
Arbetet har påbörjats och beräknas vara klart 2020.
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Inriktningsmål 9: Uppsala kommuns medarbetare ska ha bra arbetsvillkor
och kan med hög kompetens möta Uppsala, Tierp och Östhammar
Bedömning

Trend

I hög grad uppfyllt
Kommentar:
Nämndens åtgärder verkställs som planerat. Insatser för att stärka brandförsvarets chefer och utveckla
arbetsmiljöarbetet har gjorts under året. Resultat från årets medarbetarundersökning visar mycket bra
resultat.

Kommunen ska ha ett hållbart och hälsofrämjande arbetsliv. Alla medarbetare ska ges
förutsättningar för att ta eget ansvar för sin arbetsmiljö. Medledarskap är
förutsättningen för att alla ska kunna göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna
nyskapande.
Bedömning

Trend

I hög grad uppfyllt
Kommentar:
Insatser för att stärka brandförsvarets chefer och utveckla arbetsmiljöarbetet har gjorts under
perioden. Resultat från årets medarbetarundersökning visar mycket bra resultat.
ÅTGÄRDER
Säkra en god arbetsmiljö.
Status
Färdig
Kommentar:
Rutiner har fastställts, och utbildningsinsatser har gjorts för att höja chefers kompetens.
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Ett kulturbärande ledar- och medarbetarskap möjliggör verksamhetsutveckling och
medledarskap och allas del i att göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna
nyskapande
Bedömning

Trend

I hög grad uppfyllt
Kommentar:
Under året har arbete med implementering av värdegrunden gjorts. Arbete med chefs- och
ledarutveckling fortlöper.
ÅTGÄRDER
Utveckla chef - ledarskap och medarbetarskap.
Status
Påbörjat
Kommentar:
Samtliga chefer haft uppdrag att arbeta med värdegrund - med fokus på beteenden- med
sina medarbetare. Syftet är att främja dialog om beteenden som främjar en god, hållbar och
inkluderande arbetsmiljö och en god service och bemötande såväl internt som externt, mot
medborgaren. Alla planerade aktiviteter har dock inte genomförts, så arbetet kommer att
fortsätta under 2020. Arbete för att stärka det kommunikativa ledarskapet har också
genomförts.

Uppsala kommuns medarbetare ska ha bra arbetsvillkor och kan med hög kompetens
möta Tierp, Uppsala och Östhammar.
Bedömning

Trend

I hög grad uppfyllt
Kommentar:
Nämndens åtgärder har genomförts som planerat. Insatser för att stärka brandförsvarets chefer och
utveckla arbetsmiljöarbetet har gjorts under året. Resultat från årets medarbetarundersökning visar
mycket bra resultat.
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Stärka den strategiska och operativa kompetensförsörjningen för räddningsnämnden
som arbetsgivare med fokus på bristyrken.
Bedömning

Trend

I hög grad uppfyllt
Kommentar:
Arbete för att minska personalomsättningen hos deltidsbrandmän och brandingenjörer fortlöper.
Bemanningen på RiB-stationerna har under året varit god, och omsättningen av brandingenjörer har
varit obefintlig.
ÅTGÄRDER
Säkra strategisk och långsiktigt hållbar kompetensförsörjning.
Status
Färdig
Kommentar:
Det utvecklingsarbete för rekrytering av deltidsbrandmän som påbörjades under 2018
fortsatte under 2019, bland annat genom riktad information till huvudarbetsgivare för
potentiella deltidsbrandmän.
Besök hos brandingenjörsutbildningarna vid Luleås och Lunds tekniska högskolor har gjorts
för att väcka studenternas intresse för Uppsala brandförsvar. Brandförsvaret tar emot
praktikanter och sommarjobbare från utbildningarna och är måna om att de ska känna sig
välkomna och inkluderande.
Uppdrag

9.6 Intensifiera arbetet med att åtgärda strukturella skillnader på grund av kön.
Motsvaras i Mål och budget 2017 av Åtgärda strukturella löneskillnader på grund av kön.
Motsvaras i Mål och budget 2018 av 9.5 Intensifiera arbetet med att åtgärda strukturella
löneskillnader på grund av kön.
Status
Påbörjad
Kommentar:
Kommunens lönekartläggning ger, på grund av att det är så fåtal kvinnor anställda inom
brandförsvaret, inget underlag för analys av om strukturella löneskillnader på grund av kön
förekommer.
Arbete med värdegrund ses som en viktig del i arbetet för att åtgärda strukturella skillnader
på grund av kön.
Arbete återstår innan det finns acceptabla omklädnings- och duschmöjligheter för olika kön
på brandstationerna.
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ÅTGÄRDER
Utveckla jämställdhetsarbetet.
Status
Påbörjad
Kommentar:
Förvaltningsledningen har fastställt mål för jämställdhet, och implementering av värdegrund
pågår. Kvinnor inom brandförsvaret genomför nätverksträffar i syfte att stödja varandra och
peka på utvecklingsmöjligheter. Arbete kommer att fortsätta 2020.
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Uppdrag vid sidan av verksamhetsplanen

att uppdra åt samtliga nämnder och bolagsstyrelser att under 2018 arbeta
fram egna ledningsplaner inför och vid allvarliga störningar i enlighet med
rutin för detta
Beslutspunkten ingick i ärendet Ledningsplan inför och vid allvarlig störning (KSN-2017-2895), § 254 vid
kommunfullmäktiges sammanträde 2017-11-06-07. Observera att uppdraget har kopplingar till det
kommungemensamma uppdraget Stärka krisberedskapen i kommunens alla verksamheter som ligger
under inriktningsmål 2.
Status
Färdig
Kommentar:
Ledningsplanen är antagen.

Särskilda frågor om synpunktshantering
Status
Påbörjad

Titel

Status

Har nämnden/styrelsen en systematisk hantering av
synpunkter?

Färdiggrad

Påbörjad

Kommentar:
Nämnden tar emot synpunkter via personliga besök, telefon och e-post. Ärendena handläggs i vanlig
ordning, inget särskilt system finns för just synpunktshantering.
Hur många synpunkter har kommit in på den verksamhet
nämnden/styrelsen ansvarar för under 2019?

Ej
påbörjad

Kommentar:
Nämnden har ingen samlad bild över antalet synpunkter.
Vilka förbättringsområden har, utifrån dessa synpunkter,
identifierats i den verksamhet nämnden/styrelsen ansvarar för?

Påbörjad

Kommentar:
De synpunkter som kommer är oftast positiv återkoppling, till exempel tack-kort och teckningar från
barn. Önskemål om att utveckla brandförsvarets webbsida har också tagits emot.
Vilka förändringar har, utifrån dessa synpunkter, genomförts
eller planeras i den verksamhet nämnden/styrelsen ansvarar
för?
Kommentar:
Utveckling av brandförsvarets webbsida kommer att ske nästa år.
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Resultaträkning
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Resultat per verksamhet
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Kommentar
Uppsala kommun är värdkommun för den gemensamma räddningsnämnden. Den gemensamma
nämnden ingår därmed i Uppsala kommuns organisation och nettokostnad och resultat i
resultaträkningen är här endast Uppsala kommuns.
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Pågående investeringar
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B I L AG A 4
Analys ekonomiskt utfall Uppsala kommun
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Resultat

RÄDDNINGSNÄMNDEN
Belopp i miljoner kronor
Politisk verksamhet (1)
Infrastruktur, skydd m.m (2)
Övriga verksamheter
Nämnden totalt

Investeringar

Kommunbidrag

Bokslut

Bokslut

Helårsprognos

2019

2019

2018

201908

1

0

0

0

160

1

-3

0

0

0

0

0

161

1

-3

0

KF-budget

Bokslut

Bokslut

Helårsprognos

2019

2019

2018

201908

26

20

8

26




Resultat per verksamhet
Räddningsnämnden är en gemensam nämnd för Tierp, Uppsala och Östhammars
kommuner där Uppsala kommun är värdkommun. KF-budgeten på 160 mnkr (miljoner
kronor) är kommunbidraget från Uppsala kommun, ersättningarna (kommunbidragen)
från Tierp och Östhammars kommuner uppgick till 51 mnkr
Kostnaden för den politiska verksamheten består till största del av arvoden till nämndens
ledamöter och lön för nämndsekreterare och verksamheten hade en ekonomi i balans (0resulat).
Resultatet för verksamhet räddningstjänst, som ingår under Infrastruktur, skydd mm, är 1
mnkr. Det positiva resultatet beror dels på att nämnden under året vidtagit åtgärder för att
få en ekonomi i balans. Bland annat minskade lönekostnaden de sista sex månaderna med
3 mnkr jämfört med de första sex månaderna genom bättre personalplanering och
anställningsstopp. Dels på ökade kommunbidrag för ökning av deltidsorganisation där
kostnaden kommer 2020, för lokalhyror för nya brandstationer där kostnaden inte varit
under hela året och på en ofinansierad kostnad för brandpostnätet i Uppsala.
Sammantaget ger dessa tre poster en positiv resultateffekt på 1 mnkr.
Förra året var extremt avseende den torra och varma sommaren som innebar ökade
kostnader med cirka 2,2 mnkr med ett negativt resultat på 2,7 mnkr som följd. Antagligen
kommer vi oftare se mer extremt väder på grund av den globala uppvärmningen och det
kommer medföra större kostnader för räddningstjänsten. Kostnadsutvecklingen styrs till
största del av hur stor beredskapen för räddningsinsatser ska vara och vilka sorters
räddningsinsatser kommunen beslutar att räddningstjänsten ska klara av. Sedan styr även
befolkningsförändringar kostnadsutvecklingen men då mer etappvis än linjärt beroende
på hur och var ökning eller minskning av befolkningen sker. Antal räddningsinsatser har
ingen eller väldigt svag inverkan på kostnaden för räddningstjänsten och därmed också på
kostnadsutvecklingen.
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B I L AG A 4
Analys ekonomiskt utfall Uppsala kommun
En återuppbyggnad av det civila försvaret och räddningstjänst under höjd beredskap
kommer leda till behov av mer resurser för räddningstjänsten. Här inväntas nationella och
regionala anvisningar om hur kommunerna ska genomföra denna förmågeuppbyggnad.
För de kommande två åren 2020 till 2021 bedöms en ekonomi i balans kunna uppnås med
en godtagbar nivå på verksamheten utifrån budgetplanerna från Tierp, Uppsala och
Östhammars kommuner som återfinns i Uppsala kommuns Mål och budget 2020.

Investeringar
Under året uppgick investeringarna till 20 mnkr. Investeringsutrymmet för året är 26 mnkr,
skillnaden mellan utfallet och budget beror på tre investeringar som är påbörjade men
inte avslutade under året. Orsaken till att de inte är avslutade är försenade leveranser.
Dessa investeringar blir klara 2020 och investeringsmedel för dessa på 6 mnkr förs även
över till 2020.
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B I L AG A 5
Sammanställd analys inför Uppsala kommuns årsredovisning

Räddningsnämndens sammanställda analys inför
årsredovisningen
Viktiga händelser under året
I årets början drog stormen Alfrida fram. Särskilt i Knutby fick räddningsnämnden en viktig
roll under det efterföljande strömavbrottet då brandstationen hölls öppen för de som
behövde hjälp med dricksvatten eller att kontakta 112. Under 2019 har förmågan att
hantera kriser ökat, dels med lärdomar efter stormen Alfrida men också genom arbete
med planer och krisövningar. Kärnkraftsövningen ”Havsörn” genomfördes under hösten.
Sommaren 2019 blev ur räddningstjänstens perspektiv betydligt lugnare än 2018. Inför
sommaren hade förmågan att hantera omfattande skogsbränder har ökat genom
utbildning, övning och utökade regionala och nationella samarbeten.
Ansökning av tillstånd för brandfarliga och explosiva varor har underlättats genom digitala
tjänster på brandförsvarets webbisda. Annan verksamhet, till exempel planering av
räddningsinsatser och deltidsbrandmännens tidsredovisning har också effektiviserats med
hjälp av digitala verktyg.
Räddningsnämndens arbete för att minska klimatpåverkan har bland annat resulterat i
förändrade brandsläckningsövningar, till exempel genom investeringar i
övningsanläggningar som minimerar miljöpåverkan. Efter omfattande utredningar har
räddningsnämnden också säkerställt att rening av PFAS från övningsfältet Viktoria sker.

Måluppfyllelse
RÄDDNINGSNÄMNDEN

Belopp i miljoner kronor
Politisk verksamhet
Infrastruktur, stadsbyggnad m.m
Nämnden totalt

Investeringar

Kommunbidrag
2019
1
160
161

Bokslut
2019
0
1
1

Resultat
Bokslut
2018
0
-3
-3

Helårsprognos
201908
0
0
0

KF-budget
2019
26

Bokslut
2019
20

Bokslut
2018
8

Helårsprognos
201908
26

Räddningsnämnden är en gemensam nämnd för Tierp, Uppsala och Östhammars
kommuner där Uppsala kommun är värdkommun. Kommunbidraget från Uppsala
kommun är 160 miljoner kronor.
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Sammanställd analys inför Uppsala kommuns årsredovisning
Kostnaden för den politiska verksamheten består till största del av arvoden till nämndens
ledamöter och lön för nämndsekreterare. Verksamheten hade en ekonomi i balans.
Resultatet för verksamhet räddningstjänst, som ingår under Infrastruktur, skydd mm, är 1
miljoner kronor.
I stort har nämnden bidragit till att uppfylla kommunfullmäktiges mål och uppdrag.
Förutsättningar för att uppfylla målet att återuppta planeringen av det civila försvaret har
dock inte funnits då planeringsdirektiv från centrala myndigheter har saknats.
Planeringsdirektiven förväntades komma under året.
Räddningsnämnden har arbetat mycket mot målet att kommunen ska vara en trygg
kommun för alla. Bland annat har personal inom vård och skola utbildats i brandskydd,
samarbetet med polisen och socialförvaltningens ungdomsjour har förbättrats
brandförsvaret har medverkat i arbetet med att förbättra tryggheten i särskilt utsatta
områden.
För verksamhetsåret 2019 fick räddningsnämnden uppdraget att förstärka den operativa
organisationen och kommunbidraget ökades med 2,2 miljoner kronor. Under året har en
ny inriktning för förstärkningen utretts och fastställts, men inte hunnit verkställas.
Räddningsnämnden har haft en ŽĨŝŶĂŶƐŝĞƌĂĚŬŽƐƚŶĂĚƉĊϭ͕ϭŵŝůũŽŶĞƌŬƌŽŶŽƌĨƂƌ
ďƌĂŶĚƉŽƐƚŶćƚĞƚ, en kostnad som tidigare hanterades av Uppsala Vatten AB.
Räddningsnämndens avsikt är att ansöka om utökat kommunbidrag för att täcka dessa
kostnader framöver.

Utvecklingen inom de verksamheter nämnden ansvarar för
Förändringar i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor väntas under 2020. De förslag som
lämnades i utredningen En effektivare kommunal räddningstjänst (SOU 2018:54) stämmer
väl överens med hur räddningsnämnden redan arbetar, framför allt gällande regionala
samarbeten av den typ som räddningsnämnden redan har avtal om. Det visar att
Räddningsnämnden legat i framkant. Ledningsförmågan måste dock fortsätta att utvecklas,
bland annat för att effektivt kunna ta emot internationellt stöd och hjälp från frivilliga.
Räddningsnämndens tillsynsverksamhet utmärker sig för en hög rättssäkerhet.
Tydligheten har ökat med förelägganden och utvecklad kommunikation med
verksamhetsutövare. Räddningsnämnden kommer att fortsätta utveckla bemötande,
kompetens, tillgänglighet, information och rättssäkerhet i hela verksamhetsområdet.

Räddningsnämnden kommer fortsätta arbetet för att öka andelen kvinnor inom
brandförsvaret. I dag är 8 procent av medarbetarna vid brandförsvaret kvinnor. Vid en
nationell jämförelse är andelen deltidsanställda kvinnor i nivå med de andra R9kommunerna, men andelen heltidsanställda kvinnor är lägre.
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Sammanställd analys inför Uppsala kommuns årsredovisning
Framtida utmaningar
På grund av klimatutvecklingen finns det en risk att extrema varma och torra somrar som
2018 blir mer frekventa. Räddningsnämnden behöver fortsätta se över vilka åtgärder som
behöver vidtas för att kunna hantera de risker som ett förändrat klimat medför.

Den planerade utökningen av de södra stadsdelarna i Uppsala tätort med en stor
befolkningsökning kommer ställa krav på en utökad räddningstjänst.

Fortsatt är personalomsättningen av deltidsbrandmän (räddningspersonal i beredskap) en
utmaning. Räddningsnämnden ser mycket positivt på kommunfullmäktiges inriktning att
fler kommunanställda ska kunna kombinera sin anställning med att vara
deltidsbrandman.

Att allt fler byggnader uppförs med brännbara material innebär utmaningar vad gäller
brandsäkerheten. Bränder i dessa konstruktioner blir mer komplexa och möjligheten att
göra snabba och effektiva släckinsatser försvåras. Insatser i miljöer där det förekommer
hot och våld, till exempel stenkastning mot brandmän, är också mer resurskrävande än
normalt.

Kostnadsutvecklingen styrs till största del av hur stor beredskapen för räddningsinsatser
ska vara och vilka sorters räddningsinsatser kommunen beslutar att räddningstjänsten ska
klara av. Även befolkningsförändringar styr kostnadsutvecklingen men då mer etappvis än
linjärt beroende på hur och var ökning eller minskning av befolkningen sker. En
återuppbyggnad av det civila försvaret och räddningstjänst under höjd beredskap kommer
leda till behov av mer resurser för räddningstjänsten. Här inväntas nationella och
regionala anvisningar om hur kommunerna ska genomföra denna förmågeuppbyggnad.
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Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta
att godkänna årsredovisningen för 2019.
Sammanfattning av ärendet

Årsredovisning och bokslut har upprättats för år 2019.
Förvaltningsberättelsen är kommunstyrelsens översikt och analys av de
olika verksamhetsområdena inklusive de kommunala bolagen, och lämnas
till kommunfullmäktige för godkännande. Verksamhetsberättelserna ska
kompletteras med utbildningsverksamheternas verksamhetsberättelser.
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Fem år i sammandrag
2015

2016

2017

2018**

2019

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

20
9
6
3
1
1
3
6
49

20
9
6
3
1
1
3
6
49

20
9
6
3
1
1
3
6
49

15
11
7
3
2
1
2
8
49

15
11
7
3
2
1
2
8
49

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

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

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

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

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

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

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

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

2015
10 388
10 159
20 547

2016
10 489
10 255
20 744

2017
10 652
10 278
20 930

2018
10 743
10 384
21 127

2019
10 796
10 340
21 136

275
240
35

255
255
0

229
233
-4

230
243
-13

241
207
34

1 228
972
256

1 427
1 230
197

1 364
1 186
178

1 297
1 087
210

1 235
1 264
-29

11
302

0
197

12
186

0
197

4
9

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

Diagram 1. Befolkningsstruktur över Tierps kommun den 31 december 2019

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

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


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



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



Öka digitaliseringstakten



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



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



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

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

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

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

Mål: Minska kommunens negativa klimatpåverkan genom att minska kommunens utsläpp av
växthusgaser och att minska kommunens energiförbrukning
Under 2019 sjösattes arbetet med Agenda 2030, FN:s globala hållbarhetsmål, i kommunen.
Kommunen gick in i Glokala Sverige, ett samverkansprojekt mellan Sveriges kommuner och
regioner och svenska FN-förbundet för att stötta kommuner i implementeringen av Agenda
2030. En ny struktur för budget- och flerårsplan togs fram med lokala delmål inom Agenda
2030 för att konkretisera vad målen innebär för oss lokalt. En utbildning med Glokala Sverige
hölls under hösten för alla chefer, nyckelpersoner och politiker.
Tierps kommun är med i projektet Fossilfritt 2030. Projektet är ett initiativ från Länsstyrelserna i Västmanland, Södermanland och Uppsala. Tillsammans med BioDriv Öst sker
ett arbete för att rusta offentliga organisationer att möta 2030-målet om en fossiloberoende
fordonsflotta, samt påskynda och stötta näringslivets omställning. Under året har bland annat
laddinfrastruktur för elbilar byggts vid pendlarparkeringarna i Tierp och Örbyhus.
Tierps kommun har även antagit Transportutmaningen som innebär att alla fordon i
kommunens regi ska drivas på fossilfritt bränsle år 2030. Under året implementerades digitala
körjournaler i kommunens fordon. Alla kommunens hemtjänstområden har tillgång till elcyklar, det har minskat användningen av bil. Kollektiva färdmedel eller samåkande är
förstahandsalternativet vid resor enligt kommunens resepolicy. Antal bokningar av bilar i
kommunens bilpool minskade med 8 procent år 2019 jämfört med 2018 och antal totalt körda
mil var 19 procent lägre jämfört med år 2018.
Tierps kommun beviljades år 2018 riksdagens stödåtgärd Klimatklivet av Naturvårdsverket
för att bygga en tankstation för biogas. Under 2019 har det pågått ett intensivt arbete med att
komma framåt i samarbetet med Region Uppsala och övriga aktörer för att biogasmacken ska
kunna stå färdig enligt plan under 2021.
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Det har under året genomförts åtgärder på olika orter i kommunen för att underlätta och göra
det attraktivt att resa kollektivt, cykla och gå. Under året har två nya skolskjutshållplatser
upprättats, en ny pendlarparkering har slutförts, och en ny separerad gång- och cykelväg i
anslutning till skolverksamhet har upprättats.
Digitala möten via Skype används allt mer istället för att resa. Exempel är samarbetssamtal
mellan föräldrar bosatta på olika orter och vid vårdplanering.
Tierps kommunfastigheter AB har under 2019 genomfört och påbörjat ett antal energieffektiviseringsprojekt. Till exempel pågår ett löpande arbete med att byta ut belysning till
energisnål LED-belysning.
Nio av kommunens arton förskolor är certifierade inom hållbar utveckling genom grön flagg
och fyra förskolor ytterligare har inlett arbete för certifiering. Grön flagg är Håll Sverige
Rents verktyg för certifiering för skolor och förskolor som arbetar aktivt och långsiktigt med
hållbar utveckling i undervisning och i den dagliga verksamheten.
Högbergsskolan är certifierad FN-skola och arbetar aktivt för att främja och ta tillvara elevers
engagemang relaterat till de globala målen för hållbar utveckling. Ett av skolans
utvecklingsområden under 2019 var hållbarhet.
Kostenheten har två dagar i veckan då de enbart serverar vegetariska rätter, vilket medför
minskade klimatutsläpp. Centralskolans kök slutade sexa i klassen årets klimatkök i tävlingen
White Guide junior där Sveriges bästa offentliga måltider korades. Arbetet med att minska
matsvinnet på kommunens vård- och omsorgsboenden fortsatte under 2019.
Kommunen deltar i Region Uppsalas arbete med att ta fram en ny handlingsplan för
livsmedelsproduktion för att säkerhetsställa en ökad och hållbar livsmedelsproduktion i länet i
framtiden. En ny riktlinje för livsmedelsupphandling har antagits under året. Syftet med
riktlinjen är att klargöra kommunens prioriteringar vid livsmedelsupphandlingar för att få
leverantörer som uppfyller kommunens krav på kvalitet, minimerade transporter, en lokal
grön näring och en hög djurvälfärd inom produktionen.
Mål från den regionala utvecklingsstrategin (RUS)
Mål: Andelen gymnasieelever med examen inom 4 år ska överstiga 75 procent år 2020.
Av eleverna på nationella program år 2018 var det 66,9 procent som tog examen inom 4 år,
även eleverna på introduktionsprogrammet räknas in statistiken. Om Högbergsskolan kan få
fler elever på introduktionsprogrammet (IM) att snabbare bli behöriga till nationella program,
då kan fler elever nå examen inom 4 år. Anpassningar i klassrummet samt insatser för särskilt
stöd har gett god effekt.
Mål: Andelen sysselsatta i åldrarna 20-64 år ska överstiga 80 procent år 2020.
Statistik från Statistiska centralbyrån den 31 december 2018* visade att andelen förvärvsarbetande i åldrarna 20-64 år var 80,2 procent. 82,8 procent av männen och 77,4 procent av
kvinnorna var förvärvsarbetande. Andelen sysselsatta går att mäta på olika vis, men om man
ser till andelen förvärvsarbetande är Tierps kommun över målvärdet för år 2020.
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Andel förvärvsarbetande i åldrarna 20-64 år*
2015

2016

2017

2018

81,4 %

81,0 %

81,6 %

82,8 %

Kvinnor 74,0 %

75,6 %

76,6 %

77,4 %

Totalt

78,4 %

79,2 %

80,2 %

Män

77,8 %

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

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

2017
7,2
8,6
8,9

2018
7,4
8,0
8,8

*Den senast publicerade statistiken för antal nystartade företag per 1000 invånare gäller 31 december 2018.
Statistik för 31 december 2019 är ännu inte publicerad (mars 2020).
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Övergripande inriktningsmål och kommungemensamma mål 2017-2019
Det övergripande inriktningsmålet och de kommungemensamma målen är långsiktiga mål. Här finns en bedömning av i vilken riktning kommunen är på väg år 2019 i
förhållande till målen. Det går att läsa mer om vad bedömningen grundas på i kapitalet ”Måluppfyllelse” under rubriken Kommungemensamma mål 2017-2019.

Mål

Status och utveckling

Bedömning

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

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

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

Attraktivt och hållbart

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

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

Inkluderande

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

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

Ekologiskt hållbart

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

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

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

Mål

Status och utveckling

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

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

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

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

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

Måluppfyllelse

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

X

Marknadsföra Tierps kommun inom relevanta arenor

X

Digitalisera prioriterade områden

X

Ger mervärde åt våra kunder

X

Delvis

Medborgarservice

Gemensam service

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

X

Utveckla kommunens friluftsliv och kulturarv

X

Skapa nya mötesplatser

X

Digitalisera verksamheten

X

Kultur och fritid

20
840

Låg

Kommentar
Exploateringsprojekt drivs på koncernnivå vid
exploateringar. En projektledare genomför upphandlingar
och genomförande för koncernens anläggningar. Projekten
har styrgrupp där representanter från koncernen ingår.
Har deltagit på flera arenor för att marknadsföra Tierps
kommun för besökare, locka investerare och visa upp
möjligheten att bo och verka i vår kommun. Till exempel
fastighetsmässan Business Arena tillsammans med Region
Uppsala, Ny lokal, fastighetsgalan, Tierp Arena och 60-plus
mässan. Annonsering sker i besökskartan, vallonbruken
med omland samt i tidningen Ny lokal. Besöksnäringsaktörer i kommunen har erbjudits att marknadsföra sig vid
Porten och i evenemangskalendern på tierp.se.
Digitalisering har genomförts av den interna
handläggningen av myndighetsärenden kopplat till planoch bygglagen, miljöbalken samt alkohol- och tobakslagen.
Det sker fortsatt utveckling av digitalt gränssnitt till
”slutkund”. Arbetet med en gemensam digital plattform för
besöksnäringen resulterade i appen Upplev Norduppland.
Vi bemöter kunder med närvaro, i dialog hittar vi lösningar
som är anpassade efter myndighetskrav. Det har bland
annat genomförts Bygga&Bo-kvällar för allmänheten och
företagare, näringslivsluncher, organiserade företagsbesök
m.m. Möten med kunder sker dagligen på olika sätt.

Har utvecklat kommunikation och föreningssamverkan
kring våra kulturarv.
Kulturhuset Möbeln och Vegavallen står klara med många
olika mötesplatser att erbjuda.
Det har påbörjat process inom digitalisering. En
digitaliseringsgrupp har tillsatts på Kultur och fritid.
Åtgärder är digital evenemangskalender, RFID på
biblioteken, digital information på hela Kultur och fritid.
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God

Delvis

Låg

Kommentar

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

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

Grundskola

Skolmiljön ska upplevas trygg av både elever och vårdnadshavare
och bygga på tillit mellan elever-personal-ledning
Utbildningen ska utveckla elevernas digitala kompetens och ge dem
förutsättningar att leva i ett modernt samhälle
Skolans verksamhet bygger på likvärdighet mellan skolor och elever
Ge goda resultat och ge eleverna en bra grund för fortsatt utveckling
samt se till att antalet elever med högskolebehörighet ligger över
riksgenomsnittet
Miljön ska upplevas trygg av både elever och, i förekommande fall,
vårdnadshavare. Nolltolerans mot mobbing och kränkande behandling

Gymnasieskola

Verksamheten ska resultera i ett gott integrationsarbete
Alla elever och, i förekommande fall, vårdnadshavare ska mötas av
lärmiljöer som väcker lust och intresse att lära samt känna sig
delaktiga i planering och den dagliga verksamheten
Ökad jämställdhet och tolerans
Arbetet i verksamheten ska bidra till ett hållbart samhälle

Nöjda kunder avseende utförda vård- och omsorgsinsatser

Äldreomsorg

X

Verksamhetens processer och rutiner ska vara kvalitetssäkrade och
tydliga samt kända av alla medarbetare
Engagerade, kompetenta och nöjda medarbetare

X

X
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Måttet för nöjda kunder år 2019 var 90 %. Verksamhetens
resultat blev 83 % nöjda kunder inom hemtjänst och 90 %
inom vård-och omsorgsboenden. 39 % inom vård- och
omsorgsboende, respektive 67 % med hemtjänst, vet var
de kan framföra klagomål.
Rutiner och processer är kvalitetssäkrade. 100 % av
verksamhetens medarbetare använder ledningssystemet
och all dokumentation sker digitalt.
Ingen medarbetarenkät genomfördes under 2019. Det här
är en subjektiv bedömning från enhetscheferna baserad på
medarbetarsamtal.
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God
Nöjda kunder avseende utförda vård- och omsorgsinsatser
Funktionshindradeomsorg

Individ- och
familjeomsorg

Delvis
X

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

X

Engagerade, kompetenta och nöjda medarbetare

X

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

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

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

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

Resultat år 2010-2019 (Mkr)

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

2017 2018 2019

3,9

3,5

5,2

7,5

6,7

2,6

7,5

5,8

2,6

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

Bokslut
2019

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

Budget
2019

Resultat enligt resultaträkningen

0,9

Realisationsvinster (-)

1,2

0,0

1,2

2,9

-0,3

13,4

-13,7

-33,3

Balanskravsresultat

2019
IB ackumulerade ej återställda negativa resultat

-33,3

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

-33,3
-0,3

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

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

2019

2018

322,0

275,3

15 233 13 033
37

31

Finansnetto och räntekostnader
Finansnettot, det vill säga skillnaden mellan finansiella kostnader och intäkter, för år 2019 var
3,5 Mkr, jämfört med 3,7 Mkr 2018.
Räntekostnaderna på långfristiga skulder minskade med cirka 0,8 Mkr till 2,6 Mkr jämfört
med år 2018. Den genomsnittliga räntan för upplåning var 1,0 procent (1,2 procent
föregående år).
Medfinansieringen av statlig infrastruktur
Kommunfullmäktige beslutade år 2009 (Kf § 50/2009) att Upplands Lokaltrafik (Uppsala läns
landsting) ingick avtal med staten om medfinansiering av Citybanan. För Tierps kommuns del
innebar detta att fullmäktige godkände en medfinansiering om 11,0 Mkr bredvid indexuppräkning. Den årliga indexuppräkningen för åren 2009-2015 uppgår till 2,2 Mkr, vilket
belastat kommunens resultat åren 2013-2015. Deltagare från delegationen för Citybanans
medfinansiering och Trafikverket överenskommer årligen om lämplig uppräkning och
eventuell avvikelse från faktisk utveckling av SCB:s index regleras i efterhand i samband med
utbetalningen 2016/2017. Det totala kapitalbeloppet efter indexförändringar under åren
uppgår till 13 347 tkr.
Bidraget är aktiverat på balansräkningens tillgångssida och upplöses på 25 år. Upplösningen,
det vill säga avskrivningen, av bidraget påbörjades under år 2013 och har hittills belastat
kommunens resultat med 3 080 tkr och kommer att göra det med 440 tkr årligen 2020-2037.
I enlighet med riktlinje ekonomisk styrning antagen av KF §66/2018 vilket möjliggör att
träffa avtal om medfinansiering till statlig infrastruktur har medfinansieringsavtal träffats med
Trafikverket under 2018 avseende åtgärder på väg 292 i Tierp och under 2019 avseende
belysning. Avtalen innebär att Tierps kommun medfinansierar investeringar med 8 080 tkr,
respektive 1 400 tkr. Beloppet betalas ut till Trafikverket då åtgärderna är färdigställda. En
avsättning och aktivering av beloppet har gjorts under 2018 och 2019. De aktiverade beloppen
löses upp under 25 år.
Pensionsförpliktelser
Vid årsskiftet uppgick kommunens totala pensionsåtagande till 568,0 Mkr, varav 417,7 Mkr
redovisas som ansvarsförbindelser utanför balansräkningen. Resterande 27 procent redovisas
som skuld i balansräkningen.
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Pensionsåtagandet
Belopp i tkr
Pensionsförpliktelser som
ansvarsförbindelser
varav åldersgrupper tom
födda 1940
1948
Avsättningar för pensioner
Upplupen pensionskostnad,
individuell del
Totalt pensionsåtagande
Medel placerade för att möta
pensionsåtagande
Marknadsvärde placerat
kapital

2019

2018

417 685

431 426

60 372
189 455
116 601

66 282
199 876
100 873

33 809
568 095

32 233
564 532

167 286

167 286

196 497

170 405

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

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

2019
38 597

2018
36 466

15 728
37 171
351
91 847

19 093
28 700
553
84 812

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

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

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

Bokslut
2018

Bokslut
2019

Årsvis
förändring

Prognos
2019

Budget
2019

Avvikelse
budget

Revision

-992,3

-1 058,0

-65,7

-1 099

-1 099

-41

Valnämnd

-394,0

-230,7

163,3

-319

-319

-89

Jävsnämnd

-37,1

-41,8

-4,7

-42

-42

0

Lönenämnd

0,0

0,0

0,0

0

0

It-nämnd

0,0

0,0

0,0

0

0

-1 192 400,9

-1 225 502,8

-33 101,9

-1 243 088

-1 197 317

Kommunchef

-16 495,5

0,0

16 495,5

0

0

Gemensam service

-34 705,4

-62 662,5

-27 957,1

-62 778

-62 778

116

Medborgarservice

-71 812,2

-60 205,6

11 606,6

-70 470

-55 923

-4 283

-1 069 387,8

-1 102 634,7

-33 246,9

-1 109 840

-1 078 616

-24 019

-67 788,5

-70 209,4

-2 420,9

-73 081

-73 081

2 872

Förskola

-122 113,0

-133 896,8

-11 783,8

-136 540

-133 307

-590

Grundskola

-253 112,4

-263 664,2

-10 551,8

-265 000

-252 224

-11 440

Gymnasieskola

-125 963,4

-129 609,9

-3 646,5

-123 333

-123 033

-6 577

Äldreomsorg

-239 261,4

-267 280,5

-6 019,1

-269 487

-271 382

4 101

-95 480,3

-101 407,8

-5 927,5

-99 184

-97 084

-4 324

Summa Kommunstyrelsen:

Summa produktion:
Kultur och fritid

Funktionshindradeomsorg
Individ- och familjeomsorg

-28 186

-165 668,8

-136 566,1

7 102,7

-143 215

-128 505

-8 061

Summa nettokostnad

-1 193 824,3

-1 226 833,4

-33 009,1

-1 244 548

1 198 777

-28 316

Finansiering

1 163 428,0

1 227 728,4

64 300,4

1 230 610

1 212 176

15 552

-30 396,3

895,0

31 291,3

30 396,3

-31 291,3

30 396,3

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

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

Utfall
2018

Utfall
Årsvis
Prognos Budget Budget
2019 förändring 2019
2019 avvikelse

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

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

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

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

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

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

Totaler

-74 653

21 265

-98 550

-116 955

42 302

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

2019
46
1 616
7,2
81
1762

2018
46
1 575
7,5
81
1734

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

Antalet tillsvidareanställda har ökat med 41 personer från föregående år och antalet
årsarbetare har ökat med 28. Sammantaget är det ingen större skillnad från föregående år.
Sjukfrånvaron har sjunkit något.
Årsarbetare fördelat på verksamhet
Nedan redovisas det totala antalet årsarbetare per verksamhet. Antal årsarbetare räknas fram
utifrån all arbetad tid, oavsett anställningsform, inklusive frånvaro.
Kostenheten har flyttat från Gemensam service till Medborgarservice vilket förklarar den
stora förändringen avseende årsarbetare i dessa verksamheter mellan åren
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Åldersfördelning
Medelåldern i kommunen är 46 år och är oförändrad sedan 2018. Även andelen kvinnor är
oförändrad sedan 2018 och utgör 81 procent. Nedan återges åldersfördelningen bland
månadsavlönade, det vill säga både tillsvidareanställda och visstidsanställda, i kommunen.
Åldersfördelningen bland månadsavlönade
600

492

500

383

400
300

430
283

240

200
100
0
20-29 år

30-39 år

40-49 år

50-59 år

60- år

Kommunens rekryteringsbehov i samband med åldersavgångar kommer att öka för att nå sin
kulmen när de som i dag befinner sig i intervallet 50-59 år pensioneras.
Totalt 283 av kommunens medarbetare uppnår pensionsålder (65 år) inom de närmaste fem
åren. Pensionsåldern kan dock sträcka sig till 68 år.
Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron har sjunkit något under 2019 och ligger på 7,2 procent av tillgänglig ordinarie
arbetstid. Sjukfrånvaron låg på 7,5 procent för år 2018.
Vid en jämförelse av sjukfrånvaron per verksamhet återfinns det högsta sjuktalet inom
förskolan. Det höga sjuktalet inom Kultur och fritid förklaras av att en relativt liten enhet har
flera långtidssjuka.
Sjukfrånvaron var högst i gruppen 50 år och äldre, där den uppgick till 8,8 procent. Den lägsta
sjukfrånvaron fanns i gruppen 29 år och yngre där den uppgick till 4,4 procent. Den totala
sjukfrånvaron för kvinnor uppgick till 7,9 procent och för män till 4,0 procent. Den högsta
sjukfrånvaron återfanns bland kvinnor som är 50 år och äldre med 9,3 procent.
Långtidssjukfrånvaron, det vill säga. när en person varit sjuk längre än 60 dagar, uppgick för
2019 till 48 procent av den totala sjukfrånvaron. Det är en ökning i jämförelse med 2018 då
den var 42,4 procent. Långtidssjukfrånvaron var högst i gruppen 50 år och äldre, där den
uppgick till 55 procent. I åldersgruppen 29 år och yngre var långtidsjukfrånvaron lägst med
15,5 procent. Kvinnors totala sjukfrånvaro ligger på 7,9 procent medan männens ligger på 4,0
procent. Kvinnors långtidssjukfrånvaro ligger på 48,7 procent och männens ligger på 42,6
procent. Sjukfrånvaron följer rikstrenden. Sjuktalet generellt i landet är högst för kvinnor
inom kontaktyrken.
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*Långtidssjukfrånvaro är när en person varit sjuk längre än 60 dagar.

Total sjukfrånvaro per verksamhet 2018 och 2019
7,4

5,2

8,3
8,4

Äldreomsorg
4,2

5
5,9 6,2

Grundskola

2018

9,9
9,8

2019

8,1
8,1

IFO

8,6
Gemensam service

10,2

5,5

4,2

7,1
7,1
3,1

Kommunchef 0
0

2

4

6

8

10

12

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

50
870

Årsredovisning 2019

Sifferdel, kommunen och kommunkoncernen
Resultaträkning
Kommunen
Miljoner kronor

Not

Budget

2019

Kommunkoncernen*
2018

2019

2018

Verksamhetens intäkter

1

338,8

329,3

309,7

482,1

474,6

Verksamhetens kostnader

2

-1 535,8

-1 572,8

-1 510,7

-1 639,0

-1 583,3

Avskrivningar

3

Verksamhetens nettokostnader

-38,0

-24,9

-35,9

-91,3

-95,7

-1 235,0

-1 268,4

-1 236,9

-1 248,3

-1 204,5

Skatteintäkter

4

874,5

882,8

841,6

882,8

841,6

Generella statsbidrag och utjämning

5

376,1

383,0

361,2

383,0

361,2

Verksamhetens resultat

15,6

-2,6

-34,1

17,5

-1,7

Finansiella intäkter

6

4,4

9,4

9,8

3,7

7,0

Finansiella kostnader

7

-6,6

-5,8

-6,1

-27,5

-24,8

13,4

0,9

-30,4

-6,3

-19,6

13,4

0,9

-30,4

-6,3

-19,6

Resultat före extraordinära poster
Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader
Årets resultat

8

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

Not

Kommunkoncernen*

2019

2018

2019

2018

9

4,9

5,9

5,0

6,1

Mark, byggnader och tekniska anläggn

10

512,1

473,8

2 164,6

1 958,1

Maskiner och inventarier

11

39,4

38,2

401,5

367,8

0,0

0,0

52,6

59,2

317,9

318,1

224,3

224,5

874,4

836,0

2 848,0

2 615,7

16,8

16,3

16,8

16,3

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar

Övriga materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar

12

Summa anläggningstillgångar
BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR

13

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Förråd m.m.

14

21,5

20,4

26,9

25,4

Fordringar

15

214,3

151,2

205,6

162,9

Kassa och bank

16

0,3

47,7

34,9

53,5

236,1

219,3

267,5

241,8

1 127,3

1 071,5

3 132,3

2 873,8

0,9

-30,4

-6,3

-19,6

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

17

Summa eget kapital

0,0

0,0

0,0

0,0

398,9

429,3

469,6

489,2

399,8

398,9

463,3

469,6

Avsättningar
Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser

18

116,6

100,9

121,0

104,1

Andra avsättningar

19

13,3

15,6

29,9

31,2

Långfristiga skulder

20

322,0

275,3

2 128,0

1 863,4

Kortfristiga skulder

21

275,6

280,7

390,0

405,4

1 127,3

1 071,5

3 132,3

2 873,8

Skulder

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

22

221,2

261,0

221,2

261,0

Övriga ansvarsförbindelser

23

1 789,9

1 571,3

1 790,7

1 572,0

24

128,7

157,1

128,7

157,1

2 139,8

1 989,4

2 140,6

1 990,1

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

2019

Not

Kommunkoncernen

2018

2019

2018

Löpande verksamhet
Årets resultat

0,9

-30,4

-6,3

-19,6

24,5

35,4

90,9

95,3

13

0,8

0,6

0,8

0,6

18,19

-8,4

-2,8

-8,4

-2,8

26

20,2

27,4

25,0

30,4

Medel från verksamheten före förändring av
rörelsekapital

38,1

30,2

102,1

103,9

Ö (-) / M (+) av förråd m m

-1,1

-5,0

-1,6

-5,7

-63,2

-22,4

-69,6

-4,5

-5,1

13,3

-12,7

48,6

-31,3

16,0

18,2

142,3

9

-0,2

-0,3

-0,2

-0,3

Investeringar i materiella anl.tillgångar

10,11

-63,9

-56,6

-328,0

-350,1

Försäljning av materiella anl.tillgångar

10,11

1,8

3,3

1,9

23,2

12

0,0

-11,2

0,0

-11,2

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar

0,0

0,0

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-62,3

-64,8

-326,2

-338,5

46,0

0,0

266,0

168,7

Amortering av skuld

0,0

0,0

-1,6

-1,1

Ökning av långfristiga fordringar

0,0

0,0

0,0

0,0

0,2

0,2

0,2

0,2

46,2

0,2

264,6

167,8

-47,4

-48,6

-43,4

-28,3

47,7

96,2

78,3

106,7

0,3

47,7

34,9

78,3

-47,4

-48,6

-43,4

-28,3

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

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

Investering i finansiella tillgångar

Finansieringsverksamhet
Nyupptagna lån

Minskning av långfristiga fordringar

12

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

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

Kommunkoncernen

2019

2018

Försäljningsintäkter

16,9

17,8

17,8

Taxor och avgifter

36,3

38,2

75,1

Hyror och arrenden

72,9

75,2

108,9

111,2

128,9

129,2

77,6

36,1

36,1

1,2

2,9

2,1

12,4

10,6

98,4

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

0,9

0,0

329,3

309,7

Kommunen

2019

2018

6,9
0,0

474,5

Kommunkoncernen

Not 2 verksamhetens kostnader

2019

2018

Löner och sociala avgifter

869,5

834,7

923,8

Pensionskostnader

67,0

67,1

70,3

Material

46,1

46,3

95,3

Lämnade bidrag

2019

2018

52,5

50,0

50,0

166,5

176,0

176,0

Bränsle energi vatten

8,9

7,6

-31,0

Lokal- och markhyror

213,5

201,8

-87,7

Köp av huvudverksamhet

Konsulttjänster

29,5

22,8

22,8

Övriga verksamhetskostnader

119,4

104,2

362,7

Reaförluster och utrangeringar

0,0

0,1

0,2

-

-

0,9

1 572,8

1 510,6

Bolagsskatt
Verksamhetens kostnader
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Kommunen
Not 3 Avskrivningar

Kommunkoncernen

2019

2018

1,1

1,1

3,9

15,8

26,0

67,7

Avskr maskiner o inventarier

7,2

7,9

23,3

Avskr fordon

0,4

0,4

0,4

Nedskrivningar

0,4

0,4

0,4

24,9

35,9

95,7

Avskr immateriella tillgångar
Avskr mark, byggnader o tekn anl

Summa avskrivningar

Kommunen

2019

2018

Kommunkoncernen

Not 4 Skatteintäkter

2019

2018

2019

2018

Preliminär kommunalskatt

891,4

845,9

891,4

845,9

Preliminär avräkning innevarande år
Slutavräkningsdifferens föregående år
Summa skatteintäkter

0,5

-1,3

0,5

-1,3

-9,1

-3,0

-9,1

-3,0

882,8

841,6

882,8

841,6

Kommunen

Kommunkoncernen

Not 5 Generella statsbidrag och
utjämning

2019

2018

2019

2018

Inkomstutjämningsbidrag

272,1

258,3

272,1

258,3

Kostnadsutjämningsbidrag

25,4

26,8

25,4

26,8

Regleringsbidrag/-avgift

14,8

3,2

14,8

3,2

Bidrag för LSS-utjämning

16,1

15,0

16,1

15,0

Kommunal fastighetsavgift

47,5

47,7

47,5

47,7

7,1

10,2

7,1

10,2

383,0

361,2

383,0

361,2

Generella bidrag från staten
Summa generella statsbidrag och
utjämning

Kommunen
Not 6 Finansiella intäkter

Kommunkoncernen

2019

2018

Utdelningar på aktier och andelar

0,4

0,4

1,0

Ränteintäkter

0,1

0,0

0,2

Övriga finansiella intäkter*

8,9

9,4

5,9

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

9,8

55
875

2019

0,0

2018

7,0

Årsredovisning 2019
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Not 7 Finansiella kostnader

Kommunkoncernen

2019

2018

Räntekostnader

2,6

3,4

22,1

Ränta på pensionsavsättningar

2,7

2,0

2,0

Övriga finansiella kostnader*

0,6

0,8

Summa finansiella kostnader

5,8

6,1

Kommunen
Not 8 Årets resultat

2019

2018

0,8
0,0

24,8

Kommunkoncernen

2019

2018

2019

2018

0,9

-30,4

-6,3

-19,6

Realisationsvinster

-1,2

-2,9

Justerat resultat enligt balanskrav

-0,3

-33,3

-6,3

-19,6

Årets resultat enligt resultaträkning

Kommunen
Not 9 Immateriella anläggningstillgångar

Kommunkoncernen

2019

2018

14,9

14,6

14,9

0,2

0,3

0,3

Utgående ack. anskaffningsvärde

15,1

14,9

15,2

Ingående ack. avskrivningar

-9,0

-8,0

-8,1

Årets avskrivningar

-1,1

-1,0

-1,1

Årets nedskrivning

0,0

0,0

0,0

-10,1

-9,0

-9,1

4,9

5,9

6,1

Namnavtal Tierps Arena

3,8

4,4

Ärendehanteringssystem

0,3

0,4

Sitevision

0,0

0,0

Kommunens hemsida

0,2

0,3

Tidmätningssystem

0,1

0,3

Uppgrad GIS-miljö

0,5

0,5

Digitalisering besöksnäring

0,1

Ingående ack. anskaffningsvärde
Årets investeringar

Utgående ack. Avskrivningar
Utgående bokfört värde

2019

2018

Varav

Inkråmsgoodwill

5,2

Summa

4,9

Genomsnittlig återstående nyttjandetid

4,4 år

56
876

5,9
5,2 år

5,8 år

Årsredovisning 2019
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Not 10 Mark byggnader och tekniska anläggningar
Ingående ack. anskaffningsvärde
Årets investeringar
Årets investeringsinkomster
Utgående ack. anskaffningsvärde
Ingående ack. avskrivningar

Kommunkoncernen

2019

2018

2019

2018

1 395,3

1 348,2

3 056,8

54,8

50,3

248,4

0,0

-3,2

-3,2

1 450,1

1 395,3

3 302,0

-921,5

-891,3

-1 260,1

Årets avskrivningar

-15,8

-26,0

-66,7

Årets nedskrivning

-0,4

-0,4

-0,4

Årets uppskrivning/sålt/utrangerat

-0,2

2,8

-10,3

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

0,0

-6,5

-937,9

-921,5

-1 337,5

512,2

473,8

1 964,5

Varav
Markreserv

52,5

49,4

49,4

Verksamhetsfastigheter

232,7

215,3

557,0

Publika fastigheter

122,6

84,9

84,9

0,4

0,4

0,4

Fastigheter för affärsverksamhet

14,9

44,0

1 012,1

Pågående ny/ombyggnad

89,1

79,9

254,3

512,2

473,8

1 958,1

Övriga fastigheter

Summa
Genomsnittlig återstående nyttjandetid

32,4 år

20,5 år

29 år

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

Kommunen

Kommunkoncernen

Not 11 Maskiner och inventarier

2019

2018

Ingående ack. anskaffningsvärde

231,1

224,8

641,3

9,1

6,3

81,2

240,2

231,1

722,5

Årets investeringar
Utgående ack. anskaffningsvärde
Ingående ack. avskrivningar

2019

2018

-192,9

-184,4

-329,6

Årets avskrivningar

-7,6

-8,3

-24,6

Årets nedskrivning

0,0

0,0

-0,2

-200,4

-192,9

-192,8

Utgående ack. Avskrivningar
Årets uppskrivning/sålt/utrangerat

-0,4

-0,2

-161,8

Utgående bokfört värde

39,4

38,2

367,9

2,4

2,7

2,7

Varav
Transportmedel
Maskiner

1,4

0,5

0,5

32,4

31,9

361,5

Förbättringsutgifter

0,2

0,4

0,4

Konstverk

2,9

2,7

2,7

Inventarier

Summa

39,4

Genomsnittlig återstående nyttjande tid

5,2 år

57
877

38,2
4,6 år

0,0

367,8
15 år

Årsredovisning 2019

Kommunen
Not 12 Finansiella anläggningstillgångar

Kommunkoncernen

2019

2018

Aktier Tierps Kommunfastigheter AB

53,8

53,8

0,0

Aktier Tierps Energi och Miljö AB

39,9

39,9

0,0

0,0

0,0

0,0

14,6

14,6

14,6

207,9

207,9

207,9

1,8

2,0

2,0

Aktier övriga bolag
Andelar Kommuninvest

Placering Uppsala läns pensionstiftelse inkl förutbet löneskatt*

Långfristig fordran Örbyhus golfklubb
Övrig långfristig fordran
Utgående bokfört värde

2019

2018

0,0

0,0

0,0

317,9

318,1

224,5

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

Kommunen
Not 13 Bidrag till statlig infrastruktur

2019

Medfinasiering Citybanan

Kommunkoncernen
2018

2019

2018

8,4

8,8

8,4

8,8

-0,4

-0,4

-0,4

-0,4

9,3

8,1

9,3

8,1

Årets upplösning

-0,4

-0,2

-0,4

-0,2

Utgående bokfört värde

16,8

16,3

16,8

16,3

Årets upplösning
Medfinansiering trafikverket, väg 292

Kommunfullmäktige beslutade år 2009 (Kf § 50) att Upplands Lokaltrafik ingick avtal med staten om medfinansiering av Citybanan. För Tierps
kommuns del innebar detta att fullmäktige godkände en medfinansiering om 11 mnkr jämte indexuppräkning. Bidraget är aktiverat på
balansräkningens tillgångssida och motsvarande belopp redovisas som avsättning på kreditsidan. Bidraget upplöses på 25 år. Under 2018 och
2019 har även avtal om medfinansiering slutits med trafikverket avseende väg 292. se även not 18.
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Not 14 Förråd m.m.
Persondatorer

Kommunkoncernen

2019

2018

6,2

6,9

2019

2018
6,9
0,0

Tomtmark till försäljning*
Varulager

15,3

13,5

13,5

-

-

4,9
0,0

Utgående bokfört värde

21,5

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

58
878

20,4

25,4

Årsredovisning 2019

Kommunen
Not 15 Fordringar

Kommunkoncernen

2019

2018

Kundfordringar

14,4

11,9

-2,3

Fordran mervärdesskatt

12,1

8,9

8,9

Övriga skattefordringar

39,6

32,6

32,8

Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter

89,3

61,6

78,0

Övriga kortfristiga fordringar
Utgående bokfört värde

2018

58,9

36,3

45,7

214,3

151,2

163,1

Kommunen
Not 16 Kassa och bank

2019

Kommunkoncernen

2019

2018

Kassa

0,0

0,0

0,0

Bank

0,3

47,7

53,6

Utgående bokfört värde

0,3

47,7

Kommunen
Not 17 Eget kapital

2019

2019

0,0

2018

53,6

Kommunkoncernen
2018

2019

2018

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

59
879

Årsredovisning 2019
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Not 18 Avsättning för pensioner och liknande
förpliktelser

2019

2018

Ingående avsättning till pensioner inkl. löneskatt

100,9

81,8

85,1

Nyintjänad pension, varav

13,8

9,7

9,7

- förmånsbestämnd ålderpension

2019

2018

13,6

5,8

5,8

- särskild avtalspension

0,1

3,5

3,5

- efterlevandepension

0,1

0,4

0,4

-3,5

-2,8

-2,8

2,7

2,0

2,0

-0,3

6,6

6,6

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

0

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

0

Förändring av löneskatt
Summa avsatt till pensioner inkl. löneskatt

3,1

3,7

3,7

116,6

100,9

104,3
0,0

Övriga upplysningar

0,0

Antal visstidsförordnanden

0,0

Politiker

0,0

3,0

3,0

Tjänstmän

0,0

0,0

0,0
0,0

Aktualiseringsgrad

95%

Beräkningsgrund för pensioner framgår av redovisningsprinciper.

60
880

95%

Årsredovisning 2019
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Not 19 Övriga avsättningar

Kommunkoncernen

2019

2018

2019

2018

Redovisat vid årets början

7,5

5,9

5,9

Nya avsättningar

1,1

1,6

1,6

Ianspråktagna avsättningar

0,0

0,0

Outnyttjat belopp som återförts

0,0

0,0

Förändring av nuvärdet

0,0

0,0

Utgående avsättning

8,7

7,5

7,5

0,0

0,0

0,0

Avsatt för återställande av deponi*

Avsatt för medfinansiering av Citybanan
Redovisat vid årets början
Nya avsättningar

0,0

Ianspråktagna avsättningar

0,0

Outnyttjat belopp som återförts

0,0

Förändring av nuvärdet

0,0

Utgående avsättning

0,0

0,0

0,0

Redovisat vid årets början

8,1

0,0

0,0

Nya avsättningar

1,4

8,1

8,1

8,1

8,1

Avsatt för medfinansiering av väg 292

Ianspråktagna avsättningar

-4,9 -

Outnyttjat belopp som återförts

-

Förändring av nuvärdet

-

Utgående avsättning

4,6

Avsatt till skatter
Redovisat

15,5

Summa övriga avsättningar

13,3

61
881

15,6

31,2

Årsredovisning 2019
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Not 20 Långfristiga skulder

2019

2018

Lån i banker och kreditinstitut

270,0

270,0

46,0

0

6,0

5,3

5,3

19,6

26,0

26,0

0,0

0,0

0,0

6,0

5,3

5,3

322,0

275,3

1 863,4

1,0%

1,2%

1,6%

2,9

2,9

Checkkredit

2019

2018
1 858,1

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

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

0,0

1 år

50,0

45,0

260,0

2-3 år

80,0

100,0

100,0

4-5 år

70,0

55,0

1 085,4

6- år

70,0

70,0

411,7

Låneskulden är redovisad enligt huvudmetoden. Investeringsbidrag periodiseras linjärt under samma nyttjandetid som motsvarande tillgång har.
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Not 21 Kortfristiga skulder

Kommunkoncernen

2019

2018

Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder

48,6

44,6

44,6

Leverantörsskulder

52,0

37,5

85,0

1,3

1,6

1,6

29,0

28,2

28,2

Moms och punktskatter
Personalens skatter, avgifter och löneavdrag
Övertidsskuld

2019

2018

1,5

1,5

1,5

Övriga löeskulder

11,0

9,8

9,8

Semesterlöneskuld

31,5

31,1

31,1

Pensioner inkl. löneskatt

33,8

32,2

32,2

Upplupen löneskatt pensionsstiftelse

0,0

31,9

31,9

Övriga upplupna kostnader/förutbetalda intäkter

67,2

62,3

125,7

Övriga kortfristiga skulder

-0,3

0,1

13,9

Utgående bokfört värde

275,6

280,7

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

62
882

0,0

405,4

Årsredovisning 2019
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Not 22 Pensionsförpliktelser som inte tagits upp
bland skulderna eller avsättningarna

2019

2018

2019

2018

Ingående ansvarförbindelse till pensioner inkl. löneskatt

261,0

450,2

261,0

450,2

9,8

8,0

9,8

8,0

0,0

0,0

0,0

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

0,0

0,0

0,0

-20,2

-19,8

-20,2

-19,8

-0,7

-3,3

-0,7

-3,3

0,0

-167,3

0,0

-167,3

-26,1

-3,1

-26,1

-3,1

-2,7

-3,7

-2,7

-3,7

221,2

261,0

221,2

261,0

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

Kommunkoncernen

2019

2018

2019

2018

Småhus

0,2

0,4

0,4

Nordupplands Fotbolls Allians

2,9

2,9

2,9

Borgensåtaganden

Fastigo

0,0

0,0

0,7

AB Tierpsbyggen*

845,0

845,0

845,0

Tierps Kommunfastigheter AB**

490,0

385,0

385,0

Tierps Fjärrvärme AB

101,8

88,1

88,1

Tierps Energi och Miljö AB
Utgående ansvarförbindelse

350,0

250,0

1 789,9

1 571,3

250,0
0,0

1 572,1

Noten avser utnyttjat/kvarstående borgensåtagande. För statligt kreditgaranterade bostadslån för småhus och egnahem har kommunen ansvar
för eventuella förluster upp till 40 % av utestående skuld. Totalt garanterat belopp för småhus är 0,6 mnkr per 191231.
* Exklusive en nyttjad checkkredit på 16,6 mnkr som utgör en underkredit till kommunens checkkredit.
** Exklusive en nyttjad checkkredit på 32,8 mnkr, som utgör en underkredit till kommunens checkkredit
Kommunen har i juni 2008 (Kf § 68/2008) ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga
nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 280 kommuner som per 2019-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har
ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som
reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt
regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest
Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.

63
883
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Not 24 Leasing

2019

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

Kommunkoncernen
2018

2019

2018

2,2

1,9

1,9

25,6

27,0

27,0

0,2

0,8

0,8

49,7

76,3

76,3

Lokaler senare än fem år

50,9

51,0

51,0

Utgående bokfört värde

128,7

157,1

157,1

Not 25 Koncerninterna
förhållanden
2019

Utdelning
Givna

Borgensavgifter

Mottagna

Kommunen

Givna

Mottagna

0,4

5,3

Borgen
Givna

Mottagna

1 786,8

Tierps kommunfastigheter AB

1,5

490,0

AB Tierpsbyggen

2,6

845,0

0,9

350,0

0,3

101,8

Tierps Energi och Miljö AB

0,4

Tierps Fjärrvärme AB

0,4

Summa

0,7

0,4

0,7

5,3

5,3

1 786,8

1 786,8

Köpare*
Säljare*

Kommunen

TKAB

Kommunen
Tierps Kommunfastigheter

ABTB

55,8
159,4

TEMAB
4,0

0,3

61,4

1,0

0,2

0,0

160,6

0,5

0,0

86,4

5,6

47,2

51,6

34,2

Tierps Energi och Miljö AB

22,8

7,2

11,5

1,3

7,6

13,7

0,2

235,2

104,9

27,6

4,9

Summa

Summa

1,3

AB Tierpsbyggen

Tierps Fjärrvärme AB

TFAB

22,9
6,0

* Beloppen är exklusive borgensavgifter

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

Kommunkoncernen

2019

2018

0,4

0,4

2019

2018
0,4

19,2

21,9

22,9

1,1

1,6

1,6

0,0

0,0

0,0

-1,2

-2,9

-9,7

Omklassificering till omsättn tillg

0,0

6,6

6,6

Förändringar långfristiga periodiseringar

0,6

-0,3

8,7

20,2

27,4

Realisationsvinster/förluster

Utgående bokfört värde
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Not 27 Övriga upplysningar

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

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

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

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

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

Ansvarsförbindelse
Åtagande att fullgöra viss ekonomisk förpliktelse, exempelvis pensionsåtagandet.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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




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

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

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




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

Resultaträkning
Årsprognos i
delårsrapport

Årsbudget
2019

Utfall 2019

Avvikelse
mot budget

Utfall 2018

Verksamhetens intäkter

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Personalkostnader
Materialkostnader
Tjänster
Övriga kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens kostnader

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

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

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

37
8
-21
16
0
41

-110
0
-864
-19
0
-992

Verksamhetens nettoresultat

-1 099

-1 099

-1 058

41

-992

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

-1 099

-1 099

-1 058

41

-992

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

-1 099

-1 099

-1 058

41

-992

Bruttoinvesteringar

0

0

0

0

0

Nettoinvesteringar

0

0

0

0

0

(tkr)

Avgifter & ersättningar
Övriga intäkter

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

Analys av årets verksamhet
Kund:
Funktionen med ambulerande röstmottagare har fungerat bra. Ambulerande röstmottagare kunde
nyttjas av de personer som inte kan ta sig till en röstningslokal eller vallokal på grund av till exempel
ålder eller funktionsnedsättning och som inte har någon närstående som kan agera bud. Samordning
har skett med vård- och omsorgsboenden i kommunen. Ambulerade röstmottagare har funnits vid en
dag på varje boende. Samtliga som beställt hjälp har erhållit hjälp. Totalt nyttjade 18 personer denna
möjlighet. Intresset i detta val var betydligt lägre än under valet till riksdag, kommun och landsting
2018.
Förtidsröstningen har funnits på kommunens större orter: Tierp, Örbyhus, Söderfors, Skärplinge och
Karlholmsbruk. I Mehedeby var det öppet för förtidsröstning på valdagen. Öppettiderna har varit
desamma som vid valet i höstas.
I Demokratiberednings demokratiuppdrag ingår att verka för ökat valdeltagandet. Inga specifika
insatser gjordes dock inför Europaparlamentsvalet. Framförallt på grund av att den tidigare
beredningen avgick vid årsskiftet och den nya beredningen behövde tid att formera sitt arbete.
Alla lokaler som används vid val ska vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Det
finns också ett stärkt krav på att lokalerna inte ska ha politisk eller religiös anknytning. Innan
valnämnden beslutade om vilka lokaler som skulle användas gjordes besök i alla lokaler för att
kontrollera tillgängligheten.
Inga överklaganden inkom till Valmyndigheten gällande valet i Tierps kommun.
Process:
Det nya kravet på avskärmning av valsedlar tillgodosågs med skärmar runt valsedelsställ och en ökad
bemanning för att hålla ordning på kön av röstande och ordningen i valsedelsställen.
Vid detta val anlitades PostNord för hantering (sortering och distribution) av förtidsrösterna. Det
fungerade bra. Hanteringen blev effektivare och vallokalerna fick förtidsrösterna tidigare på valdagens
morgon.
Valet genomfördes enligt den fastställda processnormen. Vissa förbättringar av processnormen har
gjorts.
Under våren var kommunen skyldig att tillhandahålla förtidsröstning inför omvalet i Falu kommun.
Kundtjänst i Medborgarservice utbildades för att kunna ta emot förtidsröster.
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Medarbetare:
Totalt rekryterades 105 röstmottagare för att genomföra valet. Av dessa arbetade 25 personer med
förtidsröstning och 83 personer i vallokal på valdagen.
Som ambulerande röstmottagare, avbytare för de som tjänstgjorde på förtidsröstningen i kommunhuset
i Tierp samt för mottagning och inlåsning av röster användes anställda i kommunhuset. Totalt 13
personer från enheterna Kvalitet och strategisk utveckling, Ledningsstöd, Dokumentstrategiska teamet
och Kommunikationsenheten medverkade under valet. Arbetsmarknadsenheten anlitades för
merparten av alla transporter av material.
Alla som arbetade vid valet, inklusive valnämnden, genomgick utbildning för att få tjänstgöra som
röstmottagare.
Ekonomi:
Valnämnden har ett överskott om 88 tkr. Överskottet beror till största delen av att det fastställda
statsbidraget blev högre än förväntat och att materialkostnaden kunde hållas nere. För arrangerandet av
förtidsröstning inför omvalet i Falu kommun erhöll valnämnden kostnadstäckning från
valmyndigheten.
Statsbidraget för att genomföra val motsvarar cirka 50 procent av valnämndens kostnad för att
genomföra val. Enheterna för Kvalitet och strategisk utveckling respektive Ledningsstöd
tillhandahåller tjänstemannastöd och personal för genomförandet av valet. I detta val har även personal
från dokumentstrategiska teamet och kommunikationsenheten deltagit. Kostnad för tjänstepersonernas
medverkan ingår i respektive enhets budget och finns alltså inte med i valnämndens redovisning av
intäkter och kostnader.
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Resultaträkning
Årsprognos i
delårsrapport

Årsbudget
2019

Utfall 2019

Avvikelse
mot budget

Utfall 2018

Verksamhetens intäkter

0
491
491

0
455
455

0
507
507

0
52
52

0
423
423

Personalkostnader
Materialkostnader
Tjänster
Övriga kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens kostnader

-673
-3
-73
-1
0
-750

-683
-32
-54
-6
0
-774

-674
-3
-59
-1
0
-738

8
29
-5
5
0
36

-726
-24
-54
-12
0
-816

Verksamhetens nettoresultat

-259

-319

-231

88

-394

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

-259

-319

-231

88

-394

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

-259

-319

-231

88

-394

Bruttoinvesteringar

0

0

0

0

0

Nettoinvesteringar

0

0

0

0

0

(tkr)

Avgifter & ersättningar
Övriga intäkter

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

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

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

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

Årsbudget
2019

Utfall 2019

Avvikelse
mot budget

Utfall 2018

Verksamhetens intäkter

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Personalkostnader
Materialkostnader
Tjänster
Övriga kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens kostnader

-38
0
-1
-4
0
-42

-38
0
-1
-4
0
-42

-42
0
0
0
0
-42

-4
0
1
4
0
0

-37
0
0
0
0
-37

Verksamhetens nettoresultat

-42

-42

-42

0

-37

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

-42

-42

-42

0

-37

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

-42

-42

-42

0

-37

Bruttoinvesteringar

0

0

0

0

0

Nettoinvesteringar

0

0

0

0

0

(tkr)

Avgifter & ersättningar
Övriga intäkter

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

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

Resultaträkning
Årsprognos i
delårsrapport

Årsbudget
2019

Utfall 2019

Avvikelse
mot budget

Utfall 2018

Verksamhetens intäkter

0
12 420
12 420

0
12 420
12 420

0
12 420
12 420

0
0
0

0
11 398
11 398

Personalkostnader
Materialkostnader
Tjänster
Övriga kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens kostnader

0
0
-12 420
0
0
-12 420

0
0
-12 420
0
0
-12 420

0
0
-12 420
0
0
-12 420

0
0
0
0
0
0

0
0
-11 398
0
0
-11 398

Verksamhetens nettoresultat

0

0

0

0

0

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Resultat efter finansiella
intäkter och kostnader

0

0

0

0

0

Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Resultat

0

0

0

0

0

Bruttoinvesteringar

0

0

0

0

0

Nettoinvesteringar

0

0

0

0

0

(tkr)

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

Uppföljning av strategier för att uppnå målen
IT-nämndens första år har präglats av processkartläggningar och rollbeskrivningar för organisationen
samt ett budgetarbete som resulterade i en budget först den 27 juni 2019. Återhållsamhet och
överutnyttjande av interna resurser har gett ett stort ekonomiskt överskott totalt för de fem
kommunerna, men eftersatt verksamhetsstöd och slitna medarbetare.
Med anledning av de fem kommunernas ansträngda ekonomi och de styrsignaler som mottagits både
politiskt och från verksamheten så har ett positivt resultat varit den första och största prioriteringen,
speciellt med tanke på SMN:s (Knivsta/Heby) stora negativa resultat under de föregående åren. En
ekonomi i balans har överseglat allt och medfört återhållsamhet med rekryteringar och projekt. Under
en stor del av året så har möten med de fem kommunernas ekonomichefer skett en gång per vecka.
Övergripande inriktningsmål:
Nämnden ska verka för att kontinuerligt effektivisera IT-verksamheten för att kunna leverera ITtjänster till förvaltningarna till överenskomna servicenivåer. Uppdraget innefattar även att ge
överenskommet stöd för IT-relaterade verksamhets- och utvecklingsfrågor.
Uppdrag och uppgifter:
Den gemensamma nämnden ansvarar för:
 strategisk och taktisk utveckling av IT-relaterade områden
 support/helpdesk av IT-relaterade områden
 IT-drift av den centrala servermiljön för kommunerna
 att leda en referensgrupp för inköp och logistik av gemensamma IT-produkter och IT-tjänster
 hantering av telefonifunktionen enligt separata överenskommelser med varje kommun
 inventarieadministration för IT-relaterade produkter, samt motsvarande stöd för
 inventarieadministration av förvaltningarnas verksamhetskritiska IT-system
 förvaltningarnas kommunikationsnät
 avtal som är en förutsättning för nämndens ansvarsområden
Dessutom har nämnden i uppdrag att vara stöd:
 i kommunernas digitala utveckling/digitala transformation
 för verksamheterna vid upphandling av förvaltningsspecifika IT-produkter och IT-tjänster,
 inklusive produkt- och modellval
 för förvaltningar vid IT-projekt och andra utvecklingsprojekt
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Analys av årets verksamhet
Kund:
Vi ser i de enkäter vi skickat ut att det samlade betyget från verksamheten är diversifierat. I de tre
kommunerna med egen regi så har resultatet varit relativt stabilt, något ned i Tierp och Älvkarleby och
uppåt i Östhammar. I de tre kommunerna med egen regi är det marginella förändringar som till viss
del förklaras av ökat deltagande i enkäten samt att personal från Tierp, Älvkarleby och Östhammar
deltar i IT-städningen i Knivsta. Den största försämringen av kundnöjdhet är i Knivsta. I Knivsta så
har återkommande problem med nätverk och infrastruktur stor påverkan på kundnöjdheten. En
påverkan för två av kommunerna (Heby/Knivsta) som hårdast drabbats av den överklagade
upphandlingen av skrivare/ kopiatorer går inte att bortse ifrån. En del av missnöjet kommer från
frustrationen av gammal skrivarutrustning.
Sammantaget är det 42 skolor och 61 förskolor som ingår i IT-organisationens ansvar, lägg därtill
motsvarande volymer inom samhällsbyggnad och omsorgen så är bilden av en relativt stor
organisation med de krav och önskemål som tillkommer klar. IT-organisationen har inte under 2019
klarat av att möte de förväntningarna.
Process:
Städningen i Knivsta har tagit mer än 1800 timmar extra från övriga delar av den egna ITorganisationen, här fortgår städningsprojektet för infrastrukturen under våren 2020 i ett projekt
tillsammans med Advania. Kvarvarande ”skräp” i infrastrukturen och i AD:t från tidigare leverantörer
påverkar driftsstabiliteten. I anslutning till ovanstående har arbetet startats för ”nytt AD, Active
Directory”. Knivsta kommer att vara först ut, men övriga fyra kommuner ska löpande flyttas över i det
nya gemensamma AD:t. Denna infrastrukturförändring skapar möjligheter för verksamheterna att
samarbeta och samverka kring sina processer och system.
Under året så har utbildningar inom säkerhetsområdet genomförts tillsammans med olika myndigheter.
En ökad aktivitet märks kring vår infrastruktur och säkerheten har skärpts under året.
En handfull större upphandlingar har förberetts under 2019 (telefoni, datacenter, licenspartner,
print/copy, kommunnät Knivsta/Heby) och annonserats. En av de större (print/copy) överklagades
tyvärr och har gjorts om. Sammantaget så märks ett klart högre intresse från marknaden då behovet
som annonseras nu motsvarar en kommun om cirka 86 000 kommuninnevånare.
Under 2019 har arbetet med att förenkla och snabba upp processen med ”från behov till leverans”
startats upp av våra partneransvariga. Ett förenklat förfarande vid IT-beställningar har införts i ett par
av kommunerna med goda erfarenheter. Verksamheterna har egna utbildade beställare som via web
direkt kan se och beställa utrustning ur ett standardiserat sortiment med direktleverans till den egna
arbetsplatsen. Rutiner för ekonomiprocesserna har arbetats fram tillsammans med de fem
kommunernas ekonomichefer.
Under 2019 har de fem kommunernas supportpersonal påbörjat ett samarbete över kommungränserna.
Regelbundna gemensamma supportmöten över Skype sker varje vecka för att byta erfarenheter och
dryfta aktuella problem. Två IT-tekniker har rekryterats för att förstärka gruppen och låta de mest
erfarna teknikerna ta ett steg uppåt internt för att lära sig nya saker.
Numera går det även för supportteknikerna att arbeta över gränserna på distans och åtgärda ärenden i
alla kommuner.
Något av det viktigaste som gjorts under 2019 är att de fem kommunernas IT-helpdesk samlats i
samma helpdesksystem (ServiceDesk+). Det är första steget för att kunna hjälpa alla användare
oberoende av geografin.
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IT-organisationen har startat en ”Klientgrupp” med representanter från alla fem kommunernas
supportpersonal, gruppens ansvar är att samordna arbetet med de olika klientplattformar som finns i
kommunerna med syfte att strömlinjeforma dessa så att de är så lika som möjligt för att underlätta
supportens arbete över gränserna.
Supporten har tillsammans med Kundansvariggruppen påbörjat kartläggning och komplettering av
processer och rutiner som finns i de olika kommunerna för att se vad som kan göras så lika som
möjligt och nyttja ”best practise” i de fall rutinerna för samma arbets-uppgifter ser olika ut.
Under 2019 har arbete med att försöka få bort de datorer som fortfarande har Windows 7 installerat
eller i de fall det går, uppgradera dessa till Windows 10. Detta görs för att skärpa säkerheten i
klientplattformen för samtliga kommuner. Det finns idag ett fåtal klienter kvar med Windows 7 i
kommunerna men arbetet med att få bort dessa pågår kontinuerligt.
Införandet av ITIL med bland annat ”change-processen” under 2019 för hela IT-organisationen har
medfört ändrade roller och nya arbetssätt Ett nytt förvaltningssystem inom IT har
införts(ServiceDesk+) för att stödja processerna inom ITIL på ett bra sätt och hantera de incidenter
som inkommer.
Under året har driftmöten varannan vecka införts där personalen dels lyfter pågående förändringar
men även planerar framåt. Ett antal mindre forum (drift-kundansvariga, tekniskt råd med flera) har
startats för att förbättra kommunikationen internt inom IT-förvaltningen.
Vi har förlängt en hel del avtal under året, dels för att vi inte fått till nya avtal men även för att vår tid
inte räckt till allt. Konsolideringen och andra gemensamma projekt har inte kommit så långt som vi
velat då huvudfokus varit att leverera en stabil drift och support till verksamheterna. Dock har en hel
del tid gått till olika inventeringar av hårdvara, mjukvara, rutiner och dokumentation samt till utökat
kunskapsutbyte i senare delen av året. Några större investeringar har inte gjorts under året.
De har varit en del av våra medarbetare som jobbat mer över gränserna och det har gjort att vi kunnat
minska konsultkostnaderna genom att utnyttja intern kompetens.
Vi sitter just nu i en uppdelad miljö där vi på ena sidan har en extern drift (Knivsta/Heby) som vi sitter
i som beställare och i den andra delen där vi har drift i egen regi (Tierp/Älvkarleby/Östhammar). En
övergripande strävan under året har varit att göra saker så lika som möjligt för att underlätta för drift,
men även support och andra delar.
Gällande förändringar/införande har cirka 300 större förändringar genomförts under året och cirka 30
stycken är påbörjade men ej klara ännu.
För rollen Kundansvariga IT har en stor andel i arbetet under 2019 legat i att finna gemensamma
arbetssätt, hur ärenden ska sonderas och drivas. Det första grundfundamentet är ärendeprocessen som
etablerades 2019-10-11. Etablering av arbetsmöten, det vill säga KA-möten, som numera har utökats
till KA + Drift/Support/Nät (roterande schema), PAKA(Partneransvarig-Kundansvarig) möten har
etablerats för att kunna lämna över frågor och synpunkter mellan PA och KA.
Första chefsenkäten som genomfördes för de fem kommunerna skickades ut i början av 2019. Denna
visade tydligt olika bedömningarna om extern drift kontra intern drift av IT. När resultatet av
chefsenkäten för 2020 analyseras så kan vi jämföra data och se om trenden blivit positivare eller
negativare jämfört med 2019. Detta är en etablerad process som framöver kommer att användas för att
ta tempen på hela IT-organisationen.
Två större upphandlingar av verksamhetssystem inom skola (Älvkarleby, Tierp, Heby) och vård- och
omsorg (Tierp, Heby, Knivsta) har genomförts under 2019. Kundansvariga IT har agerat
stöttande/rådgivande till verksamheterna under dessa gemensamma upphandlingar.
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Två verksamheter (barn- och utbildning, socialtjänst) inom flera av Cassiopeia-kommunerna har aktivt
träffas för att diskutera arbetssätt och utmaningar inom digitalisering.
Medarbetare:
De nya rollerna kundansvarig och partneransvarig har tagit tid att forma och beskriva. Att sätta
processer som fungerar i en matris-organisation där funktioner och processer ska samutnyttjas i fem
kommuner är svårt. Chefsorganisationen och ansvaret har gjorts om två gånger under året. Under sista
kvartalet klarnade roller och processerna.
Ekonomi:
Kortfattat så kan året beskrivas som löpande budgetarbete under innevarande år. Klargöranden och
förtydligande om allt från hyror till kostnader för ”IT-bilar” har skett inom ekonomichefsgruppen. Den
allmänt dåliga ekonomin i de fem kommunerna samt det faktum att Tierps kommun haft köpstopp
under stora delar av året påverkar så klart resultatet.

Resultaträkning
Årsprognos i
delårsrapport

Årsbudget
2019

Utfall 2019

Avvikelse
mot budget

Utfall 2018

Verksamhetens intäkter

0
65 181
65 181

0
65 181
65 181

0
54 740
54 740

0
-10 441
-10 441

0
0
0

Personalkostnader
Materialkostnader
Tjänster
Övriga kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens kostnader

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

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

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

2 603
39
6 328
1 294
183
10 447

0
0
0
0
0
0

Verksamhetens nettoresultat

0

0

6

6

0

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

0
0

0
0

0
-6

0
-6

0
0

Resultat efter finansiella
intäkter och kostnader

0

0

0

0

0

Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Resultat

0

0

0

0

0

Bruttoinvesteringar

0

0

0

0

0

Nettoinvesteringar

0

0

0

0

0

(tkr)

Avgifter & ersättningar
Övriga intäkter

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

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

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

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

Kvinnor

Män

2019

2018

2019

2018

2019

2018

5,4

0,0

24,6

0,0

2,1

0,0

31,3

0,0

46,9

0,0

0,0

0,0

Sjukfrånvaro 30-49 år

1,2

0,0

0,0

0,0

1,2

0,0

varav långtidsjukfrånvaro

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Sjukfrånvaro -29 år
varav långtidsjukfrånvaro

Sjukfrånvaro 50varav långtidsjukfrånvaro
Total Sjukfrånvaro
varav långtidsjukfrånvaro

6,4

0,0

2,1

0,0

7,6

0,0

53,5

0,0

0,0

0,0

57,7

0,0

3,8

0,0

5,9

0,0

3,5

0,0

40,4

0,0

37,5

0,0

41,2

0,0

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

2017

2018

13,4

5,7

2,5

Tierp Älvkarleby

1,2

2,0

1,8

Östham m ar

3,1

4,8

2,3

Sam verkansnäm nden Knivsta/Heby

Antal årsarbetare
Totalt

Kvinnor

Män

2019

2018

2019

2018

2019

2018

-29 år

7,3

0,0

0,9

0,0

6,4

0,0

Åldersgrupp 30-39 år

6,7

0,0

0,0

0,0

6,7

0,0

Åldersgrupp 40-49 år

10,1

0,0

1,2

0,0

8,9

0,0

Åldersgrupp 50-59 år

11,3

0,0

2,0

0,0

9,3

0,0

3,2

0,0

1,0

0,0

2,2

0,0

38,7

0,0

5,2

0,0

33,5

0,0

Åldersgrupp

Åldersgrupp 60 år Totalt antal anställda

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

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

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

Advania
Heby IT
för
egen it-org Heby

1,4%

0,0%

13,5%

2,7%

12,5%

3,1%

8,1%

2,8%

13,3%

45,9%

13,5%

15,6%

15,6%

Nöjd

36,5%

36,1%

33,3%

32,4%

45,9%

50,0%

71,9%

Mycket nöjd

55,4%

59,7%

46,7%

5,4%

37,8%

15,6%

9,4%

0,0%

0,0%

6,7%

2,7%

0,0%

6,3%

0,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Neg

8,1%

4,2%

13,3%

59,5%

16,2%

28,1%

18,8%

Pos

91,9%

95,8%

80,0%

37,8%

83,8%

65,6%

81,3%

0,0%

0,0%

6,7%

2,7%

0,0%

6,3%

0,0%

ingen åsikt

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

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


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


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


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


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

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

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

Perspektiv

KUND

PROCESS

MEDARBETARE

Strategier

Regelbundna
kunddialoger och
konsultativt arbetssätt.

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

Rekrytera, utveckla och
behålla medarbetare med
hög kompetens.

Avtalstroheten ska vara
minst 80 %.

Samtliga medarbetarbetare
ska ha utvecklingsplaner
som även inbegriper
ovanstående kunskaper.

Mått/ målvärde

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

Inga revisionsanmärkningar
inom Gemensam service.

Kontinuerliga utbildningar i
offentlighet och sekretess,
kommunallagen och
förvaltningslagen.

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

Sjukfrånvaron ska minska till
5,0 % 2019.

Måluppfyllelse

Delvis

God (4,4 %)

Ev.
kommentar/fotnot

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

Resultaträkning
Årsprognos i
delårsrapport

Årsbudget
2019

Utfall 2019

Avvikelse
mot budget

Utfall 2018

Verksamhetens intäkter

19
17 199
17 218

15
17 460
17 475

7
16 583
16 590

-8
-876
-884

9 606
69 333
78 939

Personalkostnader
Materialkostnader
Tjänster
Övriga kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens kostnader

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

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

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

1 363
286
-2 807
2 179
-33
988

Verksamhetens nettoresultat

-62 772

-62 723

-62 619

104

-51 162

100
-106

105
-161

95
-139

-10
22

100
-138

-62 778

-62 778

-62 663

115

-51 200

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

-62 778

-62 778

-62 663

115

-51 200

Bruttoinvesteringar

0

0

0

0

1 318

Nettoinvesteringar

0

0

0

0

1 318

(tkr)

Avgifter & ersättningar
Övriga intäkter

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

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

050
553
662
736
100
101

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

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

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

Kvinnor

Män

2019

2018

2019

2018

2019

2018

Sjukfrånvaro -29 år

1,2

4,0

1,2

2,8

5,4

9,1

varav långtidsjukfrånvaro

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4,0

Sjukfrånvaro 30-49 år

2,2

5,4

2,2

7,8

1,1

4,0

varav långtidsjukfrånvaro

0,0

44,0

0,0

47,5

0,0

55,1

Sjukfrånvaro 50varav långtidsjukfrånvaro
Total Sjukfrånvaro
varav långtidsjukfrånvaro

6,3

5,8

5,9

6,0

4,8

5,1

54,9

34,5

72,8

34,9

32,0

0,0

4,4

5,5

4,0

6,7

2,5

0,0

41,8

37,9

53,9

40,8

18,4

0,0

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

Kvinnor

Män

2019

2018

2019

2018

2019

2018

-29 år

1

6

1

4

0

2

Åldersgrupp 30-39 år

9

30

6

18

3

12

Åldersgrupp 40-49 år

18

33

18

23

0

10

Åldersgrupp 50-59 år

21

46

16

36

5

10

Åldersgrupp 60 år -

10

20

9

19

1

1

Totalt antal anställda

59

135

50

100

9

35

Åldersgrupp

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

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


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


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


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


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

RUS-mål
Beskrivning

Strategier

Mål 2019

Mål 2030

Nyföretagande

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

9 nya företag/1
000 invånare.

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

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

80 % av alla
hushåll och
verksamheter

100 % av alla
hushåll och
verksamheter

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

Mål

Perspektiv
Strategier

KUND

PROCESS

MEDARBETARE

Delta i rankingarna NKI,
Svenskt Näringsliv.

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

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

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

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

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

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

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

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

Måluppfyllels
e

Delvis måluppfyllelse

Delvis måluppfyllelse

ev
kommentar/fotn
ot

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

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

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

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

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

Bidrag totalt
20000
237250
286800

Huvudutförare
Kommunen
Upplandsstiftelsen
Upplandsstiftelsen

2020-12-31

1269000

Kommunen

2020-12-31

684000
520900

Kommunen
Upplandsstiftelsen

801000
581735
4400685

Upplandsstiftelsen
Kommunen/förening

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

Den årliga slåttern i Iggelbo naturreservat har genomförts och så även den traditionsenliga
Tämnarådagen i Karlholm. Naturkontoret deltog även i invigningen av pilgrimsleden St. Olav
Waterway i Ängskär samt på Hälsodagen på Vegavallen. Naturkontoret har inbjudits att berätta om
kommunens naturvårdsarbete, som ett gott exempel, dels på Länsstyrelsens workshop om åtgärder för
biologisk mångfald, dels på föreläsning för allmänheten på Ramböll, om blågröna miljöer i
stadsplaneringen. En utbildning i naturvårdsärenden har även hållits för utskottet Samhällsbyggnad.
Medarbetare:
Genomfört en handledarutbildning tillsammans med Skolverket för våra kökschefer och 1:e kockar för
att vara bättre rustade för framtidens ökade behov av praktikanter och våra dagliga behov av ett gott
mottagande av vår personal. Alla medarbetare fick möjlighet att gå en självskyddsutbildning i januari.
Haft utbildningar i salladsberedning, Grön gastronomi, datakunskap och Hållbarhet och klimatsmart
mat samt erbjudit ett webbenarium om specialkost och svinn. En digital hygienutbildning har byggts
upp på kommunens intranät för att kunna säkra upp utbildningskravet i livsmedelshygien.
Medborgarservice har påbörjat arbetet med STAMINA i samtliga verksamheter.
Inom enheten Näringsliv och turism deltar medarbetare aktivt i flertalet större projekt. Projektens syfte
handlar om utveckling samt att förbättra samverkansformer mellan det offentliga, det privata
näringslivet och civilsamhället.
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Projektet Nordic Digitalisation avlutades i januari. Ett av resultaten i projektet är en handbok för
digital transformering. I handboken finns Tierps- och Älvkarlebys arbete med att skapa en digital
destination med som ett case.
Projektet KOMPIS är också avslutat under 2019 och har bland annat resulterat i en gemensam karta –
i-kartan för området Östhammar-Nordanstig. Kartan kommer att förvaltas av de två deltagande
regionerna Uppsala och Gävleborg och kan användas för framtida samhällsplanering vid kusten.
Projektet "Affärskompetens" har under 2019 avslutats. Någon fortsättning i kommunal regi kommer
inte att ske då ekonomi för detta saknas.
Projektet Augmented Export avslutades under 2019.
Projektet Från Köping Till Kärna har haft ett antal träffar med såväl fastighetsägare som
butiksinnehavare med målsättning att skapa ett levande och attraktivt centrum i Tierp. Som underlag
har bland annat den av WSP framtagna handelsutredningen funnits att tillgå.
Landsbygdsutveckling:
Under året har det anordnats träffar med LRF kommungrupp, dels med styrelsen dels olika tematräffar
med alla medlemmar, bland annat kring upphandlingsfrågor.
Näringsliv och turism har aktivt deltagit i Partnerskapet för landsbygdsutveckling hos Länsstyrelsen
där bland annat den kommande RUSen har diskuterats ur ett landsbygdsperspektiv.
Leaderprojektet Framtidsfabriken, med Utveckla ÖTV som projektägare och kommunen som
medfinansiär i form av tid, pågår. Under året har ett antal aktiviteter genomförts för att hitta hållbara
samverkansformer mellan kommun, näringsliv och civilsamhället. Framtidsfabriken har bland annat
deltagit i dialoger för att ta fram riktlinjer ”Samverkan med civila samhället” och tagit fram en LEA
(lokalekonomisk analys).
Leaderprojektet Framtid Hållnäs har Hållnäs sockenråd som projektägare och kommunala resurser
inom besöksnäringen och landsbygdsutvecklingen lägger in tid. Projektets övergripande syfte är att
öka inflyttningen till Hållnäshalvön samt skapa en marknadsföringsplan för att synliggöra Hållnäs
resurser. Under projektets första år har bland annat en LEA (Lokalekonomisk analys) påbörjats.
Under året har ett reglemente för ett Näringslivsråd tagits fram och antagits av kommunfullmäktige.
Representanter till rådet väljs in vid kommunstyrelsens första sammanträde 2020.
Ekonomi:
Infört manuell hantering av Tempus, förskolans närvarosystem, i kostenheten för att kunna minska
svinn till framförallt alla våra mottagningsenheter. Startat upp en arbetsgrupp som har utrett ett
automatisk integration mellan dessa två program. Med denna integration så förväntas den manuella
hanteringen minska, vilket leder till både minskat svinn och personalkostnader på sikt.
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Resultaträkning
(tkr)

Avgifter & ersättningar
Övriga intäkter

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

Årsprognos i
delårsrapport

Årsbudget
2019

Utfall 2019

Avvikelse
mot budget

Utfall 2018

7 766
109 280
117 046

11 236
120 006
131 242

7 739
113 706
121 445

-3 497
-6 300
-9 797

8 623
71 122
79 745

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

096
913
045
504
171
729

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

805
555
899
569
338
166

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

940
036
980
702
894
552

5
-1
-12
-1
14
5

865
481
081
133
444
614

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

-70 683

-55 924

-60 107

-4 183

-71 811

0
0

0
0

1
-98

1
-98

0
-1

-70 683

-55 924

-60 205

-4 281

-71 812

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

-70 683

-55 924

-60 205

-4 281

-71 812

Bruttoinvesteringar

76 122

94 447

57 309

37 138

51 012

Nettoinvesteringar

76 122

94 447

57 309

37 138

43 007

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

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

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

Grundportion

Kostnadsförhållande
1

40

Antal
Portioner
394 679

Budget2019
15 814 843

Förskoleportion

0,6

40

215 055

8 590 994

Gymnasieportion

1,2

38

81 862

3 119 821

Äldreomsorg (exkl
servicepersonal)
Dagverksamhet

1,2

29

168 528

4 939 225

1

29

1780

51 181

Hemtjänst

1,5

36

35 028

1 246 976

Frukost/Mellis Förskola

0,2

17

258 066

4 285 576

Frukost/Mellis Grundskola

0,3

19

170 115

3 260 837

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

Framtidsbedömning
Kommunens tillväxt planeras ligga i samma nivå som tidigare. Det kräver fortsatt fokus för att
färdigställa beslutade expansioner. Generellt beräknas kommunens invånarantal växa med cirka 170200 invånare/år.
Likväl som samhällsbyggandet är ett av prioriteringsområden inom Medborgarservice, det vill säga att
skapa förutsättningar till möjliggörande av byggnation av boende, service och verksamhetsändamål.
Samtidigt som det satsas på nybyggnation av till exempel infrastruktur i våra expansioner behövs
befintlig infrastruktur säkras drift och underhållsmässigt. Här är det uppenbart att befintlig ram inte
uppfyller behovet varvid prioriteringar kommer att ske, främst inom Gata/Park området där
Samhällsbyggnad inte kommer genomföra belysning och vägunderhåll för de lokaliteter som
kommunen inte är huvudman.
Kompetensförsörjning kommer fortsatt att vara ett prioriterat område. Att vara en attraktiv
arbetsgivare och kommun med innovativa möjligheter krävs för att få rätt kompetens.

36
926

Årsredovisning 2019

Kommunens verksamheter behöver utveckla mer samarbete och samsyn för att skapa effektivitet och
även attraktivitet. Digitalisering av processer kommer att innebära förkortade ledtider men till viss del
ökade kostnader initialt.
Marknadsföringen av Tierps kommun behöver prioriteras och budgeteras för att möjliggöra en hållbar
ekonomisk tillväxt och framtidsförutsättningar.
Kostenheten ser svårigheter med det politiska sparkravet på 2 Mkr för livsmedel då livsmedelspriserna
samt kravet på ekologiskt ökar. Den största budgetposten för kosten är personalkostnaderna. Denna
kostnad är beroende av antalet tillagningskök, mottagningskök, beläggning och servicekrav under lov.
Med rätt planering, samverkan, nyttja lokaler och personal kostnadseffektivt, att hjälpas åt över
gränserna och att politiken sätter tydliga gränser kring vad som ska prioriteras.
Budgetdirektivet inför 2020 är att kosten ska kunna spara in 500 tkr på transporter. Vi ser att redan
under 2019 kommer den budgeten att gå plus med cirka 100 tkr, det beror på att man redan internt
utnyttjar kontor och service. Det innebär att utmaningen ligger på cirka 400 tkr. Det finns flera olika
sätt att försöka uppnå besparingskravet, exempelvis genom att utnyttja kommunens befintliga
fordonsflotta samt att man även kan se över transporterna under sommar/jullov då eventuellt
förskolan/skolan har sammanslagningar. Nackdelen med att utnyttja interna transporter är att det även
kräver personalkostnader samt att det inte alltid är driftsäkert.
Utöver sparkravet har vi även svårt att klara ramarna då vi till exempel saknar budget för löpande
reparationer av Tierpsbyggens lokaler.

Mått
Totalt

Kvinnor

Män

2019

2018

2019

2018

2019

2018

Sjuk frånvaro -29 år

3,3

2,6

3,4

4,3

3,1

1,4

varav långtidsjukfrånvaro

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Sjuk frånvaro 30-49 år

7,9

4,7

11,0

2,7

2,8

8,7

44,8

2,1

50,7

0,0

7,2

3,4

6,6

3,1

7,5

2,1

0,0

4,9

63,0

5,4

63,0

-4,9

0,0

12,6

7,1

3,8

8,7

2,6

2,2

5,8

51,9

2,9

55,9

-1,5

6,4

6,2

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

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

Kvinnor

Män

2019

2018

2019

2018

2019

2018

-29 år

4

3

2

2

2

2

Åldersgrupp 30-39 år

16

8

9

2

8

6

Åldersgrupp 40-49 år

19

9

13

4

7

5

Åldersgrupp 50-59 år

22

8

20

3

2

5

Åldersgrupp 60 år -

14

4

12

1

2

3

Totalt antal anställda

75

32

56

11

20

21

Åldersgrupp

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

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


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


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


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


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

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

Utveckla kommunens friluftsliv och kulturarv
Skapa nya mötesplatser
Digitalisera verksamheten

Perspektiv

KUND

PROCESS
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Strategier

Mått/ målvärde

Måluppfyllelse

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

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

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

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

Antal åtgärder inom
fritidsgårdsverksamheten i
förhållande till utredningen.

God digitalisering
Delvis på Fritidsgården

Delvis på medarbetare
Delvis på utveckling mellan
verksamheterna på KoF

ev
kommentar/fotnot

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

Resultaträkning
(tkr)

Årsprognos i
delårsrapport

Årsbudget
2019

Utfall 2019

Avvikelse
mot budget

Utfall 2018

2 238
7 893
10 131

2 238
7 893
10 131

2 493
8 121
10 614

255
228
483

2 719
9 451
12 169

Avgifter & ersättningar
Övriga intäkter

Verksamhetens intäkter
Personalkostnader
Materialkostnader
Tjänster
Övriga kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens kostnader

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

189
646
824
959
180
798

967
-215
1 255
62
344
2 413

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

Verksamhetens nettoresultat

-73 081

-73 081

-70 184

2 897

-67 765

0
0

0
0

0
-25

0
-25

0
-24

-73 081

-73 081

-70 209

2 872

-67 789

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

-73 081

-73 081

-70 209

2 872

-67 789

Bruttoinvesteringar

5 204

5 204

4 694

510

784

Nettoinvesteringar

5 204

5 204

4 694

510

784

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

156
432
079
021
524
212

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

156
432
078
022
524
212

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

735
177
789
139
095
934

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

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

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

Kvinnor

Män

2019

2018

2019

2018

2019

2018

Sjukfrånvaro -29 år

3,8

6,0

4,6

2,4

2,8

10,4

varav långtidsjukfrånvaro

9,1

44,1

0,0

0,0

27,8

56,5

Sjukfrånvaro 30-49 år

7,2

6.7

11,8

11,4

1,4

1,4

varav långtidsjukfrånvaro

81,8

67,5

89,7

74,9

0,0

0,0

Sjukfrånvaro 50-

17,4

12,1

19,5

15,2

13,5

2,5

varav långtidsjukfrånvaro

83,0

71,1

81,9

74,8

86,3

0,0

Total Sjukfrånvaro

10,2

8,3

13,6

11,3

5,3

3,6

varav långtidsjukfrånvaro

77,9

65,9

80,4

72,1

68,4

36,0

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

Kvinnor

Män

2019

2018

2019

2018

2019

2018

-29 år

11,89

10,96

6,56

5,83

5,33

5,13

Åldersgrupp 30-39 år

9,00

10,82

5,82

5,35

3,18

5,47

Åldersgrupp 40-49 år

15,43

15,30

7,78

8,61

7,65

6,69

Åldersgrupp 50-59 år

11,98

10,98

8,47

8,34

3,51

2,64

5,13

5,12

3,01

4,05

2,12

1,07

53,43

53,18

31,64

32,18

21,79

21,00

Åldersgrupp

Åldersgrupp 60 år Totalt antal anställda
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Förskola
Verksamhetsidé
Förskolans verksamhet ska lägga grunden till ett livslångt lärande. En helhetssyn ska känneteckna
verksamheten där barns behov av omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Verksamheten ska
bedrivas likvärdigt och vara tillgänglig och kompensatorisk inom kommunen och inom varje förskola.
Verksamhetsidén vilar på nationella och lokala styrdokumenten. Ett särskilt fokus sätts på den
nationella digitaliseringsstrategin för skolan.

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


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


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


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


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

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

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

Perspektiv

KUND

PROCESS

MEDARBETARE

Strategier
Resultat

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

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

Samverkan mellan
förskoleområdena för
kompetensutveckling och
kollegialt lärande.

Trygghet/tillit

Lyhördhet för barnets behov
genom samarbete med
vårdnadshavare.

Kartläggning av
barngruppens behov vid
terminsstart.

Stöd av Barnhälsoteam
Stöd av Trygghetsteam

Digitalisering

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

Genomförandeplan

Tillgång till uppdaterad
närvaroinformation för
planering av bemanning,
kost mm

Likvärdighet

Barnen i förskolan har tillgång
till kompetent personal.

Aktivt arbete för en jämnare
fördelning av förskollärare

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

Mått/ målvärde

Nöjdhetsgrad högre än
riksgenomsnittet i
Skolinspektionens
föräldraenkät.

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

Måluppfyllelse

Analys av resultaten i
det systematiska
kvalitetsarbetet.
God

ev
kommentar/fotnot

Skolinspektionen genomförde
ingen enkät 2019.

God

Analys och självreflektion
genom det systematiska
kvalitetsarbetet.

God

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

Årsbudget
2019

Utfall 2019

Avvikelse
mot budget

Utfall 2018

Verksamhetens intäkter

10 105
7 606
17 711

11 200
5 253
16 453

9 878
8 069
17 947

-1 322
2 815
1 494

9 981
7 855
17 836

Personalkostnader
Materialkostnader
Tjänster
Övriga kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens kostnader

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

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

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

-2 089
19
-134
102
17
-2 084

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

Verksamhetens nettoresultat

-136 344

-133 306

-133 896

-590

-122 112

0
-1

0
-1

0
0

0
1

0
-1

-136 345

-133 307

-133 897

-590

-122 113

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

-136 345

-133 307

-133 897

-590

-122 113

Bruttoinvesteringar

750

750

410

340

765

Nettoinvesteringar

750

750

410

340

765

(tkr)

Avgifter & ersättningar
Övriga intäkter

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

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

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

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

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

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

Kvinnor

Män

2019

2018

2019

2018

2019

2018

6,01

6,13

6,23

6,24

2,39

3,15

16,34

17,42

16,72

17,75

0,00

0,00

9,15

9,47

9,22

9,50

4,69

6,39

varav långtidsjukfrånvaro

51,25

46,21

51,62

46,51

0,00

0,00

Sjukfrånvaro 50-

12,27

11,96

12,44 1210,00

1,45

0,00

varav långtidsjukfrånvaro

56,25

40,00

56,35

40,00

0,00

0,00

9,81

9,91

9,97

10,01

2,74

3,07

49,81

40,18

50,13

40,36

0,00

0,00

Total Sjukfrånvaro
varav långtidsjukfrånvaro

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

Kvinnor

Män

2019

2018

2019

2018

2019

2018

Åldersgrupp -29 år

46,3

41,2

43,5

39,8

2,8

1,5

Åldersgrupp 30-39 år

44,3

40,3

44,0

39,8

0,3

0,5

Åldersgrupp 40-49 år

63,2

61,5

62,0

61,0

1,2

0,5

Åldersgrupp 50-59 år

71,4

66,4

70,2

65,8

1,2

0,6

Åldersgrupp 60 år -

30,5

33,8

30,1

33,3

0,4

0,5

255,7

243,3

249,8

239,7

5,9

3,6

Totalt antal anställda

Tierp/riket

Tierp/riket

Kostnader (kr)

2017

2018

Kostnad kommunal förskola, kr/inskrivet barn

121 075/148 474

133 735/153 229

Bruttokostnad lokaler kommunal förskola, kr/inskrivet barn

18 676/21 745

23 280/22 780

Heltidstjänster med förskollärarlegitimation

44

43

Heltidsanställda månadsavlönade inom förskola och skolbarnomsorg

77/85

82/87

Inskrivna barn/årsarbetare

6,2/5,1

6,2/5,1

Personal i förskola med förskollärarexamen, antal barn/årsarbetare

14,2/11,8

14,5/12

Personal (%)

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

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


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


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


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


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

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

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

Perspektiv

KUND

PROCESS

MEDARBETARE

Hög andel elever med
fullständiga betyg och
behörighet till gymnasiet

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

Legitimerade lärare.
Kompetenta lärare.

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

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

Strategier
Resultat

Trygg

Tillit

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

Elever, vårdnadshavare
och personal upplever
delaktighet och möjlighet
till inflytande

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

Likvärdighet
Mått/ målvärde

Måluppfyllelse
Resultat

elevråd.
Våra skolor har tydliga
kommunikationsvägar med
vårdnadshavare

Dialog via APT,
medarbetarsamtal och
samverkan

Eleverna utvecklar sin
digitala kompetens och
förbereds den digitala
samhällsutvecklingen

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

Personalen utbildas i arbete
med digitalisering och dess
effekter på undervisningen

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

Kollegialt lärande och ett väl
utvecklat samarbete mellan
rektorsområdena.

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

Redovisas via analys via det
systematiska kvalitetsarbetet

Redovisas via analys och
självreflektion via det
systematiska
kvalitetsarbetet

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

Nej
Vi har inte lyckats öka
behörigheten under året.

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

Likabehandlingsplanerna
har utvecklats.

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

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

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

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

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

Det kollegiala lärandet har
utvecklats genom
regelbundna rektorsmöten.

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

Årsbudget
2019

Utfall 2019

Avvikelse
mot budget

Utfall 2018

Verksamhetens intäkter

5 865
25 817
31 682

6 100
24 412
30 512

5 781
29 138
34 919

-319
4 726
4 406

6 021
24 139
30 160

Personalkostnader
Materialkostnader
Tjänster
Övriga kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens kostnader

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

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

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

851
342
147
081
153
574

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

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

Verksamhetens nettoresultat

-260 912

-252 221

-263 655

-11 434

-253 112

0
-5

0
-3

0
-9

0
-6

0
-10

-260 917

-252 224

-263 664

-11 440

-253 122

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

-260 917

-252 224

-263 664

-11 440

-253 122

Bruttoinvesteringar

1 410

1 700

1 425

275

423

Nettoinvesteringar

1 410

1 700

1 425

275

423

(tkr)

Avgifter & ersättningar
Övriga intäkter

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

059
390
099
473
249
272

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

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

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

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

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

Kvinnor

Män

2019

2018

2019

2018

2019

2018

3,40

6,28

3,83

7,57

2,47

2,48

14,50

30,93

18,79

30,93

0,00

0,00

4,83

3,70

5,39

3,81

2,58

3,20

29,38

0,00

32,84

20,33

0,00

33,51

8,62

7,90

8,90

8,18

7,38

6,75

59,54

0,00

58,79

57,54

63,43

58,12

6,19

5,87

6,68

6,19

4,34

4,59

45,45

43,84

46,39

43,47

40,00

41,72

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

Kvinnor

Män

2019

2018

2019

2018

2019

2018

-29 år

3,18

39,70

1,38

28,70

1,80

11,00

Åldersgrupp 30-39 år

5,03

60,30

4,79

47,00

0,24

13,30

Åldersgrupp 40-49 år

8,30

70,90

6,80

57,50

1,50

13,40

Åldersgrupp 50-59 år

10,34

83,00

8,90

69,90

1,44

13,10

9,19

61,80

7,37

48,60

1,82

13,20

36,04

315,70

29,24

251,70

6,80

64,00

Åldersgrupp

Åldersgrupp 60 år Totalt antal anställda

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

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


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


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


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


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

RUS-mål
Beskrivning

Strategier

Mål 2019

Mål 2020

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

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

Uppmätt
resultat 66,9%

Saknas

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

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

Perspektiv

KUND

PROCESS
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Strategier

Mått/ målvärde

Måluppfyllelse

Kontinuerliga
kompetenshöjande
åtgärder hos medarbetarna, värdegrundsarbete och ökat
elevinflytande

Varierande arbetssätt och
tydliga kunskapsmål.

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

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

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

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

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

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

Anpassad
kompetensutveckling

Fortsatt arbete mot tydlig
organisationsstruktur

Skolutveckling med stöd i
systematiskt kvalitetsarbete:
Måluppfyllelse: JA

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

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

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

Resultaträkning
(tkr)

Avgifter & ersättningar
Övriga intäkter

Verksamhetens intäkter

Årsprognos i
delårsrapport

Årsbudget
2019

Utfall 2019

Avvikelse
mot budget

Utfall 2018

616
35 418
36 034

402
40 112
40 514

720
33 442
34 162

318
-6 670
-6 352

855
38 730
39 585

Personalkostnader
Materialkostnader
Tjänster
Övriga kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens kostnader

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

983
866
342
892
686
768

1 039
207
-1 578
141
-34
-224

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

Verksamhetens nettoresultat

-125 986

-123 030

-129 606

-6 576

-125 934

0
-4

0
-3

0
-4

0
-1

0
-30

-125 990

-123 033

-129 610

-6 577

-125 963

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

-125 990

-123 033

-129 610

-6 577

-125 963

Bruttoinvesteringar

2 000

1 400

1 403

-3

1 001

Nettoinvesteringar

2 000

1 400

1 403

-3

1 001

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

308
101
775
172
664
020

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

022
073
764
033
652
544

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

875
067
875
025
675
518

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

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

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

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

Mått
Sjukfrånvaro %
Totalt

Kvinnor

Män

2019

2018

2019

2018

2019

2018

Sjukfrånvaro -29 år

0,45

0,32

0,73

0,72

0,27

0,18

varav långtidsjukfrånvaro

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sjukfrånvaro 30-49 år

2,97

3,72

4,32

4,75

0,45

1,90

48,64

30,92

51,32

37,93

0,00

0,00

5,63

6,63

6,65

6,11

4,41

7,28

44,67

68,99

49,06

54,33

36,84

84,08

varav långtidsjukfrånvaro
Sjukfrånvaro 50varav långtidsjukfrånvaro
Total Sjukfrånvaro
varav långtidsjukfrånvaro

4,11

5,03

5,22

2,92

2,52

4,62

45,82

55,29

49,84

16,43

33,94

69,43

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

Kvinnor

Män

2019

2018

2019

2018

2019

2018

-29 år

0,05

3,93

0,00

1,08

0,05

2,85

Åldersgrupp 30-39 år

2,48

30,77

2,18

19,16

0,30

11,61

Åldersgrupp 40-49 år

3,56

30,36

2,75

20,51

0,81

9,85

Åldersgrupp 50-59 år

3,11

29,01

2,63

18,35

0,48

10,66

Åldersgrupp 60 år -

1,78

30,97

0,72

15,63

1,06

15,34

10,98

125,04

8,28

74,73

2,70

50,31

Åldersgrupp

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

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


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


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


Öka den upplevda sociala gemenskapen genom att skapa inkluderande
arbetsplatser och arbetssätt samt stimulera till inkluderande träffpunkter
Vård och omsorgs arbete med folkhälsa kännetecknas av ett förebyggande förhållningssätt, att
motverka utanförskap och underlätta integration så att den enskilde ska få bästa möjliga stöd, vård och
omsorg. Arbetet sker genom samverkan internt och externt på alla nivåer, från allmänt förebyggande
till individuellt anpassade insatser. Dokumenterade rutiner ska finnas för de olika
samverkansformerna. Ett viktigt forum är närvårdssamverkan där frågor lyfts och arbetsgrupper
tillsätts för att utveckla samverkan och specifika uppdrag. Arbetet med att kartlägga behoven i ett nytt
vårdcentrum har skett genom workshops under april månad. Fortsatt har ett tillfälle genomförts av
Region Uppsala för deltagande i projekt närvårdsplatser.
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Samarbete med kultur och fritid för inkluderande träffpunkter där programutbudet utgår från
kundernas behov och önskemål. Verksamheten har haft kontinuerlig fortbildning av kulturombud.
Vidare har kultur och fritid ansvarat för en del av kulturaktiviteter på vård och omsorgsboenden.
Samarbete mellan grundskola och vård- och omsorgsboende för att sprida kunskap över
generationerna. På flera boenden har förskola och grundskola haft regelbundna besök för att bygga
broar över generationer detta kan ha varit sångunderhållning, högläsning med mera.
Verksamheten ska skapa språkstödjande strukturer, möjliggöra en breddad rekrytering och ta tillvara
utlandsfödda personers kompetens. Vi har idag utbildat inkluderingshandledare och språkombud.
Genom detta har vi möjliggjort att kunna ta emot språkelever och extratjänster på ett kvalitativt sätt.
Arbetsplatserna ska kännetecknas av ett öppet klimat med engagerade och ansvarstagande
medarbetare. Nöjda medarbetare leder till goda ambassadörer för yrket och en attraktiv arbetsgivare.
Under året har arbete genomförts med Stamina, en modell för arbete med att förbättra den
psykosociala arbetsmiljön. Åtgärder för en bättre arbetsmiljö har tagits fram tillsammans på respektive
enhet.
Ekologiskt hållbart:


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

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

Perspektiv
Strategier





KUND

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

Arbeta med
handlingsplaner utifrån
resultat i nationella
jämförelser.

PROCESS

MEDARBETARE

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

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

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

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

Minst 90 % nöjda
medarbetare.
Högst 5 % sjukfrånvaro.

Måluppfyllelse

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

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

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

ev kommentar/fotnot

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

Årsprognos i
delårsrapport

Årsbudget
2019

Utfall 2019

Avvikelse
mot budget

Utfall 2018

9 552
27 272
36 824

8 992
26 057
35 049

9 714
30 603
40 317

722
4 546
5 268

9 892
33 745
43 637

029
669
878
690
326
592

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

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

Avgifter & ersättningar
Övriga intäkter

Verksamhetens intäkter
Personalkostnader
Materialkostnader
Tjänster
Övriga kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens kostnader

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

Verksamhetens nettoresultat

-268 444

-271 380

-267 275

4 105

-239 257

0
-2

0
-2

0
-6

0
-4

0
-5

-268 446

-271 382

-267 280

4 101

-239 262

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

-268 446

-271 382

-267 280

4 101

-239 262

Bruttoinvesteringar

1 500

1 500

1 200

300

1 520

Nettoinvesteringar

1 850

1 500

804

696

1 365

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

022
526
003
275
442
268

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

034
406
607
201
181
429

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

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

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

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

Kvinnor

Män

2019

2018

2019

2018

2019

2018

7,2

6,6

7,8

7,0

5,0

4,4

14,7

17,4

17,2

19,8

0,0

0,0

8,8

10,0

9,3

10,8

4,2

4,0

varav långtidsjukfrånvaro

45,3

45,0

47,3

46,1

11,9

21,2

Sjukfrånvaro 50-

10,7

8,5

11,0

8,7

1,1

3,2

varav långtidsjukfrånvaro

49,6

45,0

49,6

45,3

25,0

12,8

9,2

8,8

9,8

9,3

4,2

4,0

42,7

41,8

44,4

43,0

6,6

12,6

Sjukfrånvaro -29 år
varav långtidsjukfrånvaro
Sjukfrånvaro 30-49 år

Total Sjukfrånvaro
varav långtidsjukfrånvaro

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

Kvinnor

Män

2019

2018

2019

2018

2019

2018

-29 år

76

66

60

53

17

13

Åldersgrupp 30-39 år

86

85

75

72

11

13

Åldersgrupp 40-49 år

91

91

81

84

10

7

Åldersgrupp 50-59 år

101

107

99

105

2

2

71

86

68

83

3

3

425

435

383

397

43

38

Åldersgrupp

Åldersgrupp 60 år Totalt antal anställda

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

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


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


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


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


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

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





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

Perspektiv

KUND

PROCESS

MEDARBETARE

Strategier

Arbeta med
handlingsplaner utifrån
resultat i nationella
jämförelser.

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

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

Mått/ målvärde

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

Minst 90 % nöjda
medarbetare.
Högst 5 % sjukfrånvaro.

Måluppfyllelse

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

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

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

ev
kommentar/fotnot

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

Resultaträkning
Årsprognos i
delårsrapport

Årsbudget
2019

Utfall 2019

Avvikelse
mot budget

Utfall 2018

Verksamhetens intäkter

368
23 653
24 021

327
22 730
23 057

498
24 056
24 554

171
1 327
1 497

389
28 655
29 044

Personalkostnader
Materialkostnader
Tjänster
Övriga kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens kostnader

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

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

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

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

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

Verksamhetens nettoresultat

-100 084

-97 084

-101 350

-4 266

-95 452

0
-2

0
0

0
-58

0
-58

0
-29

-100 086

-97 084

-101 408

-4 324

-95 480

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

-100 086

-97 084

-101 408

-4 324

-95 480

Bruttoinvesteringar

350

350

0

350

193

Nettoinvesteringar

350

350

0

350

193

(tkr)

Avgifter & ersättningar
Övriga intäkter

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

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

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

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

Mått
Sjukfrånvaro %
Totalt

Kvinnor

Män

2019

2018

2019

2018

2019

2018

Sjukfrånvaro -29 år

5,7

10,4

4,9

12,3

7,3

6,1

varav långtidsjukfrånvaro

2,6

39,7

4,5

48,1

0,0

0,0

Sjukfrånvaro 30-49 år

6,7

7,7

7,2

8,1

4,0

5,2

29,9

35,4

29,5

37,0

33,9

21,3

varav långtidsjukfrånvaro
Sjukfrånvaro 50varav långtidsjukfrånvaro
Total Sjukfrånvaro
varav långtidsjukfrånvaro

5,5

7,0

6,0

7,4

3,6

5,5

25,8

43,6

21,9

36,9

48,8

75,6

5,9

7,8

63,0

8,4

4,5

5,5

24,3

39,8

23,7

39,2

27,6

43,7

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

Kvinnor

Män

2019

2018

2019

2018

2019

2018

-29 år

27

29

18

19

9

9

Åldersgrupp 30-39 år

36

38

29

32

7

6

Åldersgrupp 40-49 år

35

39

30

34

5

5

Åldersgrupp 50-59 år

55

57

46

47

10

9

Åldersgrupp 60 år -

37

40

27

29

10

11

190

203

150

162

40

41

Åldersgrupp

Totalt antal anställda

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

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


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


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


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

RUS-mål
Beskrivning

Strategier

Mål 2020

Beskrivning

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

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

Andel sysselsatta ska
överstiga 80 %.

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

Samverkan sker bland
annat i samordningsFörbundet, Närvård mm.

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

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

Som föregående år

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

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

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

Perspektiv

KUND

PROCESS

MEDARBETARE

Strategier

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

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

Fortsatt samarbete med
universiteten för att
säkerställa en
rekryteringsbas.

Mått/ målvärde

Måluppfyllelse

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

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

Färre klagomål på
bemötande än år 2018.
28 klagomål 2018
20 klagomål 2019 (10 på
bemötande)
GOD
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ev. kommentar/fotnot

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

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

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

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

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

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

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

Resultaträkning
Årsprognos i
delårsrapport

Årsbudget
2019

Utfall 2019

Avvikelse
mot budget

Utfall 2018

Verksamhetens intäkter

115
37 527
37 642

107
29 733
29 840

255
40 246
40 500

148
10 513
10 660

387
51 869
52 256

Personalkostnader
Materialkostnader
Tjänster
Övriga kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens kostnader

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

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

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

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

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

Verksamhetens nettoresultat

-145 345

-128 484

-136 523

-8 039

-165 629

0
-21

0
-21

0
-43

0
-22

0
-40

-145 366

-128 505

-136 566

-8 061

-165 669

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

-145 366

-128 505

-136 566

-8 061

-165 669

Bruttoinvesteringar

0

350

0

350

0

Nettoinvesteringar

0

350

0

350

0

(tkr)

Avgifter & ersättningar
Övriga intäkter

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

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

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

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

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

Mått
Sjukfrånvaro %
Totalt

Kvinnor

Män

2019

2018

2019

2018

2019

2018

Sjukfrånvaro -29 år

5,0

4,4

5,1

3,0

4,6

3,3

varav långtidsjukfrånvaro

7,3

19,3

9,1

0,0

0,0

0,0

Sjukfrånvaro 30-49 år

8,2

7,1

9,1

7,3

6,2

4,8

60,1

37,4

58,5

37,4

65,6

44,3

8,9

9,9

8,2

9,8

10,4

4,2

67,3

55,4

56,5

53,0

87,6

2,3

8,1

8,1

8,1

7,9

8,1

4,5

59,4

46,2

52,8

44,1

75,9

26,3

varav långtidsjukfrånvaro
Sjukfrånvaro 50varav långtidsjukfrånvaro
Total Sjukfrånvaro
varav långtidsjukfrånvaro

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

Kvinnor

Män

2019

2018

2019

2018

2019

2018

-29 år

20

14

15

11

5

3

Åldersgrupp 30-39 år

26

32

18

17

8

15

Åldersgrupp 40-49 år

22

34

16

27

6

7

Åldersgrupp 50-59 år

35

40

25

34

10

10

Åldersgrupp 60 år -

28

29

20

22

8

10

131

149

94

111

37

45

Åldersgrupp

Totalt antal anställda

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

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

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

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

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

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

Roger Kjetselberg

Revisorer
Revisorer valda av bolagsstämman

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

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

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

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

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

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

Kunder: NKI
Personal: NMI

6

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Org. nr 556088-2325 AB Tierpsbyggen

X

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

X

Sponsring av drogförebyggande arbete i kommunens skolor.

X

Sponsring av Ung Företagsamhet.

X

Annonsering i olika media.

X

Ett informationsblad till hyresgästerna 4 ggr/år.

X

Sponsring till handikapporganisationer.

X

Sponsring till Kvinnojouren.

X

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

Garage och
motorvärmare 0,7%

Bostäder 58,7%
Lokaler 20,7%

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

2015

45,0

2016

44,6

2017

43,3

2018

49,5

2019

60,8

0

10

20

Reparationer

30

40

Underhåll

50

60

70

Investering av underhållskaraktär

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

<1 år

20%

80

>1 år
80%

60
62%
40

20

0

Räntebindning

Kapitalbindning

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

Öst
2,32%

2,0

1,81%

1,72%

1,65%

1,80%

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

Reparationer 5%
Underhåll 9%

Avskrivningar 14%

Taxebundna kostnader 7%

Uppvärmning 10%

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

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

Soliditets utveckling 2015-2019
12
11,0%

10,6%

10,3%

10,5%

2017

2018

10

9,6%

8

6

4

2

0

2015
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Taxebundna- och uppvärmningskostnader
Totalt minskade de taxebundna kostnaderna med 6 % och
uppvärmningskostnaderna med 1,2 % jämfört med 2018.
Taxebundnaskostnader (kr/m2)
95
90
85
80
75
70

2015

2016

2017

2018

2019

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

2015

2016

2017

2018

2019

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

Tillståndspliktiga verksamheter är:
X

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

X

Spridning av bekämpningsmedel.

X

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

Anmälningspliktiga verksamheter är:
X

Transport av farligt avfall som uppkommit i egen verksamhet.

X

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

X

Köldmedieanläggningar som innehåller mer än 14 ton
koldioxidekvivalenter köldmedium.

X

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)

X

Energideklarationer

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

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

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

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

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

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

Förändring av eget kapital

Belopp 2018-01-01

AK TIEK APITAL

RESERVFOND

FRITT EGET K APITAL

53 700

5 483

39 833

Årets resultat

8 178

Belopp 2018-12-31

53 700

5 483

48 011

Belopp 2019-01-01

53 700

5 483

48 011

Årets resultat
Belopp 2019-12-31

-8 317
53 700

5 483

39 694

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

48 010 411 kr

Årets resultat

-8 316 988 kr

Summa

39 693 423 kr

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

2018

2017

2016

2015

Nettoomsättning

214 211

221 542

206 977

191 765

173 915

Reparationer

-10 962

-11 425

-10 551

-10 580

-11 609

Underhåll

-20 442

-18 441

-16 261

-16 511

-19 396

Taxebundna kostnader

-15 090

-15 812

-15 979

-14 904

-13 224

Uppvärmning

-23 142

-22 808

-23 605

-23 047

-22 129

Övriga externa kostnader

-40 136

-36 125

-30 303

-32 874

-29 999

-2 273

-2 651

-2 653

-2 648

-2 527

Personalkostnader

-60 287

-57 282

-52 790

-41 897

-27 058

Avskrivningar

-30 896

-29 421

-28 435

-24 469

-21 910

Räntenetto inkl borgensavgift

-17 625

-15 788

-20 134

-14 767

-17 778

Skatt på årets resultat

-1 675

-3 612

-3 448

-570

0

Årets resultat

-8 317

8 178

2 818

9 498

8 285

Bokfört värde på byggnader och mark tkr

929 517

882 032

885 076

741 399

729 835

Taxeringsvärde för byggnader och mark tkr

776 188

783 253

738 378

724 607

680 672

Likviditet %

22

39

19

10

23

Räntetäckningsgrad %

62

174

131

168

146

Skuldtäckningsgrad %

94

138

124

139

127

Soliditet %

9,6

10,5

10,3

10,6

11,0

84,8

86,3

86,4

84,1

86,2

Räntabilitet på totalt kapital %

1,1

2,7

2,8

2,8

3,3

Räntabilitet på eget kapital %

-6,7

11,0

6,3

10,5

9,6

Årets snittränta %

1,77

1,68

1,91

2,00

2,61

Vakansgrad bostäder (hyror kr), uthyrningsbara %

1,7

3,5

2,0

2,1

2,8

Vakansgrad lokaler (hyror kr) %

0,4

2,4

2,6

3,1

2,6

1 700 000

1 500 000

1 425 000

1 242 000

1 079 000

1 090

1 084

1 061

1 030

1 024

RESULTATR ÄKNING (TKR)

Fastighetsskatt

Belåningsgrad %

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

Förklaring till nyckeltal
Nyckeltal

Förklaring

Likviditet

Omsättningstillgångar exkl varulager / Kortfristiga skulder

Räntetäckningsgrad

(Rörelseresultat+Finansiella intäkter) / Finansiella kostnader

Skuldtäckningsgrad

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

Soliditet

Eget kapital / Totalt kapital

Belåningsgrad

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

Räntabilitet på totalt kapital

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

Räntabilitet på eget kapital

Resultat efter finansiella poster / Eget kapital

Snittränta

Årets räntekostnader / Genomsnittlig lånestock under året

Vakansgrad

Uteblivna hyresintäkter p g a outhyrt / Bruttohyresintäkter

Snitthyra

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

NOT

2019

2018

1, 2

Rörelsens intäkter
Hyresintäkter

3

Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter

171 685

169 766

451

505

42 075

214 211

51 271

221 542

Rörelsens kostnader

Reparationer och underhåll

4

-31 404

-29 866

Taxebundna kostnader

5

-15 090

-15 812

Uppvärmning

6

-23 142

-22 808

Övriga externa kostnader

7

-40 136

-36 125

Fastighetskatt

8

-2 273

-2 651

Personalkostnader

9

-60 287

-57 281

10

-30 896

Avskrivningar

Rörelseresultat

-203 228

-29 421

10 983

-193 964

27 578

Resultat från finansiella investeringar
Ränteintäkter och liknande resultatposter

11

79

Räntekostnader och liknande resultatposter

12

-17 704

Resultat efter finansiella poster

Skatt på årets resultat

13

ÅRETS RESULTAT
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152
-17 625

-15 940

-15 788

-6 642

11 790

-1 675

-3 612

-8 317

8 178
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Balansräkning per 31/12 2019
tkr

NOT

2019

2018

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader

14

905 569

858 082

Mark

15

23 948

23 950

Markanläggning

16

30 133

25 741

Förbättringsutgifter på annans fastighet

17

33

37

Pågående ny- och ombyggnationer

18

37 055

72 014

Inventarier, verktyg och installationer

19

15 151

1 011 889

13 558

993 382

20

40

40

40

40

Finansiella anläggningstillgångar
Långfristiga värdepappersinnehav

Summa anläggningstillgångar

1 011 929

993 422

Omsättningstillgångar
Varulager

21

1 182

1 182

1 157

1 157

Kortfristiga fordringar
Hyres- och kundfordringar

800

531

Fordringar hos koncernföretag

6 547

6 600

Övriga fordringar

3 719

4 046

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

22

Kassa och bank

Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

22

1000

5 350

16 416

5 253

16 430

6

6

5 851

5 851

17 604

23 438

1 029 533

1 016 860
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Balansräkning per 31/12 2019

tkr

NOT

2019

2018

EGET K APITAL OCH SKULDER

Eget kapital

23

Bundet eget kapital
Aktiekapital

53 700

Reservfond

5 483

53 700
59 183

5 483

59 183

Fritt eget kapital
Balanserat resultat

48 011

Årets resultat

-8 317

Summa eget kapital

Avsättningar

39 833
39 694

8 178

98 877

48 011

107 194

24

Uppskjuten skatteskuld

9 305

9 305

7 630

7 630

845 414

845 414

845 414

845 414

Skulder
Långfristiga skulder

29

Skulder till kreditinstitut

25

Kortfristiga skulder
Leverantörsskuld

23 055

21 113

31 523

13 712

Övriga kortfristiga skulder

3 121

3 078

Förskottsbetalda hyror

9 026

8 311

Skulder till koncernföretag

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

26

27

Summa skulder

SUMMA EGET K APITAL OCH SKULDER
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9 212

75 937

10 408

56 622

921 351

902 036

1 029 533

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

2019

2018

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Rörelseresultat

10 983

27 578

30 896

29 421

-144

-9 890

Reaförluster

3 726

68

Erlagd ränta

-17 704

-15 940

79

152

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Avskrivningar
Reavinster

Erhållen ränta
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital

27 836

31 389

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

-25

293

Ökning (-)/ minskning (+) fordringar

14
1 942

-5 299
3 480

17 373

-4 749

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

Kassaflöde från löpande verksamheten

47 140

25 114

Investeringsverksamheten
Investering i byggnader och mark

-43 001

-80 185

Investering i inventarier

-3 983

-2 462

Investering i markanläggning

-6 146

-2 255

Försäljning av fastigheter

54

19 765

Försäljning av inventarier

91

71

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-52 985

-65 066

Finansieringsverksamheten
Ökning/minskning långfristiga lån

0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

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

24

1002

45 414
0

45 414

-5 845

5 462

5 851

389

6

5 851
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Noter
till resultaträkning 2019 samt balansräkning 2019-12-31
(Belopp redovisas i tkr)

NOT
1

REDOVISNINGSPRINCIPER

1:1

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

1:2

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

1:3

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

1:4

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

1:5

Intäkter
Hyresintäkter redovisas i den period uthyrningen avser.

1:6

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

1:7

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

1:8

Derivatinstrument
Bolaget utnyttjar derivatinstrument för att säkra sin exponering för ränterisker. Ränteswapar
skyddar bolaget mot ränteändringar. Eventuella ränteskillnader som ska erhållas eller erläggas
på grund av en ränteswap redovisas som intäktseller kostnadsränta. Bolaget tillämpar
säkringsredovisning.
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NOT
1:9

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

15-100 år

Stomme

100 år

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

50 år

El,

40 år

Fasad trä, transport, yttertak papp och köksinredning

30 år

Ventilation och tekniska installationer

25 år

Styr- och övervakning och inre ytskikt och vitvaror

15 år
2-20 år

Förbättringsutgifter på annans fastighet
Anslutningsavgifter

20 år

Markanläggning

20 år
3-10 år

Inventarier, verktyg och installationer

1:10

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

1:11
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Inga uppskattningar och bedömningar som har påverkat de finansiella rapporterna har gjorts.
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2019

2018

16 %

15 %

1%

1%

128 444

128 873

-2 139

-4 507

-532

-570

125 773

123 796

44 599

45 739

Outhyrt

-162

-1 119

Hyresrabatt

-117

-199

Nettohyra lokaler

44 320

44 421

Hyresintäkt brutto

2 290

2 266

-698

-717

1 592

1 549

171 685

169 766

Reparationer

10 962

11 425

Planerat underhåll

20 442

18 441

Summa

31 404

29 866

Vatten

7 025

7 603

El

4 432

4 629

Sophantering

3 633

3 580

15 090

15 812

504

594

19 549

19 679

3 089

2 535

23 142

22 808

145

65

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget

62

23

Övriga tjänster

21

19

851

139

1 935

4 878

0

0

3 046

2 932

1 216

1 164

2 Inköp och försäljning
mellan koncernföretag

Andel av räkenskapsårets försäljningar
Andel av räkenskapsårets inköp

3 Hyresintäkter
Bostäder

Hyresintäkt brutto
Outhyrt
Rabatter
Nettohyra bostäder

Lokaler

Garage och P-platser

Hyresintäkt brutto

Outhyrt
Nettohyra garage och p-platser
Summa hyresintäkter netto

4 Reparationer och Underhåll

5 Taxebundna kostnader

Summa
6 Uppvärmning

Olja
Fjärrvärme
Eluppvärmning
Summa

7 Övriga externa kostnader
7:1 Ersättning till revisorerna
Revisionsuppdraget

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

Org. nr 556088-2325 AB Tierpsbyggen
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NOT

2019

2018

Förfaller inom ett år

35 695

36 155

Förfaller senare än ett men inom 5 år

73 562

92 167

Förfaller senare än fem år

80 554

77 191

171 693

169 766

327

732

Fastighetskatt bostäder

1 946

1 919

Summa

2 273

2 651

Antal anställda

107

104

– varav kvinnor

55

53

5

5

40 %

20 %

8

7

– varav kvinnor

38 %

43 %

Styrelse och VD

1 249

1 213

Övriga anställda

40 275

38 179

Sociala kostnader – exkl. pensionskostnader

13 767

13 011

397

371

3 047

2 808

33

26

1 519

1 673

Summa

60 287

57 281

Byggnader

26 747

25 443

Maskiner och inventarier

2 390

2 214

Markanläggningar

1 754

1 487

5

277

30 896

29 421

Framtida minimileaseavgifter som ska erhållas avseende
icke uppsägningsbara leasingavtal som:

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

Fastighetskatt lokaler

9 Personal
9:1 Medeltalet anställda
Könsfördelning bland ledande
befattningshavare

Styrelseledamöter
– varav kvinnor
VD och andra ledande befattningshavare

9:2 Personalkostnader
Löner och andra ersättningar
Sociala kostnader

Pensionskostnader VD/Styrelse
Pensionskostnader övrig personal

Övriga personalkostnader

Kostnadsersättningar
Övriga personalkostnader

10 Avskrivningar

Förbättringsutgifter på annans fastighet
Summa

28
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11 Ränteintäkter och
liknande resultatposter

12 Räntekostnader och
liknande resultatposter

2019

2018

Övriga finansiella intäkter

79

152

Summa

79

152

15 108

13 980

0

-557

2 596

2 517

17 704

15 940

0

0

Uppskjuten skatt

-1 675

-3 612

Skatt på årets resultat

-1 675

-3 612

Redovisat resultat före skatt

-6 642

11 789

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

1 421

-2 594

Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader

-3 807

-67

37

0

608

-1 008

65

57

-1 675

-3 612

1 204 808

1 190 686

Årets investeringar

77 961

31 502

Sålda/utrangerade byggnader

-6 298

-17 380

1 276 471

1 204 808

-349 851

-330 516

Årets avskrivningar enligt plan

-26 747

-25 443

Sålda/utrangerade byggnader

2 571

6 108

Utgående ackumulerade avskrivningar

-374 027

-349 851

Ingående ackumulerade uppskrivningar

138 500

138 500

Utgående ackumulerade uppskrivningar

138 500

138 500

Ingående ackumulerade nedskrivningar

-135 375

-137 375

0

2 000

-135 375

-135 375

905 569

858 082

Räntor till kreditinstitut
Aktiverade räntekostnader
Övriga finansiella kostnader
Summa

13 Skatt på årets resultat

Aktuell skatt

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

Ingående ackumulerat anskaffningsvärde

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde
Ingående ackumulerade avskrivningar

Såld/utrangerade byggnader
Utgående ackumulerade nedskrivningar
Bokfört värde
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NOT
15 Mark

2019

2018

23 893

23 724

Årets investeringar

0

269

Sålda/utrangerade byggnader

-2

-100

23 891

23 893

Ingående ackumulerade uppskrivningar

3 500

3 500

Utgående ackumulerade uppskrivningar

3 500

3 500

Ingående ackumulerade nedskrivningar

-3 443

-3 443

Utgående ackumulerade nedskrivningar

-3 443

-3 443

Bokfört värde

23 948

23 950

929 517

882 032

180 886

28 526

776 188

783 253

1 700 000

1 500 000

31 125

29 622

6 146

2 255

0

-752

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde

37 271

31 125

Ingående ackumulerade avskrivningar

-5 384

-4 196

Årets avskrivningar enligt plan

-1 754

-1 486

0

298

Utgående ackumulerade avskrivningar

-7 138

-5 384

Bokfört värde

30 133

25 741

Ingående ackumulerat anskaffningsvärde

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde

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

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

Ingående ackumulerat anskaffningsvärde
Nyanskaffning under året
Sålda/Utrangerade markanläggningar

Sålda/utrangerade markanläggningar

30
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17 Förbättringsutgifter
på annans fastighet

2019

2018

95

2 903

Nyanskaffning under året

0

0

Sålda/utrangerade tillgångar

0

-2 799

Omklassificeringar kostnadsfört

0

-9

95

95

-58

-2 581

Årets avskrivningar enligt plan

-4

-278

Sålda/Utrangerade markanläggningar

0

2 799

Omklassificering

0

2

-63

-58

33

37

Ingående ackumulerat anskaffningsvärde

72 014

23 593

Årets investeringar/avslutade projekt

-34 959

48 421

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde

37 055

72 014

Ingående ackumulerat anskaffningsvärde

45 408

44 360

3 983

2 462

Sålda/utrangerade inventarier

-10 202

-1 414

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde

39 189

45 408

-31 850

-30 862

Årets avskrivningar enligt plan

-2 390

-2 226

Sålda/utrangerade inventarier

10 202

1 238

-24 038

-31 850

15 151

13 558

Husbyggnadsvaror HBV förening

40

40

Summa

40

40

Ingående ackumulerat anskaffningsvärde

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde

Ingående ackumulerade avskrivningar

Utgående ackumulerade avskrivningar
Bokfört värde
18 Pågående ny- och
ombyggnationer

19 Inventarier, verktyg
och installationer

Årets investering

Ingående ackumulerade avskrivningar

Utgående ackumulerade avskrivningar

Bokfört värde
20 Långfristiga
värdepappersinnehav
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21 Varulager

22 Förutbetalda kostnader och
upplupna intäkter

2019

2018

Bränslelager

440

497

Vitvaror, byggmaterial, förnödenheter m m

742

660

Summa varulager

1 182

1 157

Försäkringspremier

3 831

3 799

212

212

1 307

1 242

5 350

5 253

9 305

7 630

Byggnader

21 361

14 881

Balanslåneposter

-1 154

-1 327

890

2 823

-11 792

-8 747

-1 675

-3 612

845 414

845 414

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

Uppskjuten skatteskuld

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

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

Skulder som förfaller
mellan 1 och 5 år
efter balansdagen

170 000

615 414

Skulder som förfaller
senare än 5 år efter
balansdagen
60 000

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

Checkkredit

32

Checkkredit limit

60 000

60 000

Ej utnyttjad kredit

-43 393

-60 000

Utnyttjad kredit

16 607

0

1010

Org. nr 556088-2325 AB Tierpsbyggen

Årsredovisning 2019

NOT
27 Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter

28 Eventualförpliktelser

2019

2018

Upplupna semester- och löneersättningar

2 971

2 784

Upplupna sociala avgifter

1 832

2 371

Upplupna kostnadsräntor

1 694

1 410

Upplupna sociala avgifter för semesterskuld

1 220

1 148

Övriga upplupna kostnader

1 495

2 695

Summa

9 212

10 408

781

715

Derivatinstrument

Belopp

Belopp

Ränteswap (betalar fast ränta)

40 000

2020

Ränteswap (betalar fast ränta)

90 000

2021

Ränteswap (betalar fast ränta)

150 000

2022

Ränteswap (betalar fast ränta)

110 000

2023

Ränteswap (betalar fast ränta)

40 000

2024

Ränteswap (betalar fast ränta)

50 000

2025

Ränteswap (betalar fast ränta)

50 000

2026

Ränteswap (betalar fast ränta)

35 000

2028

565 000

530 000

-29 794

-34 393

Ansvarsförbindelser Fastigo

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

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

48 010 411 kr

Årets resultat

-8 316 988 kr

Styrelse föreslår att vinstmedlen disponeras så att i ny
räkning överförs

39 693 423 kr

Underskrifter

Tierp den 26 mars 2020

Catarina Deremar			Bengt-Olov Eriksson				Joakim Larsson
Ordförande

Stig Lundqvist				Viktoria Söderling				Roger Kjetselberg
											Verkställande direktör

Min revisionsberättelse har avgivits den 2020-

Maria Wigenfeldt
Auktoriserad revisor
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Lägenhetsbestånd
Område

Lgh yta (m2)

Kr/m2

Antal lgh

gar

ppl

Bygg år

Rådhusallen 15/Kyrkog 2

2 556

1074

42

4

14

1964

Rådh.a.17-19 / S.Espl. 10

2 187

1065

33

4

8

1965

TIERP

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

6 920

1042

101

21

1968

10 750

1097

160

33

50

1970

9 166

1092

136

50

55

1971

942

1381

20

9

1947

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

0

37

9 999

1057

132

976

1110

12

Åskarbyg., Tolftaliden 6

59

0

8

1976

12

1981

8

1994

Svängen 1-39

1 160

915

10

20

1980

Tegelbruksg 4-26, 30-44

3 235

1045

39

38

15

1982

Tegelbruksg 54-76, 80-88

2 749

1157

46

21

2

1985(-95)

Tegelbruksg 100-116

4 177

1101

53

14

Badhusgatan

5 723

1541

96

53

2014

Palmgatan 2-8

2 889

1167

49

16

86-88

Gustavsgatan 5

519

1047

13

12

94(-04)

Tegvägen 2

549

1202

12

Karlitplan 1-7

5 380

952

79

Värdshv. 1-2

2 987

966

Karlitplan 8 A-B, 9 A-C

2 411

1988

60-80

KARLHOLMSBRUK
10

40-88

42

22

1970

1041

36

19

1967

680

1020

10

Kapellvägen 1 A-C, 3 A-C

398

1056

6

Tallmovägen 15 K, L, M

174

1050

3

Tallmovägen 15 A-D, H-M

393

1061

9

2

1964

Gunnarsbovägen 2

768

1070

12

6

1972

Åsvägen 14 A-C

300

996

3

Åsvägen 16 A-J

443

1048

10

Flisvägen 3-11

19

1986

MEHEDEBY
5

2

1965
1964

MÅNKARBO

Fridhemsvägen 2 A-B

2

1959
1971

564

1048

8

6

1953

2 978

1101

40

19

1990

Backbrovägen 1

148

999

3

1955

Backbrovägen 5 A-D

828

1012

16

1960

Backbrovägen 2 A-B

531

1030

10

Backbrovägen 4 A-J

833

1104

10

Fruktvillsvägen 1-19
TIERPS KYRKBY
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1962

4

1980
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Område

Lgh yta (m2)

Kr/m2

Antal lgh

gar

ppl

Bygg år

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

7 557

1067

117

14

30

1970

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

2 852

1021

48

23

Vendelvägen 9, 11 A-B

1 136

1034

24

Libbarbovägen 43, 45, 47

365

1090

5

2

1973

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

4 005

1121

51

26

1990

2 410

1080

36

8

1977

Radhusvägen 2-20

816

1025

10

1964

Bruksvägen 9

255

1094

4

1957

ÖRBYHUS
1964
1964

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

LÖVSTABRUK
Fägatan 31 A-D, 33 A-D

344

1020

8

2 529

810

32

336

1035

6

399

1010

11

1960

Tamms väg 9 A-C

975

1012

18

1962

Gullvivsvägen 2-24

570

1035

12

1967

1 018

1088

13

59-66

479

963

6

3

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

4
8

1960
1992

19

88-89

VÄSTLAND
Västland
SÖDERFORS

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

4

1966

527

930

10

3

2 074

987

32

9

8

1980

413

1000

6

2

2

1949

743

1022

12

2

1972

1 068

1175

16

8

88-89

Nordbergavägen 1-16

859

1051

16

Centralplan 2

121

1022

2

2

1963

Torget 1

478

1230

8

5

1979

1 389

1 130

15

16

5

1979

118 676

1 090

1 796

389

484

1976

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

1954

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

Hornbergsvägen 5
SUMMA

1940

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

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

X

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

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

2015

2016

2017

2018

2019

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

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

X

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

X

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

X

Gammal tvättstugeutrustning byts kontinuerligt mot nya energieffektivare maskiner.

X

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

X

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

X

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

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

X

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

Miljömål 2:
Att vara fossilfria 2030
I slutet på 2019 startades äntligen Bionärs pelletspanna för leverans av
värme till bolagets fastigheter i Tierps Kyrkby.
För att på något sätt kunna redovisa målet mot att bli fossilfria 2030, visas
nedan koldioxidbelastningen från uppvärmning och fordon.
CO2 utsläpp från oljeuppvärmning (ton)
m3
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Verksamhetssystemet
AB Tierpsbyggens verksamhetssystem är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2015
och SS-EN ISO 14001:2015. Miljöarbetet inriktar sig mot de miljömål som tagits
fram inom ramen för verksamhetssystemet och baserar sig på de områden där
bolaget har störst negativ miljöpåverkan, de s k betydande miljöaspekterna.
Miljönyckeltal

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

2007

2015

2016

2017

2018

2019

Vattenförbrukning*, m /m (lägenhetsyta har tillämpats)

1,50

1,66

1,74

1,57

1,56

1,3

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

926,1

306,9

253,4

202,7

165,5

127,6

Tjänsteresor,
Mil/årsanställd

43,5

4,5

20,3

8,2

5,7

7,5

Förbrukning, drivmedel till egna fordon och maskiner, m3

40,1

21,6

33,9

36,0

43,5

40,6

3

2

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

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

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

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

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

Roger Kjetselberg
VD

4
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Årsredovisning och koncernredovisning
Styrelsen och verkställande direktören för Tierps kommunfastigheter AB avger härmed följande årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret
2019-01-01–-2019-12-31.

Förvaltningsberättelse
Styrelse

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

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

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

Roger Kjetselberg

Revisorer
Revisorer valda av bolagsstämman

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

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

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

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

6

X

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

X

På PEK-hallen har taket isolerats.

X

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

X

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tillståndspliktiga verksamheter är:
X

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

X

Spridning av bekämpningsmedel.

X

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

Anmälningspliktiga verksamheter är:
X

Transport av farligt avfall som uppkommit i egen verksamhet.

X

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

X

Köldmedieanläggningar som innehåller mer än 14 ton koldioxidekvivalenter
köldmedium.

X

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)

X

Energideklarationer

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

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

12
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Förväntad utveckling
inte fått några beställningar från kommunen avseende
 yggnation/renovering av förskolor för att ersätta de tillfälliga lokalerna/
b
paviljongerna som 15 förskoleavdelningar håller till i idag. I slutet av året
togs ett beslut att under 2020 genomföra en utredning om skolans organisation
och lokalbehov totalt sett i kommunen. Vi är lovade besked om lokalerna
under mars månad 2020. Detta påverkar givetvis vår långsiktiga planering och
resursbehov väldigt mycket och är inte bra för bolaget. Förhoppningsvis så kan
vi påbörja produktionen av någon förskola under 2020.
Vi har fortfarande

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

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

Övrigt tillskjutet kapital

53 750

Annat eget kapital

5 483

Årets resultat

Totalt kapital

48 608

107 841

10 305

10 305

Eget kapital 2018-12-31

53 750

5 483

58 913

118 146

Eget kapital 2019-01-01

53 750

5 483

58 913

118 146

-6 499

-6 499

52 414

111 647

Årets resultat
Eget kapital 2019-12-31

53 750

5 483

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

Aktiekapital

Övrigt fritt eget kapital

Summa eget kapital

53 750

8 603

62 353

2 347

2 347

Årets resultat
Eget kapital 2018-12-31

53 750

10 950

64 700

Eget kapital 2019-01-01

53 750

10 950

64 700

1 770

1 770

12 720

66 470

Årets resultat
Eget kapital 2019-12-31

Org. nr 556901-2171

Tierps kommunfastigheter AB

53 750

1035

13

Årsredovisning 2019

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

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

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

Nyckeltal
Nyckeltal för moderbolaget
RESULTATR ÄKNING (TKR)

2019

2018

2017

2016

2015

167 054

155 279

142 980

136 058

129 128

Reparationer

-4 860

-4 490

-5 643

-5 045

-5 742

Underhåll

-5 040

-4 146

-4 368

-2 455

-2 126

-15 677

-12 932

-13 584

-13 791

-12 539

-9 910

-10 070

-10 445

-10 273

-9 942

-108 082

-104 580

-98 127

-98 136

-89 525

-81

-80

-76

-40

-2

-156

-116

-142

-105

-116

-17 472

-12 903

-8 545

-6 766

-4 269

-4 801

-2 677

-1 915

-1 688

-278

Obeskattade reserver

0

220

0

0

0

Skatt på årets resultat

795

-1 158

-104

-149

-1 498

1 770

2 347

30

-2 390

3 091

418 027

324 683

227 260

209 574

151 573

8 110

8 386

8 213

7 696

0

15

9

8

11

26

Räntetäckningsgrad %

120

223

107

-32

1 739

Skuldtäckningsgrad %

120

145

122

87

256

Soliditet %

10,8

12,4

15,0

20,7

25,4

Belåningsgrad %

92,4

86,5

91,9

90,4

90,0

Räntabilitet på totalt kapital %

0,9

1,1

0,5

-0,2

1,9

Räntabilitet på eget kapital %

1,5

5,1

0,2

-3,6

7,1

0,71

0,51

0,60

0,67

0,62

Nettoomsättning

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

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

Årets snittränta %

14

1036

Org. nr 556901-2171

Tierps kommunfastigheter AB

Årsredovisning 2019

Förklaring till nyckeltal
Nyckeltal

Förklaring

Likviditet

Omsättningstillgångar exkl varulager / Kortfristiga skulder

Räntetäckningsgrad

(Rörelseresultat + Finansiella intäkter) / Finansiella kostnader

Skuldtäckningsgrad

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

Soliditet

Eget kapital / Totalt kapital

Belåningsgrad

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

Räntabilitet på totalt kapital

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

Räntabilitet på eget kapital

Resultat efter finansiella poster / Eget kapital

Snittränta

Årets räntekostnader / Genomsnittlig lånestock under året

Org. nr 556901-2171

Tierps kommunfastigheter AB

1037

15

Årsredovisning 2019

Koncernens resultaträkning för verksamhetsåret
2019-01-01--2019-12-31
KONCERN
tkr

NOT

2019

2018

1

Rörelsens intäkter
Hyresintäkter

2, 3

Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter

334 335

322 411

1 575

2 080

11 269

347 179

20 513

345 004

Rörelsens kostnader

Reparationer och underhåll

4

-41 160

-38 368

Taxebundna kostnader

5

-30 767

-28 744

Uppvärmning

6

-33 052

-32 784

Övriga externa kostnader

7

-114 276

-109 115

Fastighetskatt

8

-2 354

-2 731

Personalkostnader

9

-60 443

-57 398

10

-48 368

Avskrivningar

Rörelseresultat

-330 420

-42 324

16 759

-311 464

33 540

Resultat från finansiella investeringar
Ränteintäkter och liknande resultatposter

11

79

Räntekostnader och liknande resultatposter

12

-22 505

Resultat efter finansiella poster

Skatt på årets resultat

13

ÅRETS RESULTAT

16

1038

152
-22 426

-18 617

-18 465

-5 667

15 075

-832

-4 770

-6 499

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

NOT

2019

2018

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader

14

1 063 361

1 019 593

Mark

15

34 232

31 566

Markanläggning

16

46 993

43 547

Förbättringsutgifter på annans fastighet

17

249 984

155 593

Pågående ny- och ombyggnationer

18

132 226

174 387

Inventarier, verktyg och installationer

19

36 684

1 563 480

28 845

1 453 531

20

40

40

40

40

Finansiella anläggningstillgångar
Långfristiga värdepappersinnehav

Summa anläggningstillgångar

1 563 520

1 453 571

Omsättningstillgångar
Varulager

21

1 358

1 358

1 350

1 350

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

22

Kassa och bank

Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR
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823

537

0

0

9 859

8 008

7 221

17 903

7 054

15 599

6

6

5 851

5 851

19 267

22 800

1 582 787

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

NOT

2019

2018

EGET K APITAL OCH SKULDER

Eget kapital

23

Aktiekapital
Övrigt tillskjutet kapital
Annat eget kapital inklusive årets resultat

53 750

53 750

5 483

5 483

52 414

58 913

Summa eget kapital

111 647

118 146

Avsättningar
Uppskjuten skatteskuld

24

11 921

11 921

11 041

11 041

1 335 414

1 230 414

1 230 414

Skulder
Långfristiga skulder

25

Skulder till kreditinstitut

30

1 335 414

27

32 837

17 845

Leverantörsskuld

32 769

55 405

Skulder till koncernföretag

34 264

21 298

0

48

Övriga kortfristiga skulder

3 144

3 091

Förskottsbetalda hyror

9 216

8 444

Kortfristiga skulder
Checkkredit

Aktuella skatteskulder

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

28

11 575

Summa skulder

SUMMA EGET K APITAL OCH SKULDER

18

1040

123 805

10 639

116 770

1 459 219

1 347 184

1 582 787

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

NOT

2019

2018

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Rörelseresultat

16 759

33 540

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

13

48 368

42 324

-144

-10 056

3 782

3 174

-22 505

-18 617

79

152

0

0

Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital

46 339

50 517

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

-8

311

Ökning (-)/ minskning (+) fordringar

-2 251

-7 252

Ökning (+)/ minskning (-) leverantörsskuld

-22 636

18 826

Ökning (+)/ minskning (-) kortfristiga skulder

29 666

9 411

Kassaflöde från löpande verksamheten

51 110

71 813

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

-143 725

-178 656

-12 201

-7 701

-6 174

-15 569

Försäljning av fastigheter

54

19 765

Försäljning av inventarier

91

396

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-161 955

-181 765

Finansieringsverksamheten
Ökning/minskning långfristiga lån

105 000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

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

115 414

-5 845

5 462

5 851

389

6

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

NOT

2019

2018

1,2

Rörelsens intäkter
Hyresintäkter

3

163 644

Övriga rörelseintäkter

3 410

153 534
167 054

1 745

155 279

Rörelsens kostnader
Reparationer och underhåll

4

-9 900

-8 636

Taxebundna kostnader

5

-15 677

-12 932

Uppvärmning

6

-9 910

-10 070

Övriga externa kostnader

7

-108 082

-104 580

Fastighetskatt

8

-81

-80

Personalkostnader

9

-156

-116

10

-17 472

Avskrivningar

Rörelseresultat

-161 278

-12 903

5 776

-149 317

5 962

Resultat från finansiella investeringar
Ränteintäkter och liknande resultatposter

11

0

Räntekostnader och liknande resultatposter

12

-4 801

Resultat efter finansiella poster

Obeskattade reserver
Skatt på årets resultat

13

ÅRETS RESULTAT

20

1042

0
-4 801

-2 677

-2 677

975

3 285

0

220

795

-1 158

1 770

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

NOT

2019

2018

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader

14

157 792

161 511

Mark

15

10 284

7 616

Markanläggning

16

16 860

17 806

Förbättringsutgifter på annans fastighet

17

249 951

155 556

Pågående ny- och ombyggnationer

18

95 171

102 373

Inventarier, verktyg och installationer

19

21 533

551 591

15 287

460 149

Finansiella anläggningstillgångar

20
53 700

53 700

53 700

53 700

Andelar i koncernföretag
Summa anläggningstillgångar

605 291

513 849

Omsättningstillgångar
Varulager

21

176

176

193

193

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

22

Kassa och bank

Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR
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6

0

0

6 140

3 962

1 871

8 034

1 801

5 769

0

0

0

0

8 210

5 962

613 501

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

NOT

2019

2018

EGET K APITAL OCH SKULDER

Eget kapital

23

Bundet eget kapital
Aktiekapital

53 750

53 750

53 750

53 750

Fritt eget kapital
Balanserat resultat

10 950

Årets resultat

1 770

Summa eget kapital
Avsättningar

8 603
12 720

2 347

66 470

10 950

64 700

24

Uppskjuten skatteskuld

2 616

2 616

3 411

3 411

490 000

490 000

385 000

385 000

Skulder
Långfristiga skulder

25

Skulder till kreditinstitut

30

Kortfristiga skulder
Leverantörsskuld
Skulder till koncernföretag

26

Övriga kortfristiga skulder
Förskottsbetalda hyror
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

28

Summa skulder

SUMMA EGET K APITAL OCH SKULDER

22

1044

9 714

34 292

42 125

32 031

23

13

190

133

2 363

54 415

231

66 700

544 415

451 700

613 501

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

NOT

2019

2018

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Rörelseresultat

5 776

5 962

17 472

12 903

0

-166

56

3 106

-4 801

0

0

-2 677

0

0

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

13

Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital

18 503

19 128

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

17

18

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

-2 265
-24 578

-2 693
15 346

Ökning (+)/ minskning (-) kortfristiga skulder

12 293

14 900

Kassaflöde från löpande verksamheten

3 970

46 699

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

-100 724

-98 471

-8 218

-5 239

-28

-13 314

0

325

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-108 970

-116 699

Finansieringsverksamheten
Ökning/minskning långfristiga lån

105 000

70 000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

105 000

70 000

Årets kassaflöde

0

0

Likvida medel vid årets början

0

0

Likvida medel vid årets slut

0

0

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

REDOVISNINGSPRINCIPER

1:1

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

1:2

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

1:3

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

1:4

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

1:5

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

1:6

Intäkter
Hyresintäkter redovisas i den period uthyrningen avser.

1:7

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

1:8

Leasingavtal
Samtliga leasingavtal, redovisas som hyresavtal (operationella leasingavtal)

1:9

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

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

100 år

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

50 år

El

40 år

Fasad trä, transport, yttertak papp och köksinredning

30 år

Ventilation och tekniska installationer

25 år

Styr- och övervakning och inre ytskikt och vitvaror

15 år

Förbättringsutgifter på annans fastighet (markanläggning)

2-20 år

Maskiner och inventarier

5-10 år

Markanläggning

20 år

Konst
1:11

15-100 år

skrivs inte av

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

1:12

Inga uppskattningar och bedömningar som har påverkat de finansiella rapporterna har gjorts.
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2 Inköp och försäljning
mellan koncernföretag

NOT

Andel av räkenskapsårets försäljningar
Andel av räkenskapsårets inköp

KONCERN

2019

2018

1%

1%

23%

24%

MODERBOL AG

2019

2018

2019

2018

128 444

128 873

0

0

-2 139

-4 507

0

0

-532

-570

0

0

125 773

123 796

0

0

211 963

198 986

168 358

154 137

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

-162

-1 119

0

0

-4 868

-840

-4 751

-641

206 933

197 027

163 607

153 496

2 327

2 304

37

38

Garage och P-platser
Hyresintäkt brutto
Outhyrt

-698

-716

0

0

1 629

1 588

37

38

334 335

322 410

163 644

153 534

Reparationer

15 678

15 781

4 860

4 490

Planerat underhåll

25 482

22 587

5 040

4 146

Summa

41 160

38 368

9 900

8 636

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

5 Taxebundna kostnader
Vatten
El
Sophantering
Summa

9 211

9 552

2 186

1 949

16 851

14 612

12 419

9 983

4 705

4 580

1 072

1 000

30 767

28 744

15 677

12 932

827

959

323

459

29 136

29 290

9 587

9 611

3 089

2 535

0

0

33 052

32 784

9 910

10 070

6 Uppvärmning
Olja
Fjärrvärme
Eluppvärmning
Summa

26
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7 Övriga externa kostnader
7:1 Ersättning till revisorerna
Revisionsuppdraget

255

114

110

49

Revisionsverksamhet utöver
revisionsuppdraget

130

79

68

56

30

26

9

7

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

5 039

1 710

4 188

1 571

169 392

231 640

167 457

226 762

Förfaller senare än fem år

0

0

0

0

Under perioden kostnadsförda
leasingavgifter

63 165

61 502

60 119

58 570

varav maskiner och inventarier

1 717

1 320

501

156

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

48 004

37 619

12 309

1 464

Förfaller senare än ett men inom 5 år

337 539

584 010

263 977

491 843

Förfaller senare än fem år

569 920

293 929

489 366

216 738

Under perioden intäktsförda
leasingavgifter

335 337

323 300

163 644

153 534

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

408

802

81

70

Fastighetskatt bostäder

1 946

1929

0

10

Summa

2 354

2 731

81

80
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9 Personal
9:1 Medeltalet anställda
Antal anställda

107

104

0

0

- varav kvinnor

55

53

0

0

5

5

5

5

40%

20%

40%

20%

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

8

7

8

7

38%

43%

38%

43%

Styrelse och VD

1 367

1 299

118

86

Övriga anställda

40 275

38 179

0

0

13 800

13 036

33

25

397

371

0

0

3 047

2 808

0

0

- varav kvinnor
9:2 Personalkostnader
Löner och andra ersättningar

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

38

31

5

5

1 519

1 674

0

0

60 443

57 398

156

116

10 Avskrivningar
Byggnader

31 465

30 427

4 718

4 984

Maskiner och inventarier

4 362

3 853

1 972

1 639

Markanläggningar

2 732

2 416

978

929

Förbättringsutgifter på annans fastighet

9 809

5 628

9 804

5 351

48 368

42 324

17 472

12 903

Övriga finansiella intäkter

79

152

0

0

Summa

79

152

0

0

Summa
11 Ränteintäkter och liknande resultatposter
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2019

18 433

15 781

2018

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

3 325

1 801

0

-761

0

-203

4 072

3 597

1 476

1 080

22 505

18 617

4 801

2 678

13 Skatt på årets resultat
Aktuell skatt

0

0

0

0

Uppskjuten skatt

-880

-4 770

795

-1 158

Skatt på årets resultat

-880

-4 770

795

-1 158

Redovisat resultat före skatt

-6 499

15 294

975

3 504

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

1 391

-3 365

-209

-771

Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader

-4 841

-619

-1 034

-552

37

0

0

0

2 408

-875

1 977

134

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

126

89

61

32

Redovisad skattekostnad

-880

-4 770

795

-1 158

1 375 611

1 270 384

170 803

79 698

78 960

122 539

999

91 037

0

100

0

100

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

-6 298

-17 412

0

-32

1 448 273

1 375 611

171 802

170 803

-359 143

-334 833

-9 292

-4 317

Årets avskrivningar enligt plan

-31 465

-30 427

-4 718

-4 984

Sålda/utrangerade byggnader

2 571

6 117

0

9

Utgående ackumulerade avskrivningar

-388 037

-359 143

-14 010

-9 292

Ingående ackumulerade uppskrivningar

138 500

138 500

0

0

Utgående ackumulerade uppskrivningar

138 500

138 500

0

0

Ingående ackumulerade nedskrivningar

-135 375

-137 375

0

0

Sålda/utrangerade byggnader
Utgående ackumulerade nedskrivningar
Bokfört värde
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0
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2019

2018

2019

2018

31 509

30 757

7 616

2 668

1 011

2 668

742

-2

-259

0

-159

34 175

31 509

10 284

7 616

Ingående ackumulerade uppskrivningar

3 500

3 500

0

0

Utgående ackumulerade uppskrivningar

3 500

3 500

0

0

Ingående ackumulerade nedskrivningar

-3 443

-3 443

0

0

Utgående ackumulerade nedskrivningar

-3 443

-3 443

0

0

Bokfört värde

34 232

31 566

10 284

7 616

1 097 593

1 051 159

168 076

169 127

337 542

161 063

156 656

132 537

784 298

791 639

8 110

8 386

1 936 000

1 692 000

236 000

192 000

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

7 033

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

50 579

35 762

19 454

6 140

6 174

15 569

28

13 314

0

-752

0

0

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde

56 753

50 579

19 482

19 454

Ingående ackumulerade avskrivningar

-7 032

-4 915

-1 648

-719

Årets avskrivningar enligt plan

-2 728

-2 415

-974

-929

Nyanskaffning under året
Sålda/utrangerade markanläggningar

Sålda/utrangerade markanläggningar

30

0

298

0

0

Utgående ackumulerade avskrivningar

-9 760

-7 032

-2 622

-1 648

Bokfört värde

46 993

43 547

16 860

17 806
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2019

2018

2019

2018

Ingående ackumulerat anskaffningsvärde

172 514

159 582

172 420

156 680

Nyanskaffning under året

104 259

19 132

104 259

19 132

-65

-6 191

-65

-3 392

17 Förbättringsutgifter på annans fastighet

Sålda/utrangerade tillgångar
Omklassificeringar

0

-9

0

0

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde

276 708

172 514

276 614

172 420

Ingående ackumulerade avskrivningar

-16 921

-14 414

-16 864

-11 834

-9 812

-5 630

-9 808

-5 352

9

3 121

9

322

Årets avskrivningar enligt plan
Sålda/utrangerade tillgångar
Omklassificering

0

2

0

0

Utgående ackumulerade avskrivningar

-26 724

-16 921

-26 663

-16 864

Bokfört värde

249 984

155 593

249 951

155 556

Ingående ackumulerat anskaffningsvärde

174 387

138 407

102 373

114 814

Årets investeringar och avslutade projekt

-42 161

35 980

-7 202

-12 441

132 226

174 387

95 171

102 373

Ingående ackumulerat anskaffningsvärde

66 451

60 214

21 043

15 854

Årets investering

12 201

7 701

8 218

5 239

Sålda/utrangerade inventarier

-10 245

-1 464

-43

-50

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde

68 407

66 451

29 218

21 043

18 Pågående ny- och ombyggnationer

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde
19 Inventarier, verktyg och installationer

Ingående ackumulerade avskrivningar

-37 607

-35 017

-5 756

-4 155

Årets avskrivningar enligt plan

-4 362

-3 865

-1 972

-1 639

Sålda/utrangerade inventarier

-10 246

1 276

43

38

Utgående ackumulerade avskrivningar

-31 723

-37 607

-7 685

-5 756

36 684

28 845

21 533

15 287

40

40

0

0

0

0

53 700

53 700

40

40

53 700

53 700

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

616

690

176

193

742

660

0

0

1 358

1 350

176

193

Modulhyra

1 452

1 665

1 452

1 665

Försäkringar

3 831

3 799

0

0

212

212

0

0

Övriga interima fordringar

1 726

1 378

419

136

Summa

7 221

7 054

1 871

1 801

Uppskjuten skatteskuld

11 921

11 041

2 616

3 411

Byggnader och förbättringsutgifter i annans
fastighet

30 847

22 817

9 486

7 936

Skattemässigt underskott

-20 562

-14 130

-8 770

-5 383

Summa varulager
22 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kabel TV

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

Uppskjuten skatt på pågående projekt

2 790

3 681

1 900

858

Balanslåneposter

-1 154

-1 327

0

0

-880

-4 770

795

-1 158

1 335 414

1 230 000

490 000

385 000

Skulder som förfaller inom 1 år efter
balansdagen

265 000

210 000

95 000

60 000

Skulder som förfaller mellan 1 och 5 år efter
balansdagen

910 414

920 000

295 000

285 000

Skulder som förfaller senare än 5 år efter
balansdagen

160 000

100 000

100 000

40 000
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25 Långfristiga skulder
Långfristiga skulder till kreditinstitut
Redovisning av förfallotider för långfristiga
skulder till kreditinstitut
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26 Skulder till koncernföretag
Skulder till koncernföretag innehåller en checkkredit som utgör en underkredit till Tierps kommuns checkkredit
Checkkredit
Checkkredit limit

60 000

60 000

Ej utnyttjad kredit

-27 162

-42 155

Utnyttjad kredit

32 838

17 845

0

0

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

120 000

120 000

Ej utnyttjad kredit

-70 555

-102 155

Utnyttjad kredit

49 445

17 845

Upplupna semester- och löneersättningar

2 971

2 784

Upplupna sociala avgifter

1 852

2 383

20

12

Upplupna kostnadsräntor

2 188

1 494

494

84

Upplupna sociala avgifter för semesteroch löneskuld

1 220

1 148

0

0

28 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Övriga upplupna kostnader
Summa

3 344

2 830

1 849

135

11 575

10 639

2 363

231

781

715

0

0

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

Slutdag

Ränteswap (erhåller fast ränta)

2019

0

60 000

0

60 000

Ränteswap (betalar fast ränta)

2020

40 000

40 000

0

0

Ränteswap (betalar fast ränta)

2021

150 000

150 000

60 000

60 000

Ränteswap (betalar fast ränta)

2022

200 000

200 000

50 000

50 000

Ränteswap (betalar fast ränta)

2023

160 000

160 000

50 000

50 000

Ränteswap (betalar fast ränta)

2024

60 000

60 000

20 000

20 000

Ränteswap (betalar fast ränta)

2025

50 000

50 000

0

0

Ränteswap (betalar fast ränta)

2026

100 000

50 000

50 000

0

Ränteswap (betalar fast ränta)

2027

50 000

0

50 000

0

Ränteswap (betalar fast ränta)

2028

35 000

0

0

0

Ränteswap (betalar fast ränta)

2029

45 000

0

45 000

0

890 000

770 000

325 000

240 000

-32 082

-36 157

-2 288

-1 764

Ränteswaparnas värde 2019-12-31
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31 Förslag till vinstdisposition
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel
Balanserat resultat

10 950 047 kr

Årets resultat

1 770 062 kr

Summa

12 720 109 kr

Styrelse föreslår att vinstmedlen disponeras så att
i ny räkning överförs

12 720 109 kr

Underskrifter
Tierp den 26 mars 2020

Catarina Deremar				Bengt-Olov Eriksson			Joakim Larsson
Ordförande

Stig Lundqvist					Viktoria Söderling			Roger Kjetselberg
											Verkställande direktör

Min revisionsberättelse har avgivits den 2020-

Maria Wigenfeldt
Auktoriserad revisor
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Fastighetsförteckning
Benämning

Ort

Fastighetsbeteckning

Aspenskolan

Tierp

Tierp 127:1

Högbergsskolan

Tierp

Tierp 11:2, 4:68

Centralskolan

Tierp

Tierp 84:11

Humlegården

Tierp

Tierp 89:8

720,0

Industrihuset

Tierp

Tierp 58:1

10 008,0

Vegavallen

Tierp

Tierp 2:67

5 318,0

Aspenbadet

Tierp

Tierp 134:1

1 851,0

Sjukarby ridanläggning

Tierp

Vallskoga 1:120

2 535,0

Vallskoga förskola

Tierp

Tierp 2:74

779,0

Möbeln

Tierp

Tierp 75:1

6 106,0

Brandstation Tierp

Tierp

Tierp 61:1

2 687,0

Kommunhuset

Tierp

Tierp 140:1

3 308,0

Kyrkskolan/förskola

Tierps kyrkby

Tierps Kyrkby 2:1

3 228,0

Tallbacksskolan/förskola

Månkarbo

Yttrö 55:1

1 730,0

Mehede skola/förskola

Mehedeby

Mehedeby 3:43

1 406,0

Örbyhus skola/förskola

Örbyhus

Libbarbo 3:1

7 287,0

Vendels skola/förskola

Vendel

Hovgårdsberg 1:16

1 645,0

Tobo skola/förskola

Tobo

Pesarby 2:60

868,7

Fyrklövern

Örbyhus

Libbarbo 8:3

1 050,0

Örbyhus Sporthall

Örbyhus

Libbarbo 1:179

1 552,0

Vendelbadet

Örbyhus

Libbarbo 1:179

950,0

Bruksskolan/förskola

Söderfors

Jörsön 1:310

4 101,0

Solgläntan

Söderfors

Jörsön 1:32

1 373,0

B-huset Söderfors

Söderfors

Jörsön 1:310

574,4

Bruksvallen

Söderfors

Jörsön 9:2

507,0

Brandstation Söderfors

Söderfors

Jörsön 9:1

965,0

Slagghus

Söderfors

Jörsön 9:1

206,0

Björkängsskolan

Karlholm

Nöttö 50:46

3 377,0

Gullvivan

Karlholm

Nöttö 50:47

933,0

Ol-Andersskolan

Skärplinge

Skärplinge 1:77

4 440,0

Linnean 1 & 2

Skärplinge

Skärplinge 1:80

420,0

PEK-hallen

Skärplinge

Skärplinge 1:76

3 300,0

Hållnäs skola/förskola

Hållnäs

Hållnäs 1:6

2 092,0

Brandstation Hjälmunge

Hållnäs

Hjälmunge 1:41

Gula Villan

Tierp

Tierp 75:1

244,0

Stationshus

Tierp

Tierp 1:1

447,5
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Total lokalyta

Total
bostadsyta

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

75,6

98,0
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Benämning

Ort

Fastighetsbeteckning

Total lokalyta

Garage S-fors

Söderfors

Söderfors Bruk 1:67

168,0

Badet/campingen

Söderfors

Jörsön 1:200

359,0

Garage Karlholm

Karlholm

Karlholm 1:48

120,0

Friluftsgård (kollot)

Hållnäs

Göksnåret 7:228

625,0

Masugn

Tobo

Tobo 1:8

Greven

Tierp

Tierp 75:7

1 129,0

Centralgatan 3

Tierp

Tierp 33:2

674,5

Ängsvägen 17

Örbyhus

Libbarbo 8:24

511,5

Smedjan

Karlholm

Karlholm 1:48

1 199,0

Grekiska Templet

Söderfors

Jörsön 9:1

250,0

Bäggeby

Tierp

Tierp 4:402

1 449,8

Kvarnen Skärplinge

Skärplinge

Skärplinge 1:74

Centralhallen

Tierp

Tierp 84:12

1 871,0

Kvarnbackens förskola

Tierp

Tierp 4:114

1 572,5

Missionskyrkan

Månkarbo

Yttrö 5:20

520,00

Crosshallen

Tierp

Tierp 1:1

3 195,0

Brädgårdsvägen

Tierp

Tierp 100:11

251,00

10,0

127,0

123 213,9
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