
  
  1 (4)

  KALLELSE 
 
  Till ledamöter och ersättare 
 
 
Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 
 
Tid: Tisdag 08 november 2022 kl. 13:00 
Plats: Kulturhuset Möbeln, Humlesalen 
 
 
FÖREDRAGNINGSLISTA 
 

 
 
1 Upprop   
 
2 Val av två justerare samt 

tillkännagivande av tid och plats för 
justering av protokollet - Den 14 
november kl. 15:00 i lilla A-salen, 
kommunhuset 

  

 
3 Allmänhetens frågestund KS/2022:30  
 
4 Godkännande av föredragningslistan KS/2022:154  
 
5 Redovisning av kommuninvånarnas 

postlåda 
KS/2022:155, 
KS/2022:858 

 

 
6 Aktuellt från revisionen KS/2022:156  
 
7 Revisorernas utlåtande avseende 

delårsrapport 
KS/2022:863  

 
8 Allmänpolitisk debatt - Budget KS/2022:911  
 
Sammanträdet ajourneras för genomförandet av Tierps kommuns 
medverkan i val av ombud till Sveriges Kommuners och regioners 
kongress 2023. 
 
9 Anmälan av motioner KS/2022:157  
 
10 Anmälan av interpellationer KS/2022:158  
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11 Svar på interpellationer KS/2022:158  
 
12 Anmälan av frågor KS/2022:159  
 
13 Svar på frågor KS/2022:159  
 
14 Delårsrapport 2022 KS/2022:863  
 
15 Ekonomiska åtgärder baserade på tertial 

2 
KS/2022:887  

 
16 Taxa för slamavgift 2023 KS/2022:817  
 
17 Taxa för renhållning 2023 KS/2022:818  
 
18 Taxa för offentlig kontroll av livsmedel 

och dricksvatten 2023 
KS/2022:830  

 
19 Taxa för prövning och tillsyn enligt 

alkohollagen, lag om tobak och liknande 
produkter, lag om tobaksfria 
nikotinprodukter samt lag om handel 
med vissa receptfria läkemedel 2023 

KS/2022:831  

 
20 Taxa för prövning och tillsyn inom 

miljöbalkens område samt 
strålskyddslagen 2023 

KS/2022:832  

 
21 Plan- och bygglovtaxa, inklusive kart- 

och mättaxa 2023 
KS/2022:833  

 
22 Skattesats 2023 KS/2022:862  
 
23 Plan för Tierps kommuns ekonomi och 

verksamhet 2023-2025 
KS/2022:719  

 
24 Val av 5 revisorer för granskning av 

kommunens räkenskaper och förvaltning 
samt val av ordförande och vice 
ordförande 

KS/2022:436  

 
25 Val av 2 lekmannarevisor i Tierps 

kommunfastigheter AB 
KS/2022:436  
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26 Val av 2 lekmannarevisorer i Tierps 
Energi & Miljö AB 

KS/2022:436  

 
27 Val av 2 lekmannarevisorer i Tierps 

Fjärrvärme AB 
KS/2022:436  

 
28 Val av 2 lekmannarevisorer i AB 

Tierpsbyggen 
KS/2022:436  

 
29 Val av 2 revisorer och 2 revisorsersättare 

i styrelsen för Tierps sockens 
Magasinfond och Gustav Gilljams i Yvre 
donationsfond 

KS/2022:436  

 
30 Val av 15 ledamöter och 15 ersättare i 

kommunstyrelsen samt val av 
ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e 
vice ordförande 

KS/2022:436  

 
31 Val av finanskommunalråd KS/2022:436  
 
32 Val av oppositionsråd KS/2022:436  
 
33 Val av 1 ombud och 1 suppleant till 

bolagsstämma i Tierps 
kommunfastigheter AB 

KS/2022:436  

 
34 Val av 1 ombud och 1 suppleant till 

bolagsstämma i TEMAB Fjärrvärme AB 
KS/2022:436  

 
35 Val av 1 ombud och 1 suppleant vid 

bolagsstämmor med AB Tierpsbyggen 
KS/2022:436  

 
36 Val av 1 ombud och 1 suppleant vid 

bolagsstämmor med Tierps Energi & 
Miljö AB 

KS/2022:436  

 
37 Regler för inkallande av ersättare till 

tjänstgöring i nämnder och styrelsen 
KS/2022:436  

 
38 Ansökan om att behålla uppdrag enligt 4 

kap. § 7 kommunallagen 
KS/2022:897  

 
39 Avstyckning av Skärplinge 1:77 samt 

försäljning av mark för förskola 
KS/2022:621  
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40 Revidering av Reglemente för 
krisledningsnämnden 

KS/2022:824  

 
41 Redovisning av ej verkställda beslut 

kvartal 2 2022, BoU 
KS/2022:315  

 
42 Redovisning av ej verkställda beslut 

kvartal 2 2022, AoO 
KS/2022:315  

 
43 Inkomna beslut och skrivelser KS/2022:73, 

KS/2022:820 
 

 
 
 

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

mailto:sekretariatet@tierp.se
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2022-10-27 KS/2022:30
  

  
   
  
    

 

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

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2022-10-24 KS/2022:155
  

  
   
  
    

 

Redovisning av kommuninvånarnas postlåda  
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna informationen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förslag inkomna till den digitala postlådan på kommunens hemsida och 
förslag som lämnats i Demokratiep-brevlådorna på kommunens bibliotek 
hanteras av verksamheterna och det är en tjänsteperson som svarar på 
förslagen. Förslagen och svaren redovisas i kommunfullmäktige. 
 
Följande förslag och svar redovisas: 
Dnr KS 2022:791 
Förslag: Vi i området runt Fiskvägen önskar en uppfräschning av 
lekplatsen. Gärna en klätterställningen med rutschkana. 
Svar: Kommunens arbete med lekplatser styrs av den lekplatsplan som 
arbetades fram 2015 och som inom de närmaste åren ska revideras. 
Lekplatsen på Fiskvägen är i lekplatsplanen markerad som en lekplats som 
ska finnas kvar och rustas. 
 
Dnr: 2022:858 
Förslag: Kiosk, inträde, kameror och P-avgift för att få bort sabotaget samt 
alla stölder vid Trollsjön. 
Svar: Kommunen har ett pågående arbete med att planera tiden framåt på 
bästa sätt för att förebygga problemen. 
 
 
 
 
I tjänsten  
Maria Wirström 
Administratör 
Ledningsstöd  
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2022-10-24 KS/2022:156
  

  
   
  
    

 

Aktuellt från revisionen 2022 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna informationen.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Företrädare för revisionen redogör för aktuell information från revisionen. 
 
Kommunen har fem revisorer varav tre representerar oppositionen. Enligt 
12 kap. 1 § kommunallag (KL 2017:725) är revisionens uppgift att årligen 
granska all verksamhet som bedrivs inom nämndernas eller 
fullmäktigeberedningarnas verksamhetsområden. Revisorerna prövar om 
verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna 
kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig. Revisorerna ska också 
bedöma om resultaten i den delårsrapport som enligt 11 kap. 16 § (KL) ska 
behandlas av fullmäktige och årsredovisningen är förenliga med de mål 
fullmäktige beslutat. I sin granskning biträds revisorerna av sakkunniga 
som ska ha den insikt och erfarenhet av kommunal verksamhet som behövs 
för att kunna fullgöra uppdraget. 
 
 
I tjänsten  
 
Maria Wirström 
Administratör 
Ledningsstöd  
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Dokumentnamn 

Förslag till beslut    Datum Diarienummer 

2022-10-27 KS/2022:863
  

  
   
  

    

Revisorernas utlåtande avseende delårsrapport 2022 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att med beaktan av revisorernas påpekande godkänna rapporten. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Revisorerna ska bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de 
mål för den ekonomiska förvaltningen som fullmäktige beslutat om i 
årsbudgeten och flerårsplanen. Företrädare för revisionen föredrar ärendet. 
 
Beslutsunderlag 

 Förslag till beslut 
 Revisorernas utlåtande avseende delårsrapport 2022 
 Översiktlig granskning Tierp - delår 2022 slut ver 2022-10-20 

 
Beslutet skickas till 

 Revisorerna 
 Ekonomienheten  

 
 
 



 
  
 
 
REVISORERNA

1 

   2022-10-26 

   Kommunfullmäktige 
    

 

Utlåtande avseende delårsrapport 2022  

Vi av fullmäktige utsedda revisorer har uppdraget att bedöma om resultatet i 
delårsrapporten per 2022-08-31 är förenligt med de mål fullmäktige beslutat. 
Revisorernas bedömning ska biläggas delårsrapporten inför fullmäktiges 
behandling av densamma. Bedömningen är baserad på en översiktlig 
granskning av delårsrapporten. Det innebär att granskningen har varit 
begränsad i omfattning, inriktad på övergripande analys och inte på detaljer i 
redovisningen. Granskningsresultatet framgår av bifogad revisionsrapport 
som utarbetats av KPMG. 
Prognosticerat resultat för kommunen 2022 är 40,5 mnkr. Det är alltså 12,1 mnkr 
bättre än budget. Den stora positiva avvikelsen är under finansiering, + 31,2 
mnkr. Utfallet på koncernnivå är 55,7 mnkr jämfört med förra året då utfallet var 
16,7 mnkr alltså en förbättring med knappt 39 mnkr. Prognosen pekar på ett 
resultat på 48,7 mnkr mot budget på 24,8 mnkr vilket är 24 mnkr bättre än 
budget. 

Totalt är verksamhetens avvikelse -19,1 mnkr mot budget. Största 
avvikelserna visar individ- och familjeomsorgen – 15 mnkr, grundskolan med 
-1,4 mnkr, medborgarservice och funktionshindradeomsorgen -2,6 mnkr. 
Vi vill poängtera vikten av att fortsätta det långsiktiga arbetet med att anpassa 
verksamheten till de ekonomiska ramarna. 
 
Vi bedömer att:  

 kommunstyrelsen följer inte Rådet för kommunal redovisning (RKR) 
Rekommendation 5 Leasing fullt ut. Vår bedömning är att vi inte kan 
uttala oss hur stor påverkan detta har på årets resultat.  

 kommunstyrelsen inte följer RKR Rekommendation 14 Drift- och 
investerings-redovisning fullt ut. 

 i delårsrapporten görs en samlad bedömning av uppfyllelsen av 
verksamhetsmålen. Kommunstyrelsens bedömning är att 26 delmål 
kommer att uppnås, 48 delmål förväntas att delvis uppnås och två 
delmål beräknas inte att uppnås till helåret.  Vi bedömer att resultatet 
är delvis förenligt med de verksamhetsmässiga målen. 
 
 
 



 
  
 
 
REVISORERNA

2 

 resultatet i delårsrapporten är förenligt med målet om investeringar 
och delvis förenligt med resultatmålet. Gällande målen för soliditet 
och nettokostnader har inte kommunstyrelsen gjort någon prognos 
eller måluppfyllelse för helåret och vi kan därför inte bedöma om 
resultatet är förenligt med dessa mål. 

 kommunstyrelsen inte gjort någon sammantagen bedömning av 
huruvida god ekonomisk hushållning kommer att uppnås.    
 

 
FÖR TIERPS KOMMUNS REVISORER  

 

KG Marklund   Inger Klockerman 
Ordförande     Vice ordförande  

Bilaga: De sakkunnigas granskning av delårsrapport 2022-08-31 
 
Revisorerna har godkänt utlåtandet digitalt på sammanträdet 2022-10-26



Översiktlig
granskning

Tierps kommun

Delårsrapport per 2022-08-31

—

2022-10-26
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Snabb överblick

Resultat och prognos

Kommunens delårsresultat uppgår till 75,1 mnkr.

Årsbudgeten uppgår till 28,4 mnkr medan 

prognosen uppgår till 40,5 mnkr, en förbättring på 

12,1 mnkr. Det beror främst på ökade skatteintäkter 

och generella statsbidrag och utjämningar..

Finansiella mål

Kommunfullmäktige har beslutat om finansiella mål.

Delårsrapporten är upprättad enligt lagens

krav och god redovisningssed
Vår bedömning är att delårsbokslutet i allt väsentligt är upprättat i

enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning

Följer inte RKR R5 fullt ut

Följer inte RKR R17 fullt ut

.

Balanskravsresultat

Vår bedömning är att kommunen har uppnått

balanskravsresultatet vid delåret. 

Vår bedömning är att det är sannolikt att kommunen

kommer uppnå balanskravsresultatet för 2022. 

Verksamhetsmål
Vi bedömer att resultatet i 

delårsrapporten delvis är förenligt 

med de verksamhetsmässiga målen 

kommunfullmäktige fastställt för 2022. 
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Sammanfattning
Vi har av Tierp kommuns revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska delårsrapporten per 2022-08-31. 

Uppdraget ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2022.

Kommunens revisorer ska enligt kommunallagen (2017:725) kapitel 12 bedöma om resultatet i delårsrapporten är 

förenligt med de mål som fullmäktige beslutat. Revisorernas uttalande avges i revisorernas bedömning av 

delårsrapporten.

Vårt uppdrag är att granska delårsrapporten för att ge revisorerna tillräckligt underlag för sin bedömning.

Räkenskaperna och delårsrapporten
De väsentligaste slutsatserna från granskningen kan sammanfattas enligt följande:

➢ Vår bedömning är att kommunens förvaltningsberättelse i stort uppfyller kraven.

➢ Årsbudgeten uppgår till 28,4 mnkr medan prognosen uppgår till 40,5 mnkr, en positivt förändring på 12,1 

mnkr. Det beror huvudsak på ökade skatteintäkter och generella statsbidrag och utjämningar, en ökning 

med 31,5 mnkr medan verksamhetens nettokostnader ökar med 22,6 mnkr mot budget. 

➢ Kommunstyrelsens prognostiserade balanskravsresultat för år 2022 beräknas uppgå till 36,8 mkr för 2022.

➢ Kommunen kommer med stor sannolikhet behöva göra ytterligare en nedskrivning vid försäljning av 

”Crosshallen”. 

➢ Kommunstyrelsen följer inte RKR R5 Leasing fullt ut. Vår bedömning är att vi inte kan uttala oss hur stor 

påverkan detta har på årets resultat. 

➢ Vår bedömning är att kommunstyrelsen inte följer RKR R14 Drift- och investeringsredovisning fullt ut.

Baserat på vår översiktliga granskning har det framkommit omständigheter, som nämns ovan och som framgår i 

vår rapport, som ger oss anledning att anse att delårsrapporten för kommunen inte är helt upprättad i enlighet 

med lagens krav och god redovisningssed. Vi bedömer att delårsrapporten inte i alla delar är upprättad i enlighet 

med lagens krav och god redovisningssed.
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Sammanfattning forts.
Underlag för revisorernas bedömning utifrån fullmäktiges mål
Enligt bestämmelser i kommunallagen ska fullmäktige i budgeten ange finansiella mål och verksamhetsmål som har

betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisorerna ska bedöma om resultatet i delårsbokslutet är förenligt med
de av fullmäktige beslutade målen för god ekonomisk hushållning.

Vi noterar att kommunstyrelsen inte gjort någon sammantagen bedömning av huruvida god ekonomisk hushållning

kommer att uppnås.

Vad gäller god ekonomisk hushållning så hänvisar RKR till förarbeten till kommunallagen där det betonas vikten av 
att mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning utvärderas för hela kommunala koncernen, d v s kommunen och 

dess kommunala koncernföretag gemensamt. Vi bedömer att målen för god ekonomisk hushållning inte omfattar 

eller har utvärderas för kommunkoncernen som helhet.

Finansiella mål
Vår sammanfattande bedömning att tre av fyra mål i delårsrapporten är förenliga med de av kommunfullmäktige 

fastställda finansiella målen avseende delåret och ett mål kan vi inte bedöma eftersom det inte finns någon 

bedömning av målet. I delårsrapporten saknas prognos för två av fyra finansiella mål och bedömningen för två mål 
är att målen kommer sannolikt kommer att uppnås.  

Verksamhetsmål
Vi bedömer att resultatet i delårsrapporten delvis är förenligt med de verksamhetsmässiga målen 

kommunfullmäktige fastställt för 2022. 

Västerås 2022-10-26

Cecilia Kvist Micaela Hedin

Auktoriserad revisor Certifierad kommunal revisor
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Inledning
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Av kommunala bokförings- och redovisningslagen framgår att kommuner ska upprätta minst en delårsrapport som 

ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret, det vill säga minst sex månader 

och högst åtta månader. Det är även den rapport som faller inom ramen för denna period som ska behandlas av 

kommunfullmäktige och som de förtroendevalda revisorerna ska göra en bedömning av. Delårsrapporten ska 

innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av kommunen och kommunkoncernens verksamhet och resultat 
sedan föregående räkenskapsårets utgång. 

Kommunens revisorer ska enligt 12 kap i kommunallagen bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de 

mål som fullmäktige beslutat (2 §). Revisorernas uttalanden avges i revisorernas bedömning av delårsrapporten.

Syfte och revisionsfråga
Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor: 

➢ Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed?

➢ Är resultatet i delårsrapporten förenliga med de av kommunfullmäktige fastställda målen för god ekonomisk 

hushållning, det vill säga finns förutsättningar att målen kommer att uppnås?

Resultatet av vår granskning utgör underlag för de förtroendevalda revisorernas utformning av utlåtandet till 

kommunfullmäktige.

Inledning
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Revisionskriterier
Granskningen av delårsrapporten omfattar: 

➢ Översiktlig granskning av de finansiella delen av delårsrapporten 

➢ Förvaltningsberättelsens innehåll

➢ Hur kommunen redovisar hur det prognostiserade resultatet är förenligt med målen för god ekonomisk 

hushållning, finansiella och verksamhetsmässiga mål. 

Vi har bedömt om delårsrapporten i allt väsentligt följer:

➢Kommunallag (KL) och kommunal bokförings- och redovisningslag (LKBR)

➢God redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal Redovisning, RKR, och Sveriges Kommuner och 

Regioner, SKR

➢Interna regelverk och instruktioner

➢Fullmäktigebesluthållning

Metod

Granskningen har genomförts genom:

➢Dokumentstudie av relevanta dokument inklusive delårsrapporten 

➢Intervjuer med berörda tjänstepersoner
➢ Analys av nyckeltal för verksamhet och ekonomi i den omfattning som krävs för att bedöma om resultatet är 

förenligt med de av fullmäktige beslutade målen

➢Översiktlig analys av resultat- och balansräkning

Inledning forts.
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Avgränsning
Vår granskning omfattar delårsrapporten per 2022-08-31.

Vår granskning har skett i den omfattning som följer av god revisionssed i kommunal verksamhet, främst såsom 
denna definieras av SKR och Skyrev. Det innebär att vi planerat och genomfört den översiktliga granskningen för att 

med begränsad säkerhet försäkra oss att delårsrapporten inte innehåller väsentliga felaktigheter. Granskning har 

således ej utförts i enlighet med ISA eller ISRE 2410. Granskning har således ej utförts i enlighet med ISA, ISRE 

2410 eller den nya standarden för kommunal räkenskapsrevision som träder i kraft 2023.

Som en del i vår granskning har vi efterfrågat ett revisionsbevis i form av ett uttalande från kommunledningen. 
Kommunchefen och ekonomichefen har undertecknat översänt uttalande.

En översiktlig granskning är begränsad i omfattning och riktar i huvudsakligen in sig på intervjuer och analyser. De 

granskningsåtgärder som vidtas gör det inte möjligt att sammantaget skaffa en sådan säkerhet kring alla viktiga 

omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en fullständig revision utförts.

Vår granskning av redovisningen utgår från en bedömning av väsentlighet och risk.

Granskningen har inte som syfte att identifiera brottsliga handlingar, t ex förskingring.

I delårsrapporten har vi översiktligt granskat resultat- och balansräkning samt tillhörande noter. Övriga delar har 

enbart granskats med utgångspunkt från att informationen är förenlig med informationen i de finansiella delarna.

Granskningen av finansiella och verksamhetsmål är grundat på den återrapportering som finns i delårsrapporten. 

Den version som vi har utgått ifrån erhöll vi den 14 oktober, om det har tillkommit ytterligare version av 

delårsrapporten har vi inte tagit hänsyn till denna. 

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

Inledning forts.
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Ansvarig nämnd
Granskningen avser kommunstyrelsens delårsrapport som enligt 11 kap 16 § kommunallagen ska behandlas av 

kommunfullmäktige.

Rapporten är faktakontrollerad av ekonomiavdelningen.

Inledning forts.
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Resultat av 
granskningen
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Förvaltningsberättelsen 
Enligt 13 kap. 2 § LKBR ska en delårsrapport innehålla en resultaträkning, en balansräkning och en förenklad 

förvaltningsberättelse. RKR preciserar i RKR R17 Delårsrapport vad förvaltningsberättelsen ska innehålla 

minimum för att motsvara kraven på en förenklad förvaltningsberättelse.

Enligt RKR R17 Delårsrapport  ska vidare uppgift i förvaltningsberättelsen bland annat lämnas om: 

➢Händelser av väsentlig betydelse som inträffat under delårsperioden eller efter dess slut, men innan 
delårsrapporten upprättas. 

➢Upplysningar om kommunens och kommunkoncernens förväntade utveckling avseende ekonomi och 

verksamhet utifrån målen om god ekonomisk hushållning. 

➢En redovisning av hur helårsprognosen förhåller sig till den budget som fastställts för den löpande 

verksamheten. 

➢En bedömning av balanskravsresultatet utifrån helårsprognosen.

En förändring i RKR R17 är att i de fall sammanställda räkenskaper inte upprättas, bör delårsresultat samt 

helårsprognos redovisas för respektive bolag. Med andra ord ska det i förvaltningsberättelsen finnas information 

om kommunkoncernen oavsett om en kommun väljer att inte ha sammanställda räkenskaper 

(koncernredovisning) i sin delårsrapport, vilket Tierps kommun har. 

Förvaltningsberättelsen i delårsrapporten saknar bland annat:

➢ Ingen samla bedömning lämnas i förvaltningsberättelsen av de verksamhetsmässiga målen som 

fullmäktige fastställt utifrån god ekonomisk hushållning. 

Vår bedömning är att kommunens förvaltningsberättelse i stort uppfyller kraven vilka preciseras i RKR R17 
Delårsrapport avseende förvaltningsberättelsen. Vi rekommenderar att kommunstyrelsen tar ett omtag för att 

säkerställa att allt är med och att det finns en ”röd tråd” med analyser och uppbyggnaden av 

förvaltningsberättelsen. 
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Bedömning av fullmäktiges mål med betydelse av 
god ekonomisk hushållning  
Enligt kommunallagens bestämmelser ska kommunfullmäktige i budgeten ange finansiella mål och 

verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. 

Enligt kommunallagens bestämmelser ska fullmäktige i budgeten ange finansiella mål och verksamhetsmål som 

har betydelse för god ekonomisk hushållning. Kommunfullmäktige har fastställt finansiella mål och 

verksamhetsmål i Agenda 2030. 

Vi noterar att kommunstyrelsen inte gjort någon sammantagen bedömning av huruvida god ekonomisk

hushållning kommer att uppnås.

Vad gäller god ekonomisk hushållning så hänvisar RKR till förarbeten till kommunallagen där det betonas vikten

av att mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning utvärderas för hela kommunala koncernen, d v s 
kommunen och dess kommunala koncernföretag gemensamt.

Vi bedömer att målen för god ekonomisk hushållning inte omfattar eller har utvärderas för kommunkoncernen

som helhet.

Vi rekommenderar att kommunstyrelsen arbetar vidare med sin återrapportering av kommunfullmäktige

fastställda mål och att det finns en röd tråd från beslutade mål till återrapportering. 
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Finansiella mål 
Kommunfullmäktige har i budget 2022 fastställt följande finansiella mål: 

➢ Resultatet ska vara minst 2 % av skatter och bidrag

➢ Soliditeten ska vara minst 40 % och inte minska två år i rad
➢ Nettokostnaderna ska inte öka mer än skatter och andra intäkter

➢ Kommunkoncerns samlade investeringar och exploateringsutgifter för planperioden 2022 till och med åren år 

2024 får inte för överstiga 920 mnkr 

I delårsrapporten är följande finansiella mål redovisade och dess bedömningar: 

Baserat på vår översiktliga granskning av delårsrapportens återrapportering är vår sammanfattande 

bedömning att tre av fyra mål i delårsrapporten är förenliga med de av kommunfullmäktige fastställda finansiella 

målen avseende delåret och ett mål kan vi inte bedöma eftersom det inte finns någon bedömning av målet. I 
delårsrapporten saknas prognos för två av fyra finansiella mål och bedömningen för två mål är att målen kommer 

sannolikt kommer att uppnås.  

Finansiellt mål Utfall delår samt 

bedömning

Prognos helår och 

bedömning

Resultatet ska vara minst 2 % av skatter 

och bidrag

Kommunen - 7,7% 

Koncernen – 6 % 

Uppfyllt

Kommunen – 2,7% 

Koncernen – 1,1 %

Delvis uppfyllt 

Soliditeten ska vara minst 40 % och inte 

minska två år i rad

Kommunen – 42%

Uppfyllt 

Kommunkoncerns samlade investeringar 

och exploateringsutgifter för 

planperioden 2022 till och med åren år 

2024 får inte för överstiga 920 mnkr 

Kommun – uppfyllt

Koncernen – delvis uppfyllt 

Kommunen - uppfyllt
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Verksamhetsmål  
Kommunfullmäktige har för 2022 beslutat om mål utifrån Agenda 2030. 

I delårsrapporten görs en samlad bedömning av uppfyllelsen av verksamhetsmålen. Kommunstyrelsens 

bedömning är att 26 delmål kommer att uppnås, 48 delmål förväntas att delvis uppnås och två delmål beräknas 

inte att uppnås till helåret.

Vi bedömer att resultatet i delårsrapporten delvis är förenligt med de verksamhetsmässiga målen 

kommunfullmäktige fastställt för 2022. 
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Balanskravsresultat 
En kommun ska enligt kommunallagen göra en avstämning av balanskravet och detta ska redovisas i 

förvaltningsberättelsen.

Från och med 2013 har kommuner och kommunalförbund möjlighet att använda sig av de nya reglerna om 

resultatutjämningsreserv, RUR. Denna reserv kan sedan användas för att utjämna intäkter över en 
konjunkturcykel, under förutsättning att årets resultat efter balanskravsjusteringar är negativt. RUR är frivillig att 

tillämpa, de kommuner och landsting som tänker göra det måste besluta om hur reserven ska hanteras. Detta 

ska framgå av de riktlinjer för god ekonomisk hushållning som fullmäktige ska besluta om.

Eventuella negativa resultat som uppkommer ska enligt kommunallagen regleras inom tre år. Om det föreligger 

synnerliga skäl finns emellertid möjlighet att inte reglera ett negativt resultat. RKR har lämnat information om 
beräkning och redovisning av balanskravet utifrån tolkning av förarbeten till reglerna om balanskrav i LKBR och 

kommunallagen.

I kommunallagen stadgas även att kommunerna ska ha en god ekonomisk hushållning, vilket får ses som ett 

överordnat krav och innebär i de allra flesta fall att det inte räcker med att intäkterna enbart täcker kostnaderna, 

eftersom det på längre sikt urholkar kommunernas ekonomi. 

Kommunstyrelsen redovisar en bedömning av balanskravsresultatet i förvaltningsberättelsen.Av delårsrapporten 

framgår det att kommunens prognostiserade balanskravsresultat uppgår till 36,8 mkr och balanskravsresultatet 

för delåret uppgår till 71,4 mnkr. 

Det finns inget balanskravsresultat att återställa från tidigare år.

RUR uppgår till 0 tkr. 

Beräkningen som ligger till grund för kommunens balanskravsresultat innehåller enligt vår bedömning inga 

väsentliga felaktigheter.
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Analys av resultaträkning 
En kommuns långsiktiga utveckling är beroende av att intäkterna överstiger kostnaderna för att inte urholka det 

egna kapitalet.

Kommunens resultat för delåret uppgår till 75,1 mnkr, vilket är 17,7 mnkr lägre än samma period förra året. Det 

beror främst att skatteintäkterna och generella bidrag och utjämning har ökat mer än verksamhetens 

nettokostnader. 

Kommunens årsprognos uppgår till 40,5 mnkr, vilket är lägre än delårsresultatet. Historiskt sett är det en trend att 

delårsresultatet är högre än vid helår och det beror oftast på att kostnaderna inte kommer linjärt över året. 

Årsbudgeten uppgår till 28,4 mnkr medan prognosen uppgår till 40,5 mnkr, en positivt förändring på 12,1 mnkr. 

Det beror huvudsak på ökade skatteintäkter och generella statsbidrag och utjämningar, en ökning med 31,5 mnkr 

medan verksamhetens nettokostnader ökar med 22,6 mnkr mot budget. 
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Resultatanalys
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Balansräkning  

Avsättningar

Kommunen har en pågående tvist där biträdeskostnader uppkommer. Det finns ingen avsättning gjord i 

balansräkningen.

Finansiell leasing
Under år 2021 började kommunen delvis redovisa leasing som finansiell leasing. Det är hyreskontrakt för fordon 

som numera redovisas som finansiell leasing. 

Hyreskontrakt och leasing av bilar och fastigheter ses normalt som finansiell leasing, vilket innebär att en fiktiv 

anläggningstillgång och skuld skall redovisas och skrivas av över återstående hyresperiod. Kommunen hanterar 

delar av sina leasingkostnader som operationell leasing vilket enligt vår bedömning sannolikt är ett avsteg från 

RKR R5 Leasing och god redovisningssed. Vi kan inte utesluta att avsteget innebär ett väsentligt fel i 

balansräkningen. 

Vi rekommenderar därför kommunstyrelsen att gå igenom sina hyreskontrakt för att bedöma om dessa skulle 

kunna innebära väsentliga fel i kommunens räkenskaper.

Vår bedömning är att vi inte kan uttalas oss hur stor påverkan detta har på årets resultat eller balansomslutning. 
Avstämning bank
Vid delåret erhåller inte kommunen engagemangsbesked från Nordea avseende Nordea toppkonto och vid 
delårsbokslutet bokför kommunen om det till kortfristiga fordringar och skulder till koncernbolag, vilket kan leda till 

att vissa nyckeltal påverkas när det är olika klassificeringar. 

Nuvärdesberäkningar
Vi rekommenderar att kommunen ser över om det finns avtal som ska nuvärdesberäknas. 
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Balansräkning  

Nedskrivning av ny inköpt fastighet

Tierps kommunen köpte en fastighet (Crosshallen) från sitt dotterbolag Tierps Kommunfastigheter AB under 

2021. Under 2021 gjorde kommunen en nedskrivning på fastigheten på 9,1 mnkr och det var för att under år 
2022 kunna sälja fastigheten. 

Det som skedde var att man flyttade förlusten från bolaget till kommunen. Man går dessutom miste om 

underskott att nyttja i fållan i kommunkoncernen om det förekommer andra försäljningar i bolagskoncernen. 

Det har konstaterats i vår översiktliga granskning att vid försäljningstillfället kommer kommunen med stor 

sannolikhet behöva göra ytterligare en nedskrivning. 
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Sammanställda räkenskaper
Enligt kommunal bokförings- och redovisningslagen 12 kap 2§ ska de sammanställda räkenskaperna omfatta de 

juridiska personer i vilka kommunen har ett betydande inflytande. Av författningskommentarerna framgår att ett 

betydande inflytande förutsätts föreligga när kommunen innehar minst 20 % av rösterna i en annan juridisk 

person. Det finns dock möjlighet att göra avsteg från principen om företaget har en ringa omsättning eller 

balansomslutning.

I RKR R17 Delårsrapport är det upp till varje kommun att avgöra om de kommunala bolagen ska omfattas av 

delårsrapporten. Att de kommunala bolagen ska ingå torde dock vara nödvändigt eftersom det är fullmäktiges 

måls för hela kommunkoncernen som ska bedömas.

En förändring i RKR R17 är att i de fall sammanställda räkenskaper inte upprättas, bör delårsresultat samt 

helårsprognos redovisas för respektive bolag. Det finns uppgifter om bolagens delårsresultat och årsprognos i 
förvaltningsberättelsen. 

Kommunstyrelsen har valt att inte ha med sammanställda räkenskaper i sin delårsrapport.
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Redovisningsprinciper 
I delårsrapporten ska enligt RKR R17 samma beräkningsmetoder användas som i den senaste årsredovisningen 

eller, om dessa principer eller metoder har ändrats, en beskrivning av karaktären på och effekten av förändringen. 

Upplysningar ska även lämnas kring säsongsvariationer, cykliska effekter som har påverkan på verksamheten, 

karaktären och storleken på jämförelsestörande poster, effekten av ändrade uppskattningar och bedömningar 

samt förändringar i väsentliga ansvarsförbindelser.

I delårsrapporten anges under avsnittet ”Not 1 Redovisningsprinciper” att redovisningen skett enligt god 

kommunal redovisningssed med vilket avses i överensstämmelse med LKBR och RKRs rekommendationer, det 

hänvisas till senaste årsredovisningen som finns förutom att det inte sker någon sammanställd redovisning i 

delårsrapporten 

Vi har konstaterat  i vår granskning av årsredovisningen för år 2021 på att kommunen har påbörjat arbetet med 
att följa RKR R5 Leasing genom att avtal avseende fordon numera redovisas som finansiell leasing. Hyresavtal 

avseende fastigheter redovisas som operationell leasing. När det gäller leasingavtal, RKR R5, är grunden att det 

är finansiell leasing som är mest vanlig och inte operationell. 

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

rekommendationer.

Vi rekommenderar att kommunstyrelsen gör en genomgång av avtal mm för att säkerställa vilken typ av leasing 

kommunen har. Vi rekommenderar även kommunstyrelsen att årligen dokumentera en egen genomgång mellan 

aktuella redovisningsprinciper och av kommunen tillämpade principer.
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Drift- och investeringsredovisning 
Drift- och investeringsredovisningen ingår i delårsrapporten i enlighet med RKR R14 Drift- och 

investeringsredovisning och i de egna rapporterna i enlighet med RKR R14. I RKR R17 Delårsrapport finns den 

normerande texten ”Dessutom ska en samlad – men översiktlig – beskrivning av kommunens drift- och 

investeringsverksamhet ingå”, vilket innebär att det är en förenkling av RKR R14 i delårsrapporten. 

Nytt i RKR R14 Drift- och investeringsredovisningen är att i investeringsredovisningen ska även inkluderas under  
året genomförda investeringar som finansierats via finansiell leasing eller som erhållits genom gåva. Ett 

förtydligande i rekommendationen är att i de fall principerna för investeringsredovisningen avviker från 

externredovisningsprinciperna ska detta kommenteras och avvikelserna anges.

Enligt budget ska investeringarna uppgå till 47,1 mnkr  och prognosen visar på  44,6 mnkr. Vid delåret har 

kommunen investerat 11,6 mnkr, vilket visar på att kommunen ska investera 33,0 mnkr under de fyra sista 
månaderna. 

Vi kan konstatera att budgeten som redovisas i delårsrapporten inte stämmer med den beslutade budgeten för 

drift- och investeringsredovisningarna. Att både drift- och investeringsbudgeterna inte stämmer med de beslutade 

budgeterna innebär att läsarna och kommunfullmäktige inte kan följa upp utfallet mot beslutad budget. 

Vi rekommenderar att kommunstyrelsen säkerställer att det finns en “röd tråd” med analys och utvärdering utifrån
beslutad budget både när det gäller drift- och investeringsredovisning, det vill säga om det är stora avvikelser att

det finns kommenterat. 

Vi rekommenderar att kommunstyrelsen uppdaterar sig på RKR R 14 Drift- och investeringsredovisning så att 

kommunen följer rekommendationen. Enligt RKR R14 ska både drift- och investeringsredovisningen utformas så 

att utfallen på ett överskådligt sätt kan stämmas av mot kommunfullmäktiges beslutade budget och att 
budgetposterna ska avse senast beslutade budget. 

Vår bedömning är att kommunstyrelsen inte följer RKR R14 Drift- och investeringsredovisning fullt ut. 
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Övriga iakttagleser

Beslutad budget 

När det sker förändringar i budgeten, från ursprunglig beslutad budget av kommunfullmäktige, ska det framgå i 

rapporterna när dessa besluts tog och hänvisning till dessa beslut och vilket det inte gör i delårsrapporten i 
driftredovisningen. 
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Allmänpolitisk debatt    Datum Diarienummer 

2022-10-27 KS/2022:911
  

  
   
  

    

Allmänpolitisk debatt 
 
Den allmänpolitiska debatten inleds av finanskommunalrådet Sara Sjödal 
(C), därefter gruppledarna för Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna, 
Moderaterna, Vänsterpartiet, Kristdemokraterna, Tierpslistan, Liberalerna 
samt Miljöpartiet. Efter inledningen är debatten fri. 
 
Talartiden för gruppledare i inledningsanförande vid allmänpolitisk debatt 
begränsas till 10 minuter. Efter gruppledarnas inledningsanföranden startar 
debatten. Talartiden vid debattinlägg är 5 minuter och replik 2 minuter. 
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§ 205 
Dnr KS/2022:863 

(KF) Delårsrapport 2022 
 

Beslut  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta   
  
att godkänna Delårsrapport 2022.   
  
Sammanfattning av ärendet  
I delårsrapporten sammanställs kommunens ekonomiska resultat för 
perioden januari till och med augusti (delårsrapport). I 
delårsrapporten görs en prognos för Tierps kommuns resultat det 
aktuella året. Kommunens samlade resultat analyseras och förklaras 
och det görs en bedömning av hur många av kommunfullmäktigas 
konkretiserade mål som kommer vara uppnådda vid årsskiftet. I 
delårsrapporterna görs en helhetsbedömning med prognos för varje 
av kommunfullmäktiges konkretiserade ekonomiska mål. Till varje 
konkretiserat mål finns också en nulägesbeskrivning med aktuella 
resultat och en analys kring målet. Det är kommunfullmäktige som i 
planeringsdirektiv med budget beslutar om de konkretiserade mål 
som ska styra verksamheterna. Nämnder och bolagsstyrelser tar i sin 
tur fram egna mål och aktiviteter. Verksamhetscheferna redogör på 
kommunstyrelsens sammanträde för sina verksamhetsområden.   
  

Beslutsmotivering   
Inom de verksamhetsområden som redovisar negativa 
prognosavvikelser pågår ett åtgärdsarbete som är redovisat i 
kommunstyrelsen sedan tidigare. 
  

Barnrättskonsekvenser  
Barnrättskonsekvenser saknas då den inte bedöms påverka barns 
rättigheter.  
  

Mål och uppdrag  
I rapporten bedöms kommunens måluppfyllelse utifrån gällande 
budget.   
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Ekonomiska konsekvenser och finansiering  
Kommunen redovisar ett resultat för perioden januari-augusti på 75,5 
mnkr, jämfört med plus 53,9 Mkr för motsvarande period föregående 
år. Årsprognosen visar på ett överskott på 40,5 mnkr mot 48,2 mnkr i 
årsresultat för 2021.  
  

Beslutsunderlag   
• Handläggarens tjänsteutlåtande  
• Delårsrapport jan-aug 2022  

  

Beslutet skickas till   
• Ekonomienheten  
• Revisionen  
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Tjänsteutlåtande  

   
   Datum  Diarienummer  
 2022-10-12  KS  

    
    
      

           
  
  
Delårsrapport jan-aug 2022  
  
Förslag till beslut  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta   
  
att godkänna Delårsrapport 2022.   
  
Sammanfattning av ärendet  
I delårsrapporten sammanställs kommunens ekonomiska resultat för 
perioden januari till och med augusti (delårsrapport). I delårsrapporten görs 
en prognos för Tierps kommuns resultat det aktuella året. Kommunens 
samlade resultat analyseras och förklaras och det görs en bedömning av hur 
många av kommunfullmäktigas konkretiserade mål som kommer vara 
uppnådda vid årsskiftet. I delårsrapporterna görs en helhetsbedömning med 
prognos för varje av kommunfullmäktiges konkretiserade ekonomiska mål. 
Till varje konkretiserat mål finns också en nulägesbeskrivning med 
aktuella resultat och en analys kring målet. Det är kommunfullmäktige som 
i planeringsdirektiv med budget beslutar om de konkretiserade mål som ska 
styra verksamheterna. Nämnder och bolagsstyrelser tar i sin tur fram egna 
mål och aktiviteter. Verksamhetscheferna redogör på kommunstyrelsens 
sammanträde för sina verksamhetsområden.   
  
Beslutsmotivering   
Inom de verksamhetsområden som redovisar negativa prognosavvikelser 
pågår ett åtgärdsarbete som är redovisat i kommunstyrelsen sedan tidigare. 
  
Barnrättskonsekvenser  
Barnrättskonsekvenser saknas då den inte bedöms påverka barns 
rättigheter.  
  
Mål och uppdrag  
I rapporten bedöms kommunens måluppfyllelse utifrån gällande budget.  
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Ekonomiska konsekvenser och finansiering  
Kommunen redovisar ett resultat för perioden januari-augusti på 75,5 
mnkr, jämfört med plus 53,9 Mkr för motsvarande period föregående år. 
Årsprognosen visar på ett överskott på 40,5 mnkr mot 48,2 mnkr i 
årsresultat för 2021.  
  
Beslutsunderlag   

• Handläggarens tjänsteutlåtande  
• Delårsrapport jan-aug 2022  
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Tierps kommun 

Förvaltningsberättelse 
Prognosticerat resultat för 2022 är 40,5 mnkr. Det är alltså 12,1 mnkr bättre än budget. Den 
stora positiva avvikelsen är under finansiering, + 31,2 mnkr 
Prognosen både för verksamheternas resultat som för skatteintäkterna får nu bedömas som 
något säkrare än tidigare prognoser förutsatt att inget ytterligare händer med anledning av 
Covid-19 och det pågående kriget i Ukraina. Vi har nu fått två skatteprognoser från SKR som 
visar på en betydligt positivare skatteunderlagsprognos än den som budgeten bygger på, därav 
den uppräkning som vi gör i årsprognosen av skatteintäkterna.. 
Utfallet på koncernnivå per augusti är 68,8 mnkr jämfört med förra året då utfallet var  59,2 
mnkr alltså en förbättring med knappt 9,6 mnkr. Prognosen pekar på ett resultat på 17,2 mnkr 
mot budget på 31,6 mnkr vilket är 14,4 mnkr sämre än budget. 
Koncernen har under perioden ökat sin långfristiga skuld med 90 mnkr och är nu totalt 2 213 
mnkr och låneskulden är 103 250 kr/invånare jämfört med 101 100 kr vid årsskiftet. Det är 
TKAB, ABTB och TEMAB som ökat sina skulder med 75, 10 och 36 mnkr. Kommunen har 
däremot minskat sin låneskuld med 30 mnkr. 
Kommunen uppfyller samtliga mål för god ekonomisk hushållning både för delåret och i 
helårsprognosen. 

Händelser av väsentlig betydelse 

Under året har pandemin fortsatt att inverka på verksamheten och samhället, även om det är i 
mindre omfattning. Däremot har konsekvenser av kriget i Ukraina haft stora inverkan på 
omvärldens och Sveriges ekonomiska utveckling med bl.a. stigande inflation, räntor och 
energipriser. 
Val har genomförts under hösten och det blir fortsatt minoritetsstyre om inte något särskilt 
händer under resten av året. 
Inom kommunen har följande hänt: 
Kommunen har haft en lång och utdragen budgetprocess på grund av de stora osäkerheter som 
finns inför 2023-2025. Det har också kommit ovanligt sena justeringar från SKR, (Sveriges 
Kommuner och Regioner), avseende skatteunderlaget. 
För närvarande pågår rekrytering av Lönechef och IT-chef. 
Fastighetsutredningen är nu överlämnad till politisk behandling, som förväntas bli klar under 
hösten/vintern 2022/23. 
I TKAB pågår ett flertal byggnadsprojekt. Bl.a. färdigställs den nya förskolan och 
idrottshallen samt den renoverade skolan i Kyrkbyn. I Skärplinge pågår arbetet med att 
uppföra en ny förskola. Även i Söderfors, Vallskoga och Tierp pågår förberedelser för att 
bygga nya förskolor. I Örbyhus finns behov av en ny förskola och Räddningstjänsten är i 
behov att två nya brandstationer i Söderfors och Skärplinge, vilka finns med i bolagets 
planering i närtid. Troligtvis tillkommer det ytterligare behov inom utbildningsområdet 
eftersom det bland annat visats sig att Centralskolan är i dåligt skick. Även inom 
äldreomsorgen kommer det att under en kommande 10-års period uppkomma ytterligare 
behov av omsorgs- och äldreboenden.. Inom kultur och fritid finns också behov av lokaler för 
bland annat kulturskolor och fritidsgårdar. Kommunen har därutöver exploateringsområden 
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som ska färdigställas. 
TEMAB-VA har arbetat med Odens Källa samt utbyte till fjärravlästa mätare. Renhållningen 
har påbörjat ett nytt träupplag 
Under perioden 2020 till 2022 har två stora systeminföranden pågått, det är Stratsys och  
Proceedo för e-handel. Inom systemet Stratsys har följande moduler installerats och håller på 
att driftsättas/utvecklas; 

 Verksamhetsplanering/uppföljning, (driftsatt). 
 Skolans systematiska kvalitetsarbete, (SKA), (driftsatt). 
 Kvalitetsarbete för Vård & Omsorg, (driftsatt). 
 Systematiskt arbetsmiljöarbete, (SAM), (utbildning genomförd, uppstart påbörjad). 
 Internkontroll, (utbildningsinsats påbörjad). 
 2c8, (driftsatt). 

Dessutom är informationssäkerhetsmodulen nu beställd. 
Skatteprognosen för Tierps kommun har skrivits upp flera gånger för 2022 under året därav 
den positiva resultatavvikelsen. Däremot har vi fortfarande obalanser inom vissa 
verksamheter som måste åtgärdas, bl.a. inom Individ- och familjeomsorgen, 
Funktionshindradeomsorgen och Gymnasieskolan. Det är till stor del volymökningar som 
skett inom dessa verksamheter som skapat de obalanser som uppstått. 

Förväntad utveckling 

Hela koncernen har en orolig och utmanande ekonomisk framtid med hög inflation, höga 
energipris och stigande priser framför sig. Framför allt stigande räntor är problematiskt 
eftersom bolagen i huvudsak har rörliga räntor. Kommunen har enbart lån med fasta räntor 
och det första lånet förfaller i mars-2023. Även de höga energipriserna skapar stora problem 
för framför allt för fastighetsbolagen. 
Många av de utmaningar som nu uppstår är endast marginellt påverkbara för koncernen. Det 
kommunen kommer att göra handlar framförallt om energibesparing, förbättrad planering och 
allmän återhållsamhet samt att medvetandegöra medarbetare och kommuninvånare om vikten 
att spara el.. Koncernen tar nu fram information och planer för energibesparingar, 
nedstängningar, mm. TKAB har fått i uppdrag att nogsamt följa koncernens elförbrukning. 
Det är nu ett högst osäkert läge med en övergångsregering som styr Sverige. Så länge den 
parlamentariska osäkerheten kvarstår är det svårt att sia om hur kommunernas ekonomi 
kommer att utvecklas. Det är framförallt 2024 som har stora säkerhetsfaktorer inbyggda, t.ex. 
nya statsbidrag, ränteutveckling samt lön- och inflationsförväntningar. 
Avseende kommunens planarbete med Budget 2023 och plan 2024-2025, så får kommunen 
ihop en budget för 2023 utan skattehöjning och drastiska åtgärder. Inför 2024 som ser mycket 
problematiskt ut så har kommunen startat upp ett effektiviseringsarbete för att på så sätt 
förbättra arbetsmetoder och bibehålla/förbättra kvalitet utan att det behöver tillsättas mer 
resurser. 

Verksamheten 

Tierps kommun förväntas gå mot ett stort överskott trots stora avvikelser på vissa 
verksamheter. Därför har det beslutats under året av kommunfullmäktige tilläggsbudgetering 
för att ge verksamheterna en bättre ekonomisk grund att stå på. 
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Förskolan                                  +  2,0 mnkr 
Äldreomsorgen                          + 1,1 mnkr 
Gymnasieskolan                       + 0,2  mnkr 
Individ- o familjeomsorgen        - 15,0 mnkr 
Medborgarservice                       - 5,5 mnkr 
Gemensam service                     - 2,6 mnkr 
Funktionshindradeomsorgen      - 2,4 mnkr 
Grundskolan                               - 1,4 mnkr 
Övriga verksamheter har avvikelser +/- 2 mnkr 
Vi kommer att fortsatt ha stora utmaningar bland annat inom individ- och familjeomsorgen, 
äldreomsorgen och utbildning. För individ- och familjeomsorgen så kommer konjunkturen de 
närmaste åren och den social dumpingen blir avgörande för enhetens framtida ekonomi. De 
höga energipriserna, den höga inflation och stigande räntor kommer även att slå mot de 
svagaste i samhället. 
Inom utbildning och äldreomsorgen blir demografins utveckling helt avgörande för deras 
kostnadsutveckling. 
Däremot pågår ett intensivt effektiviseringsarbete med organisationsutveckling, mm, på 
många enheter. 
Agenda 2030 innehåller mål för den ekologiska, sociala och ekonomiska hållbarheten. Dessa 
tre perspektiv är odelbara och helt beroende av varandra. 
Det finns också fortfarande stora socioekonomiska utmaningar inom kommunen. Pandemin 
har gjort att det är svårt att hitta ett arbete, och många praktikplatser och 
arbetsträningsverksamheter har fått sättas på paus. Utvecklingsarbete pågår som förväntas ge 
resultat på sikt. Kommunen har under våren utökat sitt samarbete med sociala företag genom 
att ingå i ännu ett IOP (idéburet offentligt partnerskap). Verksamheten i rehabväxthuset, som 
startats upp genom projektet Växtverket, har kunnat dra igång. Behovet är stort att nå fler 
målgrupper. Den segregationskartläggning som färdigställdes under våren visar på skillnader 
mellan geografiska områden och grupper i samhället där exempelvis äldre kvinnor och 
utrikesfödda är en utsatt grupp. Fler insatser för att minska utanförskapet behövs, och här 
spelar civilsamhället en stor roll. 
För detaljer avseende uppföljning av delmålen under Agenda 2030, se avsnitt Uppföljning 
verksamhetsmål. 

Mål för god ekonomisk hushållning 

Delmål som direkt bidrar till god 
ekonomisk hushållning 

Prognos måluppfyllelse januari 
– december 2022 

Utveckling av måluppfyllelse 
jämfört med föregående år 

1.1 Andelen vuxna och barn som 
lever i ekonomisk utsatthet ska 
minska. 

Delvis uppfyllt Förbättrat 

3.9 Minskad sjukfrånvaro i 
kommunens verksamhet 

Uppfyllt -Fortsatt uppfyllt 

4.5 Andelen behöriga till 
gymnasieskolans yrkes- eller 
högskoleförberedande program 
ska öka på kommunens samtliga 
högstadieskolor. 

Delvis uppfyllt Oförändrat 
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6.2 Effektivisera 
vattenanvändningen inom alla 
sektorer samt säkerställ en hållbar 
försörjning av sötvatten för att 
förebygga vattenbrist och låga 
grundvattennivåer. 

Uppfyllt Fortsatt uppfyllt 

7.2 Minska kommunens 
energiförbrukning, bland annat 
genom energieffektivisering. 

Uppfyllt Fortsatt uppfyllt 

8.1 Stödja utvecklingen av 
arbetstillfällen för alla grupper, 
även de som står långt ifrån 
arbetsmarknaden. 

Delvis uppfyllt Oförändrat 

10.1 Fler nyanlända ska ha lämnat 
etableringsuppdraget för att börja 
arbeta eller studera. 

Delvis uppfyllt Oförändrat 

12.1 Minska mängden avfall 
genom åtgärder för att förebygga, 
minska, återanvända och återvinna 
avfall. 

 Delvis uppfyllt  Oförändrat 

12.2 Matsvinnet ska minska. Uppfyllt Fortsatt uppfyllt 

12.3 Kommunens upphandlingar 
ska främja hållbar produktion och 
stimulera en cirkulär ekonomi. 

Delvis uppfyllt Oförändrat 

12.3 Kommunens upphandlingar 
ska främja hållbar produktion och 
stimulera en cirkulär ekonomi. 

Delvis uppfyllt Oförändrat 

16.2 Kommunens verksamheter 
ska vara effektiva, transparanta 
och rättssäkra. 

Uppfyllt Fortsatt uppfyllt 

16.4 Kommunkoncernens ekonomi 
ska vara långsiktigt hållbar 

Uppfyllt Fortsatt uppfyllt 

Helårsprognos jämfört med budget 

Som tidigare sagt så förväntas kommunen göra ett relativt stort överskott på 40,,5 mnkr eller 
+ 43 %, vilket i huvudsak beror på ökade statsbidrag och skatter. 
På intäktssidan är det framför allt taxor och avgifter som visar en positiv avvikelse på +42 % 
eller19 mnkr. Inom kostnadsområdet kan vi konstatera att vi har bra kontroll på 
personalkostnaderna -1% eller -5 mnkr. Den stora avvikelsen är inom tjänster - 12% eller 70 
mnkr och materialkostnaderna har stigit med 8% eller 4 mnkr . 
Analyserar vi verksamheterna så ligger nästan alla verksamheter under +/- 2 % avvikelse mot 
reviderad budget. Det är Individ- och familjeomsorg - 9%, Medborgarborgarservice - 8%.och 
Gemensam service -4% som sticker ut negativt. 
Äldreomsorgens överskott avser vakanser på tjänster och förskolans överskott är ökade 
intäkter i form av ej budgeterade sjuklönebidrag. 
Övriga verksamheter visar negativa avvikelser mot budget. Totalt har verksamheternas 
resultat en avvikelse på -19,1 mnkr mot budget. Största avvikelserna visar individ- och 
familjeomsorgen – 15 mnkr, grundskolan med -1,4 mnkr, medborgarservice. och 
funktionshindradeomsorgen -2,6 mnkr. 
Den stora avvikelsen för dessa verksamheter är köp av tjänster som för placeringar, 
skolskjutsar, konsulter och inhyrd personal. 
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Underskotten uppdelade på verksamheterna härrör sig bl.a. från, 
Individ- och Familjeomsorgen 
För Individ- och familjeomsorgen är det placeringskostnader barn och unga, (SIS-
placeringar), nu 122 st mot 92 st förra året, ökat försörjningsstöd p.g.a. social dumpning, 7 st 
nyinflyttade samt minskade statsbidrag. 
Grundskolan 
För Grundskolan är det ökade personalkostnader, (ökade volymer och ökad personaltäthet). 
Ökningen av personalkostnader begränsas något av ej budgeterade sjuklönebidrag. 
Medborgarservice 
Bland annat ökade kostnader för driftavtal för Gata/Park, -1,7 mnkr, (politiskt beslut), 
vinterväghållning och lokalhyror. 
Funktionshindradeomsorgen 
Ökade personalkostnader inom gruppbostäderna pga. volymökning, heltidsresan och studier 
för medarbetarna. 
Gemensam service och kommundirektören 
Ökade personalkostnader för politiker, försäkringskostnader och ej genomförda 
ombudgeteringar. 
För koncernen är helårsprognosen  + 17,2 mnkr jämfört med budget på 31,6 mnkr. Samtliga 
bolag försämrar sina resultat jämfört med budget. Delårsresultatet är däremot 68,8 mnkr  
vilket är ett mycket bra resultat och 9,6 mnkr bättre än 2021. 

Koncernredovisning       

Mnkr        

 Utfall 
2021-08 

Utfall 
2022-08 

Progno
s 

Budget Budget 
avvikelse 

Skuld-
förändrinng 

Långfristig 
skuld 

Tierps 
kommun 

57,4 75,0 40,5 28,4 12,1 -30,0 240,0 

ABTB 2,0 -0,2 -5,5 2,7 -8,2 10,0 875,0 

TKAB -2,3 -3,4 -10,3 0,2 -10,5 75,0 585,0 

        

TEMAB -0,6 -5,3 -8,3 -2,3 -6,0 36,1 416,1 

Fjärrvärme 2,7 2,7 0,8 2,6 -1,8 -1,0 97,0 

        

Totalt 59,2 68,8 17,2 31,6 -14,4 90,1 2 213,1 

Koncernmässigt står kommunen inför stora utmaningar, med bl.a. kraftiga kostnadsökningar 
för bolagen och kommunen. Detta pga. skenande el- och energipriser samt övrig hög inflation. 
Förutom kommunen är det enbart Fjärrvärmen som redovisar ett positivt resultat i augusti och 
har en positiv prognos för helåret. 
Bolagen har fortsatt med viss nyupplåning, men däremot har kommunen fortsatt att amortera 
på sin låneskuld. TKABs upplåning är förknippad med de nybyggnationer av förskolor som 
pågår i kommunen. 
  
KOMMUNENS FINANSIELLA MÅL FÖR EN GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 
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Kommunen har tre finansiella mål för kommunens verksamhet. Dessa kan i viss mån jämföras 
på koncern nivå. 
Resultatet ska vara minst 2 % av skatter och bidrag 
Resultatet 2208 = Kommunen -  7,7 % och koncernen 6 % av skatter och bidrag, (uppfyllt) 
Prognos 2022 = Kommunen - 2,7 % och koncernen 1,1 % av skatter och bidrag, (delvis 
uppfyllt) 
Soliditeten ska vara minst 40 % och inte minska två år i rad 
Kommunen 202208 = 42 %, (uppfyllt) 
Investeringar och exploateringar inte för överstiga 920 mnkr 2022 - 2024. 
Kommunen uppfyller de finansiella målen väl både i delåret som prognosticerat helår. 
Koncernen uppfyller resultatmålet för delåret. 
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Balanskravsresultat 

 
Både balanskravsresultatet för perioden och prognosen för helåret är positivt, därmed finns 
det inget underskott att återställa. 

Ekonomisk uppföljning 

Resultaträkning 

Miljoner kronor Not 202208 202108 Årsprog
nos 

Årsbud
get 

Avvikel
se 

Bokslut 
2021 

Verksamhetens intäkter 2 246,5 248,4 449,0 395,9 53,1 365,0 

Verksamhetens kostnader 3 -1 128,1 -1 093,3 -1 838,6 -1 758,5 -80,1 -1 649,0 

Avskrivningar 4 -21,4 -20,1 -42,2 -46,6 4,4 -39,8 

Verksamhetens nettokostnader  -903,1 -864,9 -1 431,8 -1 409,1 -22,6 -1 323,8 

Skatteintäkter 5 652,2 616,1 974,5 953,7 20,8 929,6 

Generella statsbidrag och 
utjämning 

6 327,2 301,6 490,6 479,9 10,7 465,5 

Verksamhetens resultat  76,4 52,8 33,3 24,5 8,9 71,3 

Finansiella intäkter 7 6,9 8,9 18,2 16,1 2,2 16,6 

Finansiella kostnader 8 -8,2 -4,2 -11,1 -12,1 1,1 -5,1 

Resultat efter finansiella poster  75,1 57,4 40,5 28,4 12,1 82,8 

Extraordinära poster  - - - - - - 

Årets resultat 9 75,1 57,4 40,5 28,4 12,1 82,8 
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Balansräkning 

Miljoner kronor Not 202208 202112 

TILLGÅNGAR    

Anläggningstillgångar    

Immateriella anläggningstillgångar 10 0,5 0,7 

Materiella anläggningstillgångar    

 Mark, byggnader och tekniska anläggningar 11 514,2 521,5 

 Maskiner och inventarier 12 47,5 50,6 

 Övriga materiella anläggningstillgångar  0,0 0,0 

Finansiella anläggningstillgångar 13 290,5 290,0 

Summa anläggningstillgångar  852,7 862,8 

    

Bidrag till statlig infrastruktur 14 12,3 15,2 

    

Omsättningstillgångar    

Förråd m.m. 15 13,9 13,9 

Fordringar 16 238,2 226,4 

Kortfristiga placeringar  0,0  

Kassa och bank 17 46,3 84,3 

Summa omsättningstillgångar  298,3 324,6 

SUMMA TILLGÅNGAR  1 163,4 1 202,6 

    

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER    

Eget kapital 18   

Årets resultat  75,1 82,8 

Resultatutjämningsreserv  0,0 0,0 

Övrigt eget kapital  418,1 335,4 

Summa eget kapital  493,2 418,1 

    

Avsättningar    

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 19 144,7 137,8 

Andra avsättningar 20 57,9 59,2 

Summa avsättningar  202,6 197,0 

    

Skulder    

Långfristiga skulder 21 248,9 282,5 

Kortfristiga skulder 22 218,7 305,1 

Summa skulder  467,6 587,5 

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER 

 1 163,4 1 202,6 

    

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER    

Panter och därmed jämförliga säkerheter  - - 

Ansvarsförbindelser    
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Pensionsförpliktelser som inte tagits upp bland 
skulderna eller avsättningarna 

23 212,7 203,8 

Övriga ansvarsförbindelser 24 1 930,2 1 836,2 

Summa ansvarsförbindelser  2 142,9 2 040,0 

SUMMA PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER  2 142,9 2 040,0 

Noter 

Not 1 Redovisningsprinciper 

 

Not 2 Verksamhetens intäkter 

Miljoner kronor 202208 202108 

Försäljningsintäkter 10,3 8,6 

Taxor och avgifter 31,7 27,9 

Hyror och arrenden 39,9 45,1 

Bidrag och kostnadsersättningar från staten 93,6 83,8 

Bidrag och gåvor från privata aktörer   

EU-bidrag   

Övriga bidrag 4,0 2,9 

Försäljning av verksamhet och konsulttjänster 52,7 58,3 

Intäkter från exploateringsverksamhet och 
tomträtter 

3,7 1,8 

Realisationsvinster på anläggningtillgångar 10,0 19,1 

Övriga verksamhetsintäkter 0,5 0,8 
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Summa verksamhetens intäkter 246,5 248,4 

Not 3 Verksamhetens kostnader 

Miljoner kronor 202208 202108 

Personalkostnader exklusive 
pensionskostnader 

611,4 584,6 

Pensionskostnader 45,8 46,0 

Lämnade bidrag 36,2 36,2 

Köp av verksamhet 153,0 143,5 

Lokal- och markhyror samt övriga 
fastighetskostnader 

129,8 133,4 

Inköp av material och varor 35,2 35,3 

Inköp av tjänster 15,9 17,9 

Realisationsförluster och utrangeringar 1,7 1,8 

Anskaffningsvärde sålda 
exploateringsfastigheter 

- - 

Övriga verksamhetskostnader 99,1 94,6 

Summa verksamhetens kostnader 1 128,1 1 093,3 

Not 4 Av- och nedskrivningar 

Miljoner kronor 202208 202108 

Avskrivning immateriella tillgångar 0,2 0,2 

Avskrivning byggnader och anläggningar 12,9 12,2 

Avskrivning maskiner och inventarier* 8,4 7,6 

Nedskrivning/återföring byggnader och 
anläggningar 

0,0 0,0 

Summa av- och nedskrivningar 21,5 20,1 

*Inklusive finansiell leasing 

Not 5 Skatteintäkter 

Miljoner kronor 202208 202108 

Preliminär kommunalskatt 629,7 601,2 

Preliminär slutavräkning innevarande år 7,7 10,7 

Slutavräkning föregående år 14,8 4,2 

Summa skatteintäkter 652,2 616,1 

Not 6 Generella statsbidrag och utjämning 

Miljoner kronor 202208 202108 

Inkomstutjämning 208,9 191,2 

Kostnadsutjämning 27,2 19,0 

Regleringsbidrag/avgift 39,5 42,3 

Kommunal fastighetsavgift 39,1 36,8 

Bidrag/avgift för LSS-utjämning 12,2 12,3 

Övriga bidrag i utjämningssystemet - - 

Övriga generella bidrag från staten 0,4 - 
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Summa generella statsbidrag och 
utjämning 

327,2 301,6 

Not 7 Finansiella intäkter 

Miljoner kronor 202208 202108 

Utdelningar från koncernföretag 0,4 0,4 

Utdelningar på aktier och andelar 1,7 0,7 

Intäkter från finansiella anläggningstillgångar - 3,5 

Ränteintäkter 0,1 0,1 

Borgensavgifter 4,6 4,2 

Övriga finansiella intäkter* 0,1 - 

Summa finansiella intäkter 6,9 8,9 

Efter rättelse av väsentlig fel avseende övervärden i Uppsala läns pensionsstiftelse i samband med mottagen 
gottgörelse av betalda pensioner ur ansvarsförbindelsen har intäkter från finansiella anläggningstillgångar 
ökats med 3,5 mnkr för 202108. 

Not 8 Finansiella kostnader 

Miljoner kronor 202208 202108 

Räntekostnader på lån 1,6 1,7 

Finansiell kostnad, förändring av 
pensionsavsättningar 

3,1 1,7 

Kostnader från finansiella 
anläggningstillgångar 

- - 

Övriga finansiella kostnader 3,5 0,8 

Summa finansiella kostnader 8,2 4,2 

Not 9 Årets resultat 

Miljoner kronor 202208 202108 

Årets resultat enligt resultaträkning* 75,1 57,4 

Realisationsvinster -3,7 -5,4 

Justerat resultat enligt balanskrav 71,4 52,0 

Pga rättelse av väsentligt fel avseende övervärden i samband med gottgörelse från Uppsala läns 
pensionsstiftelse har resultatet och realisationsvinster för 202108 ökat med 3,5 mnkr 

Not 10 Immateriella anläggningstillgångar 

Miljoner kronor 202208 2021 

Ingående ackumulerat anskaffningsvärde 15,4 15,2 

Årets investeringar 0,0 0,2 

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 15,4 15,4 

Ingående ackumulerad avskrivning -14,7 -14,3 

Årets avskrivningar -0,2 -0,3 

Årets nedskrivningar 0,0 0,0 

Utgående ackumulerad avskrivning -14,9 -14,7 

Utgående bokfört värde 0,5 0,7 

varav   
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Ärendehanteringssystem 0,1 0,1 

Kommunens hemsida 0,0 0,1 

Servitut G/C banan Örbyhus/Upplan 0,2 0,2 

Uppgraderad GIS-miljö 0,1 0,2 

Digitalisering besöksnäring 0,1 0,2 

Summa 0,5 0,7 

Genomsnittlig återstående nyttjande tid i år 5,7 2,3 

Not 11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar 

Miljoner kronor 202208 2021 

Ingående ackumulerat anskaffningsvärde 1 512,4 1 480,3 

Årets investeringar 7,5 32,1 

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 1 519,9 1 512,4 

Ingående ackumulerad avskrivning -990,9 -959,3 

Årets avskrivningar -12,8 -18,3 

Årets nedskrivningar 0,0 -9,1 

Årets uppskrivning/sålt/utrangerat -1,7 -4,1 

Överföring från eller till annat slag av tillgång -0,3 -0,1 

Utgående ackumulerad avskrivning -1 005,7 -990,9 

Utgående bokfört värde 514,2 521,5 

varav   

Markreserv 42,3 42,3 

Verksamhetsfastigheter 219,0 218,2 

Publika fastigheter 213,3 207,5 

Övriga fastigheter 0,2 0,2 

Fastigheter för affärsverksamhet 13,0 13,4 

Pågående ny/ombyggnad 26,4 39,8 

Summa 514,2 521,5 

Genomsnittlig återstående nyttjande tid i år 30,8 31,4 

Not 12 Maskiner och inventarier 

Miljoner kronor 202208 2021 

Ingående ackumulerat anskaffningsvärde 275,3 261,0 

Årets investeringar 5,1 14,3 

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 280,4 275,3 

Ingående ackumulerad avskrivning -223,8 -211,6 

Årets avskrivningar -8,2 -12,1 

Årets nedskrivningar 0,0 0,0 

Utgående ackumulerad avskrivning -232,0 -223,8 

Årets uppskrivning/sålt/utrangerat 0,0 -0,1 

Överföring från eller till annat slag av tillgång  -0,6 

Utgående bokfört värde 47,5 50,6 

varav   

Transportmedel 1,5 1,8 
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Maskiner 0,9 1,1 

Inventarier 37,1 38,3 

Förbättringsutgifter 0,0 0,1 

Konstverk 3,2 3,2 

Finansiell leasing 4,6 6,2 

Summa 47,5 50,6 

Genomsnittlig återstående nyttjande tid i år 13,5 7,8 

Not 13 Finansiella anläggningstillgångar 

Miljoner kronor 202208 2021 

Aktier Tierps Kommunfastigheter AB 53,8 53,8 

Aktier Tierps Energi och Miljö AB 39,9 39,9 

Aktier övriga bolag 0,0 0,0 

Andelar Kommuninvest 15,2 14,6 

   

Insatta medel Uppsala läns pensionsstiftelse* 180,4 180,4 

   

Långfristig fordran Örbyhus GK 1,3 1,5 

 0,0 0,0 

Utgående bokfört värde 290,5 290,0 

* 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 augusti 2022 till 193,8 mnkr. Insatta medel inkl. löneskatt i Uppsala läns pensionsstiftelse har rättats för 
2021 med + 9,7 mnkr pga väsentligt fel i samband med gottgörelse då inte hänsyn tagits till övervärden i 
stiftelsen. 

Not 14 Bidrag till statlig medfinansiering 

Miljoner kronor 202208 2021 

Medfinansiering Citybanan   

Totalt bidrag 11 11 

Ackumulerad upplösning -4,3 -4,0 

Årets upplösning -0,3 -0,4 

Summa bidrag 6,7 7,0 

Medfinansiering trafikverket väg 292   

Totalt bidrag 7,1 9,5 

Ackumulerad upplösning -1,5 -1,3 

Årets upplösning -0,2 -0,4 

Summa bidrag 5,6 8,2 

Utgående bokfört värde 12,3 15,2 

Bidraget för medfiansiering trafikverket har minskats 2022 då projektet blev billigare än beräknat 

Not 15 Förråd m.m. 

Miljoner kronor 202208 2021 

Tomtmark till försäljning* 13,9 13,9 
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Utgående bokfört värde 13,9 13,9 

* Varav Siggbo Triangeln 0,2 mnkr, Siggbo företagspark 3,5 mnkr och övrig tomtmark 10,2 mnkr per 202208.  

Not 16 Fordringar 

Miljoner kronor 202208 2021 

Kundfordringar 12,7 16,3 

Fordran mervärdesskatt 9,2 13,4 

Statsbidragsfordringar och kostnadserättningar 116,7 78,4 

Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter 94,9 91,2 

Övriga kortfristiga fordringar 4,7 27,2 

Utgående bokfört värde 238,2 226,4 

Rättelse av fel har gjorts av förutbetalda kostnader för 2021 med 1,9 mnkr avseende förutbetald löneskatt på 
gottgörelse av insatta medel i Uppsala läns pensionsstiftelse 

Not 17 Kassa och bank 

Miljoner kronor 202208 2021 

Kassa 0,0 0,0 

Bank 46,3 84,3 

Utgående bokfört värde 46,3 84,3 

Not 18 Eget kapital 

Miljoner kronor 202208 2021 

Ingående eget kapital enligt fastställd 
balansräkning 

- 335,4 

Justering av EK pga rättelse av väsentligt fel 
avseende gottgörelse från pensionsstiftelsen 
2021 

- 7,8 

Årets resultat 75,1 74,9 

Resultatutjämningsreserv - 0,0 

Summa utgående eget kapital 493,2 418,1 

Not 19 Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser 

Miljoner kronor 202208 2021 

Ingående avsättning till pensioner inkl. 
löneskatt 

137,8 129,7 

Nyintjänad pension 4,7 7,2 

Årets utbetalningar -2,4 -3,4 

Ränte- och basbeloppsuppräkning 2,4 1,7 

Ändring av försäkringstekniska grunder 0,0 5,6 

Övrig post 0,9 -4,5 

Minskning av avsättning genom tecknande av 
försäkring/överföring till stiftelse 

- - 

Värdeförändring på stiftelsens tillgångar - - 

Förändring av löneskatt 1,4 1,6 

Summa avsatt till pensioner inkl. löneskatt 144,8 137,8 
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Övriga upplösningar   

Antal visstidsförordnanden 0 0 

Politiker 0 0 

Tjänstemän 0 0 

Aktualiseringsgrad/Utredningsgrad 98 98 

Not 20 Övriga avsättningar 

Miljoner kronor 202208 2021 

Avsatt för återställande av deponi   

Redovisat vid årets början 56,8 62,0 

Nya avsättningar 0,0 0,0 

Ianspråktagna avsättningar -2,2 -3,9 

Outnyttjat belopp som återförts 0,0 0,0 

Förändring av indexering 3,3 -1,4 

Utgående avsättning 57,9 56,8 

   

Avsatt för medfinansiering av väg 292   

Redovisat vid årets början 2,4 4,6 

Nya avsättningar 0,0 0,0 

Ianspråktagna avsättningar -2,4 -2,2 

Outnyttjat belopp som återförts   

Förändring av nuvärdet   

Utgående avsättning 0,0 2,4 

Summa övriga avsättningar 57,9 59,2 

Not 21 Långfristiga skulder 

Miljoner kronor 202208 2021 

Lån i banker och kreditinstitut 240,0 270,0 

Checkkredit  0,0 

Finansiell leasing 1,8 5,7 

Förutbetalda intäkter som regleras över 
flera år 

  

Investeringsbidrag 7,1 6,8 

Återsående antal år (vägt snitt) 19,7 18,2 

Anslutningsavgifter 0,0 0,0 

Återsående antal år (vägt snitt)   

Summa förutbetalda intäkter 7,1 6,8 

Summa långa skulder 248,9 282,5 

   

Uppgifter om lån i banker och kreditinstitut   

Genomsnittlig ränta 0,9 % 0,9 % 

Genomsnittlig räntebindningstid (år) 3,3 3,5 

Lånens löptider   
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1 år 25,0 30,0 

2-3 år 115,0 70,0 

4-5 år 50,0 120,0 

6- år 50,0 50,0 

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

Not 22 Kortfristiga skulder 

Miljoner kronor 202208 2021 

Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder 20,8 59,0 

Leverantörsskulder 41,4 73,0 

Moms och punktskatter 0,8 1,9 

Personalens skatter, avgifter och löneavdrag 32,9 30,9 

Övertidsskuld 1,6 1,4 

Övriga löeskulder 10,5 10,0 

Semesterlöneskuld 18,4 33,6 

Pensioner inkl. löneskatt 28,5 36,0 

Övriga upplupna kostnader/förutbetalda 
intäkter 

60,4 57,8 

Övriga kortfristiga skulder 3,3 1,4 

Utgående bokfört värde 218,7 305,1 

Övriga löneskulder avser ersättningar som betalas ut till mottagaren i september men avser augusti i delåret 
och januari resp december i bokslutet för 2021. 

Not 23 Pensionsförpliktelser som inte tagits upp bland skulderna eller avsättningarna 

Miljoner kronor 202208 2021 

Ingående ansvarsförbindelse till pensioner 
inkl. löneskatt 

203,8 210,6 

Ränte- och basbeloppsuppräkning 8,5 5,6 

Ändring av försäkringstekniska grunder 0,0 7,6 

Årets utbetalningar -14,3 -20,8 

Övrig post 2,5 3,9 

Minskning av ansvarsförbindelse genom 
tecknande av försäkring/Överföring till stiftelse 

0,0 0,0 

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

13,0 -2,3 

Förändring av löneskatt -0,8 -0,9 

Summa utgående ansvarsförbindelse för 
pensioner inkl. löneskatt 

212,7 203,8 

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 Skandia beräknats till 158,6 mkr per 2022-08-31 inklusive särskild löneskatt. 
Beräkningsgrund för pensioner framgår av avsnittet Redovisningsprinciper.  

Not 24 Övriga ansvarsförbindelser 

Miljoner kronor 202208 2021 
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Borgensåtaganden   

Småhus 0,1 0,1 

Nordupplands Fotbolls Allians 2,5 2,5 

AB Tierpsbyggen 865,0 875,0 

Tierps Kommunfastigheter AB 585,0 510,0 

Tierps Fjärrvärme AB 97,6 98,6 

Tierps Energi och Miljö AB 380,0 350,0 

Utgående ansvarförbindelse 1 930,2 1 836,2 

Not 25 Leasing 

Miljoner kronor 202208 2021 

Finansiell leasing   

Maskiner och inventarier   

Totala minimileasavgifter 7,3 8,0 

Nuvärde minmileasavgifter 7,1 7,9 

Därav inom ett år 5,4 2,2 

Därav senare än ett år men inom fem år 1,8 5,7 

Därav senare en fem år 0,0 0,0 

Variabla avgifter som ingår i periodens resultat 0,0 0,0 

Ej uppsägningsbara operationella 
leasingavtal överstigande 1 år** 

  

Minimileasavgifter   

med förfall inom 1 år 2,2 4,4 

med förfall inom 1-5 år 57,6 62,3 

med förfall senare än 5 år 466,7 498,2 

   

Ej uppsägningsbara operationella 
leasingavtal överstigande 1 år, uthyrning** 

  

Minimileasavgifter   

med förfall inom 1 år - - 

med förfall inom 1-5 år - - 

med förfall senare än 5 år - - 

Not 26 Säsongsvariationer och cykliska effekter 

Säsongsvariationer eller cykliska effekter som påverkar verksamheten är till viss del 
väderberoende som tex vinterväghållning. Kostnaden för snöröjning och sandupptagning 
januari tom augusti 2022 var 9,9 miljoner kronor, vilket är mer än kostnaden 2021 som var 
8,4 miljoner kronor. Även kostnader för bränsle och energi kan vara variera mycket beroende 
på om det är en kall eller varm vinter. Under januari tom augusti 2022 och 2021 var 
kostnaden för detta 6,7 respektive 5,2 miljoner kronor. Även ökade energipriser påverkar 
kostnaden för 2022 jämfört med 2021. 
Beräkningen av semesterlöneskulden står för den största variationen inom personalkostnader 
då skulden arbetas upp under våren och hösten medan de flesta anställda tar ut sin semester 
under sommaren. När skulden arbetas upp är kostnaden under tertial 1 ca 20,3 miljoner kronor 
och under tertial 3 ca 7,5 miljoner kronor och när semestern tas ut under tertial 2 blir det en 
kostnadsminskning på ca 28,6 miljoner kronor. 
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Slutavräkningen på kommunalskatten varierar mellan åren. Hela slutavräkningen påverkar 
delårsrapporten då den avser föregående år. I delåret för 2022 påverkar slutavräkningen 
resultatet med 7,7 miljoner kronor. Förra året, 2021 var motsvarande resultat av 
slutavräkningen 4,2 miljoner kronor, dvs skillnaden av slutavräkningens effekt på 
delårsresultatet för dessa år var 3,5 miljoner kronor. 

Not 27 Effekter av ändrade skattningar och bedömningar 

Det finns inga ändrade uppskattningar eller bedömningar som har redovisats tidigare år som 
har några väsentliga effekter på den aktuella rapportperioden. 
 

Driftöversikt 

 
Resultatet 2108 respektive 2112 har justerats för Finansieringen med 3 544 tkr respektive 
7 827 tkr pga rättelse av väsentligt fel avseende värdeökning av Tierps andel av 
Pensionsstiftelsens tillgångar i samband med mottagen gottgörelse under 2021. Rättelsen 
innebär att värdeökningen redovisas som Finansiell intäkt istället för minskning av insatta 
medel i Stiftelsen. 
Den 21 juni i § 155 budgeterade Kommunstyrelsen 2 994 tkr från Gemensamservice till 
Individ och familjeomsorgen och den 8 juni beslutade Kommunfullmäktige i §53 att utöka 
ramen för Individ och familjeomsorgen med 11 000 tkr och Gymnasiet med 3 500 tkr genom 
att utöka budgeterade skatteintäkter hos Finansieringen med 14 500 tkr utifrån att 
skatteintäkterna beräknas överstiga de ursprungligt budgeterade med minst detta belopp. 
Prognosens avvikelse mot budget beror huvudsakligen på högre skatteintäkter hos 
Finansieringen, ökade kostnader hos Individ och Familjeomsorgen pga. högre volymer av 
anmälningar vilket leder till fler utredningar och placeringar. 
Utfallet för 2208 visar ett resultat på +75,mnkr vilket är 44 mnkr bättre än periodbudgeten. 
Det är enbart Medborgarservice enhet Samhällsbyggnad, Funktionshindradeomsorgen och 
Individ- och Familjeomsorgen som påvisar en negativ avvikelse mot periodbudgeten. Övriga 
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visar positiv periodbudgetavvikelser och framför allt Grundskolan + 15 mnkr, 
Äldreomsorgen, +8 mnkr och Förskolan, + 7 mnkr. Procentuell avviker, förutom de små 
nämnderna, Medborgarservice exkl. samhällsbyggnad + 55%, Gemensam service +12 % samt 
För- och Grundskola med +8% vardera.  Finansieringen avviker positivt med 1 % eller 7 
mnkr. 
 
 
 
 

Investeringsöversikt 

 
Kommunfullmäktige beslutade 220608 i §66 att bevilja tilläggsinvestering om 1 100 tkr för 
förskolan samt 1 300 tkr för grundskolan. 
De största budgeterade investeringarna är: 
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Uppföljning verksamhetsmål 

Sammanfattning måluppföljning 

  
  
Första halvåret 2022 har präglats av att samhället gått ut ur en pandemi och kommunens 
verksamheter börjar återgå till ett normalläge utan hårda restriktioner. Fler verksamheter 
vittnar om att de börjar komma ikapp med antalet ärenden, har fler fysiska träffar och 
anordnar aktiviteter och evenemang igen, även om en försiktighet råder och det digitala 
arbetssättet fortsätter även efter pandemin. Samtidigt går kommunen in i en tid av ökad 
osäkerhet med stigande inflation, räntor, el- och bränslepriser som redan påverkar många 
verksamheter och de kommunala bolagen. Det finns en oro för att Sverige är på väg in i en 
kommande lågkonjunktur som kan få stor påverkan på kommunens verksamheter, och som 
också kommer påverka möjligheterna att uppnå många av kommunens uppsatta mål inom 
Agenda 2030. 
Vad gäller måluppfyllelsen är prognosen från verksamheterna att 26 delmål kommer att 
uppnås, 48 delmål förväntas att delvis uppnås och två delmål beräknas inte att uppnås till 
helåret. Det är ett aningen bättre resultat än vid årsredovisningen 2021, framförallt är det fler 
mål som kommunen är på rätt väg för att uppnå. Det är framförallt delmål inom den sociala 
hållbarheten där en förbättring ses med ett ökat antal insatser för att minska utanförskap, 
psykisk ohälsa och kvinnovåld med mera. Sammantaget ser vi en försiktigt positiv utveckling 
där kommunkoncernen i stort ser ut att uppnå, eller delvis uppnå, det verksamheterna har satt 
som mål för helåret. 
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Antalet personer i försörjningsstöd har minskat något under våren, men kostnaderna ökar. 
Detta beror på en stigande inflation med ökande elpriser med mera. Arbetslösheten har 
minskat, men frågan är hur varaktigt detta är med tanke på konjunkturläget och inflationen. 
Kommunen har genomfört fler förebyggande besök inom budget- och skuldrådgivning samt 
konsumentrådgivningen och verksamheten räknar med att ha fler förebyggande besök under 
hösten. Samtliga nya kunder inom budget- och skuldrådgivningen har erbjudits första besök 
inom fjorton dagar. 
Kommunen har under året fortsatt delta i utvecklingsnätverket för sociala företag som är ett 
projekt som ägs av Sveriges kommuner och regioner där tolv kommuner deltar. Det har varit 
fler aktiviteter inom nätverket för att nå dem som lever i utanförskap eller är 
långtidsarbetslösa. Näringslivenheten har också kontinuerlig dialog med företagen om vad de 
har för rekryteringsbehov, exempelvis via våra nätverk (HR-nätverket, ambassadörsnätverket, 
besöksnäringsnätverket och nätverket för kvalitet och miljö). Det är fortsatt svårt att nå ut till 
alla företag samt matcha deras behov med den kompetens som finns tillgänglig. 
Kultur- och fritidsverksamheten erbjuder ett stort antal kostnadsfria aktiviteter för människor i 
allmänhet men barn och unga i synnerhet för att fler ska ges möjlighet till en meningsfull 
fritid. Kostnadsfria aktiviteter som erbjudits är bland annat Familjedag på Vegavallen med 
teater liksom en aktivitetsdag i samarbete med Upplandstiftelsen som innehöll bland annat 
fågelskådning, grillning och orientering. Kulturprogrammet på Kulturhuset Möbeln har ett 
brett utbud som till 90 procent är kostnadsfritt. Biblioteket har kunnat fortsätta med IT-värdar 
som innebär att Tierps invånare kostnadsfritt kan få stöd i frågor relaterade till IT och digitala 
verktyg. 
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Kommunen har en ökad andel lokala och närproducerade inköp under året, vilket är en 
produkt av avropen i det dynamiska inköpssystemet. Under hösten kommer exempelvis allt 
färskt nötkött som serveras att komma från lantbrukare i kommunen. 

 
Arbetet med att minska risk för undernäring ur ett sjukdomsperspektiv pågår fortlöpande 
genom ett strukturerat arbete med riskanalyser utifrån Senior alert, där åtgärder genomförs vid 
risk för undernäring. Verksamheterna arbetar kontinuerligt med att erbjuda smoothies och 
mellanmål till kunderna för att bryta dygnsfastan och för att förebygga undernäring och 
behovet av näringsdryck. Åtgärderna sätts in utifrån framkomna risker vilket leder till 
minskad risk för fall, undernäring och trycksår. 
Vård- och omsorgsboendena arbetar utifrån en modell för äldreomsorgens måltider, bland 
annat har verksamheten minskat antalet näringsdrycker för att istället erbjuda goda 
näringsriktiga mellanmål samt sett över måltidsmiljön såsom att duka olika vardag och helg 
och uppmärksamma helgdagar. Under hösten 2022 kommer alla hemtjänstområden att bjuda 
in kostenheten till APT för diskussion kring måltidssituationer hemma hos kund. 
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Ambitionen är att man som invånare i Tierps kommun ska ha tillgång till och möjlighet att 
utnyttja kultur- och fritidsaktiviteter. De senaste årens pandemi har fortfarande effekt på 
verksamheterna, utbudet och besöksantalet vilket medför att utvecklingen går något långsamt. 
Biblioteksverksamheten har öppet som normalt och meröppet utvecklas på filialer. 
Kulturhuset Möbelns lokal för evenemang och program, Humlesalen, har nu öppnat upp för 
kulturprogram, föreläsningar, författarsamtal och boksamtal med mera. 
Inom vård- och omsorgen har arbetet med att utveckla utbudet av kultur- och fritidsaktiviteter 
inom funktionshindradeomsorgen fortgått under våren 2022 med fokus på uteaktiviteter. Flera 
aktiviteter har anordnats på gruppbostäderna själva men också gemensamt med föreningen för 
barn och vuxna med utvecklingsstörning/ intellektuell funktionsnedsättning (FUB). FUB har 
anordnat sommarcafé vid Buckängen hela sommaren där flera kunder inom 
gruppbostäder/servicebostäder men även de som bor själva har deltagit. 

 
Kultur- och fritidsenheten arbetar kontinuerligt för att öka tillgängligheten till sport- och 
friluftslivet. Skyltar med träningstips har sats upp runt Vegavallen med olika nivåer för barn, 
rullstolsburna och vuxna. Tierps kommuns nya utegym färdigställs i Söderfors och bidrar till 
att fler får tillgång till rörelse och friluftsliv. 

 
Kultur- och fritidsverksamheten arbetar kontinuerligt med underhåll och utveckling av 
befintliga grönområden. Exempelvis är en hinderbana under uppförande i Söderfors för att 
stimulera till lek och rörelse. 
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Inom individ- och familjeomsorgen har antalet anmälningar om att barn far illa fortsatt att 
öka. Det är positivt att kommunen fångar upp de som inte har det bra, men negativt att det är 
så pass många som tillhör denna grupp. Mycket görs för att nå delmålet, men eftersom 
huvudmålet även påverkas av externa faktorer är det tveksamt om målet nås. Skenande 
inflation kommer att påverka människors hälsa negativt. 
Inom funktionshinderomsorgen har gemensam motion i form av promenad eller cykling 
erbjudits varje vardagkväll på Kyrkogatans servicebostad med gott och alltmer utökad 
deltagande. Möjlighet för ett liknande koncept diskuteras på Tegelbruksgatans servicebostad 
med plan att komma i gång under hösten 2022. Kunder inom gruppbostäder/servicebostäder 
har erbjudits fysisk aktivitet utomhus vid Vegavallens utegym under våren och fortsätter med 
detta under hösten. Kultur- och fritidsverksamheten har anordnat yoga under våren för 
deltagare inom daglig verksamhet. 
Inom äldreomsorgen pågår ett arbete för att förbättra utemiljöerna vid boendena, med 
utgångspunkt från tillgängliga och ändamålsenliga ytor som stimulerar till utevistelse. En 
programgrupp arbetar med ett förslag för Vendelgården och Wesslandia som tagits fram med 
hjälp av en landskapsarkitekt. 
Kostenheten arbetar med att öka välmående genom spridning av information om hälsa och 
kost, genom servering, dialoger kring måltiden, visning av tallriksmodellen med mera. Under 
hösten har antalet temadagar ökat samt även servering av våra lokala livsmedel. 

 
Kultur- och fritidsverksamheten har en omfattande lovverksamhet som vänder sig till barn 
och ungdomar på alla lov under året där alla verksamheter samarbetar. Aktörer inom kultur- 
och fritidsområdet erbjuder öppen verksamhet för att uppmuntra unga att välja drogfria 
aktiviteter. Kulturskolan samarbetar med Framnäs folkhögskola med ett drogfritt läger för 
unga. 
Miljö- och hälsoskyddsenhetens arbete pågår med tillsyn, handläggning av ärenden och 
samverkan med andra myndigheter. Tillsynen går enligt vad det är tänkt i tillsynsplanen. Det 
har handlagts två ärenden där resultatet av ärendena blivit att krögarna har varnats. Det har 
även handlagts ett tillståndsärende där ansökan om tillstånd avslogs. Utöver detta pågår 
tillsynsrundor i kommunen. Generellt bedöms ordningen som god bland de krögare och 
evenemang som har besökts på plats. Det har även börjat komma in tillfälliga tillstånd för 
evenemang runt om i kommunen, vilket är ett gott tecken efter två Corona-år utan offentliga 
evenemang. 

 
Arbetet mot psykisk ohälsa förstärks inom kommunen och regionen. Frågan har 
uppmärksammats mycket på senare tid. Tierps kommun arbetar för närvarande fram ett 
suicidpreventivt program och förbättrat samarbete med regionens folkhälsosamordnare 
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utvecklas. Utifrån den konjunktursituation och försämring av människors privatekonomi 
bedömer verksamheten att det kommer att vara svårt att minska den psykiska ohälsan. 
Glädjande så har regionens enkät Liv och hälsa ung indikerat att ungdomars psykiska hälsa 
blivit något bättre. 
Ett kartläggningsarbete kring barn och ungas psykiska hälsa genomförs i kommunens 
verksamheter liksom Region Uppsalas. Dialoger har genomförts på tema psykisk hälsa där 
elever från sjuan på högstadiet till trean på gymnasiet medverkat. Kommunen har tidigare 
sökt och fått stimulansmedel för att minska psykisk ohälsa och suicidpreventivt arbete. 
Aktiviteter har genomförts för att öka barn och ungas psykiska hälsa under året. 
Kultur- och fritidsverksamheterna har mycket arbete för att främja psykisk hälsa. Satsningar 
på föreläsningar och interaktiv konst på ämnet psykisk hälsa kommer att genomföras under 
hösten 2022 i samarbete med elevhälsan och skolan. Via statsbidrag satsas det på projekt 
psykisk hälsa, självbild och sociala medier. Ett brett samarbetet där Ångestpodden, Suicid 
Zero och Maud Karlsson är anlitade för föreläsningar. Insatser har också riktas mot unga 
vuxna med funktionsvariationer där grundtanken hämtas från Dans för hälsa konceptet. Ett 
breakdance projekt har också startat där insatsen riktas mot elever i områden som ringats in i 
den segregationskartläggning som gjordes 2021, bland annat i Söderfors. 

 
Biblioteket har arrangerat aktiviteter på huvudbiblioteket samt filialer som riktar sig till bland 
annat äldre i form av stickcafé och författarsamtal. Utöver detta besöker personalen 
medborgare, däribland många äldre, i sina hem för att leverera böcker och annan media samt 
ge en stunds social uppmärksamhet. I Vendel och Edvalla finns bokautomater tillgängliga dit 
besökare kan komma för att låna böcker och träffas. 
Inom vård- och omsorgsverksamheterna sker mycket aktiviteter för att båda motverka 
ensamhet och förebygga psykisk ohälsa. Planeringen för hösten är lagd, där verksamheten 
inriktas på att uppsöka våra kransorter Vendel, Tobo och Örbyhus och tar aktiviteterna dit 
istället för att ta kunderna till oss. Grill, promenad, kubb, biokväll och samkväm är planerat. 

 
Närvårdscentrum har flyttat in i sina lokaler och invigdes i augusti. På grund av att man inte 
lyckats rekrytera läkare till verksamheten så bedrivs endast dagvård i mindre omfattning. 
Pågående projekt är vårdcentrum Tierp, arbetet pågår och kommer fortsätta under 2022 
tillsammans med Älvkarleby och Regionen. Vård i hemmet projektet startade upp under våren 
och kommer pågå under hösten för att vara klart till i mars 2023. 

 
Sjukfrånvaron för perioden jan-juli 2022 för hela kommunen har sjunkit till 6,77 procent, 
varav den korta sjukfrånvaron (dag 1-14) var 3,75 procent. Sjukfrånvaron går ned och de 
rutiner som kommunen har för att arbeta med detta följs på ett bra sätt. 
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Personalens kompetens är en viktig kvalitetsfaktor. Förskollärare leder och ansvarar för 
arbetet på förskolan. På Tierps förskolor har 47 procent förskollärarexamen att jämföra med 
40 procent i riket. Nära ledning av rektor, biträdande rektor, resurspedagoger och 
specialpedagoger som stöd bidrar till det systematiska kvalitetsarbetet. 
Medarbetarenkäten visar ett snittvärde på 7 (skala 1-10) på frågorna hur väl förskolan lyckas 
uppfylla läroplansmålen och hur nöjd medarbetaren är med helheten. Vårdnadshavarenkäten 
visar ett snittvärde på 9 (skala 1-10) på frågorna hur väl förskolan lyckas uppfylla 
läroplansmålen och hur nöjd vårdnadshavaren är med helheten. 

 
En höjd ambitionsnivå vad gäller att rekrytera behöriga lärare och fortbilda befintlig personal 
har skett under våren med gott resultat. Behörigheten har också höjts under året. 
En kommunövergripande barn- och elevhälsoplan har tagits fram. Planen ger riktningen för 
ett hälsofrämjande barn- och elevhälsoarbete och ska fungera tillsammans med lokal plan som 
konkret beskriver arbetet i varje skolområde. Fem kuratorer har anställts under året för att 
minska glappet mellan socialtjänst och skola. 
Resultaten i vårens elevenkäterna liknar resultaten från tidigare år. Skolorna ser ett bättre 
resultat i åk 5, sedan sjunker trivseln i åk 8, för att stiga igen i gymnasiet. Skolenkäten visar 
stora skillnader mellan könen där tjejer presterar bättre men uppger att de mår sämre, det är 
mindre trygga och har mindre framtidstro. Tierp sticker ut negativt i länet just vad gäller 
framtidstro hos tjejer och det är något kommunen behöver arbeta med inom såväl skola, vård, 
socialtjänst och kultur- och fritidsverksamheten. 
En satsning på naturvetenskap i form av en lektor på Örbyhus skola har inneburit ett ökat 
fokus på naturvetenskap. En seminarieserie inleddes under hösten och kommer att fortsätta 
under 2022, i samarbete med Uppsala universitet. Ett statsbidrag kring praktiknära forskning 
har sökts och beviljats. Detta bidrag kommer att utnyttjas av de två forskarutbildade lärarna på 
Örbyhus. 
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Alla skolor har tillgång till Naturskolan och använder närliggande miljöer för 
utomhuspedagogik. Efter Coronapandemin har antalet besök ökat och är tillbaka på tidigare 
nivåer. 

 
Andelen studerande inom vuxenutbildningens alla utbildningsformer fortsätter att vara hög. 
Andelen med gymnasieexamen har ökat sedan föregående år och var 82,9 procent 
vårterminen 2022. 
Kultur- och fritidsverksamheten arrangerar Kulturslingan, kulturarvstrappan samt skapande 
skola som kommer alla elever till del. Efter pandemin har ordinarie program och upplägg 
genomförts under 2022. Kulturskolans lärare har i starten av höstterminen turnerat och träffat 
elever runt om i kommunen. 

 
Behörigheten till gymnasieskolan har sjunkit i år, andelen behöriga till yrkesprogram 
vårterminen 2022 var 79,3% vilket är en minskning från tidigare år. En liknande trend ses i 
flera andra kommuner och kan vara en covideffekt då många elever har haft större frånvaro 
under pandemin. 
Örbyhus skola har sett en kraftig försämring av resultaten vilket beror på en stor tillströmning 
av nya elever det senaste året, varav en majoritet är utrikesfödda elever med bristfälliga 
kunskaper sedan tidigare. 
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Inom Individ- och familjeomsorgen görs alltid en saklig bedömning i varje ärende och 
enheten har problematiserat och diskuterat om kommunen ställer olika krav på människor 
utifrån kön eller andra variabler. Biståndet ska utgå ifrån den enskildes förutsättningar. Det 
finns skillnader på volymer mellan kön, men det finns sociologiska förklaringar. Exempelvis 
är det fler kvinnor som är ensamstående med barn och fler män som har beroendeproblematik. 
Inom vård och omsorgsenheten sker alla biståndsbeslut och genomförande av beslutade och 
insatser utgår från individens behov och resurser oavsett kön. 
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Arbetet med att motverka diskriminering måste hela tiden fortgå i alla verksamheter. Den 
senaste enkätundersökningen visar på att kommunen ej är fri från förekomst av 
diskriminering. 
Inom skolan sker anmälan och utredning av upplevda kränkningar (inklusive diskriminering) i 
ett digitalt system. Systemet används av grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och 
gymnasiesärskola. Statistiken används för att analysera kränkningar och diskriminering. 
Systematisk uppföljning sker i rektorsgruppen och trygghetsteamen. Arbetet med kränkningar 
har ökat medvetenheten om att uppmärksamma och snabbt hantera incidenter. Det återstår ett 
arbete med att förstå skillnaden mellan svaren i elevenkäten, där många flickor ger uttryck för 
en otrygghet men få anmälningar gällande diskriminering på grund av kön görs. 
Inom Individ- och familjeomsorgen har man arbetat med HBTQ-utbildning och detta arbete 
fortsätter. Enheten kommer i framtiden att lägga en större vikt på värdegrundsutbildning 
utifrån de olika diskrimineringsgrunderna och inte enbart HBTQ. Vi ska bemöta våra brukare, 
våra samarbetspartners och alla anställda med respekt och utan fördomar. 

 
Målet ingår i det ordinarie arbetet med att bredda rekryteringsunderlaget till olika tjänster, och 
se till att all rekrytering är neutral vad gäller kön, etnicitet och social bakgrund. Arbete pågår 
för att skapa tydlighet i utformning av annonser och rekrytering. 
I detta uppdrag har inga specifika aktiviteter genomförts utan frågorna omhändertas i den 
dagliga verksamheten, den värdegrund som kommunen beslutat ska i dessa frågor alltid vara 
ett rättesnöre. 

 
Det planerades en aktivitet på kvinnodagen den 8 mars som inte gick att genomföra på grund 
av resursbrist samt hög arbetsbelastning, dessutom försvårades planeringen av osäkerheten 
när pandemirestriktionerna skulle släppa. Företagen var inte benägna att träffas fysiskt i 
samma utsträckning även om det inte fanns några restriktioner. 

 
Möjligheter till utbildning för kvinnor har skapats genom bland annat äldreomsorgslyftet 
inom vård och omsorg där utbildning till undersköterska skapats, där man kan kombinera jobb 
med studier. 
Två nya rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet har arbetats fram. Den 
medarbetarundersökning som genomfördes visade att det fanns mycket positivt i arbetsmiljön 
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att ta tillvara men också att stress är ett stort problem för många. Lönekartläggning är gjord 
och visade att det inte finns osakliga löneskillnader på grund av kön. 
Pilotprojektet Heltidsresan är återupptaget inom vård och omsorg och revidering av 
handlingsplan är genomförd under april 2022. Pilotverksamheter som startades upp innan 
Covid-19 är nu åter i planering för att återuppta arbetet. Daglig verksamhet har fått medel till 
att genomföra heltid för våra kunder under 2022 inom Daglig verksamhet. Detta betyder även 
att all personal har fått önska heltid och det är i dagsläget arton stycken som önskat heltid 
under 2022. 

 
Kommunen arbetar aktivt med frågan kring våld i nära relationer. Från 2022 görs en 
omorganisation för att försöka stärka detta arbete ytterligare. Vi har ett välfungerande 
samarbete med Kvinnojouren Liljan via ett idéburet offentligt partnerskap, som ger stöd till 
kommuninvånare och utbildning till personalen. Kommunen deltar i länsnätverk och har 
utbildat personalen inom screeninginstrument inom området. 
Individ- och familjeomsorgen har börjat erbjuda förövare behandlingsinsatser för att försöka 
bryta mönster och är nu på gång med att ge mer stöd till de som utsätts för våld. 
Under pandemin har vi sett flera ärenden gällande våld i nära relationer. Det är troligt en 
effekt av att fler personer har levt närmare varandra. Det finns fortfarande ett stort mörkertal 
och kommunen utvecklar det uppsökande och förebyggande arbetet. Kvinnojouren gör här en 
viktig insats där man utbildar ungdomar i skolan inom området. 

 

 
Tillsyn pågår enligt plan för industriverksamheter och jordbruk. Det är fler platsbesök än 
tidigare under pandemiåren, men digital tillsyn kan användas vid behov. Kring enskilda 
avlopp sker arbetet i stort sett uteslutande kring prövning av inkommande ansökningar då det 
finns ett arbeta att göra för att komma ikapp sedan pandemin. 

 
Såväl samhällsbyggnadsenheten som de kommunala bolagen arbetar tillsammans med att 
säkra vattenförsörjningen. Tierps Energi och Miljö AB (TEMAB) har under åren startat upp 
arbetet med att ta fram en ny vatten- och avfallsplan, vattentjänstplan och nödvattenplan. 
Tierpsbyggen bedriver ett aktivt arbete för att spara på vatten i kommunens bostadsbestånd. 
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Detta sker kontinuerligt i det dagliga arbetet inom samhällsbyggnadsenheten och i vårt arbete 
med att uppnå våra hållbarhetslöften inom tema vatten. En vattensamordnare har tillsats under 
våren för vidare arbete med vattenrelaterade ekosystem såsom våtmarker och sjöar med mera. 

 

 
Solceller som komplement övervägs och utreds i samtliga nybyggnadsprojekt. Möjlighet att 
sätta upp solceller på redan befintliga byggnader utreds också. Verksamheterna får alltid 
frågan om behov av laddstolpar vid nya p-platser. Arbetet med att öka andelen förnybar 
energi för kommunala byggnader fortlöper. 
I arbetet med fossilfria drivmedel har två leverantörer i avtal lovat att utföra transporter med 
elfordon. Arbetet med att gå över till en fossilfri gemensam fordonspool för kommunens 
tjänstebilar fortsätter, i dagsläget är 6 av kommunens 96 bilar rena elbilar. 

 
Vid beställningar av nya lokaler eller byggnader skall dessa uppfylla aktuella energikrav. 
Tierps kommunfastigheter och Tierpsbyggen bedriver ett kontinuerligt arbete med 
energieffektivisering för att minska elförbrukningen i kommunens lokaler och bostadsbestånd. 
Tierpsbyggen har bland annat deltagit i ett projekt tillsammans med RISE kring cirkulär 
belysning, där man köper in ljus som tjänst istället för att själv äga och förvalta armaturer. 
Detta har potential att minska såväl resursanvändning, klimatutsläpp som energiförbrukning i 
kommunen. Cirkulär belysning finns idag på tre olika skolor i kommunen. 
I och med de höga elpriserna har ett arbete startats under hösten för att se över hur 
verksamheterna tillsammans med bolagen kan spara el och minska på kostnaderna i 
kommunen. 
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Arbetet med Idéburna offentliga partnerskap (IOP:er), Lokal överenskommelse med 
civilsamhället och sociala företag har ökat intresset i kommunen för att samverka och hjälpa 
människor långt ifrån arbetsmarknaden och nya projekt är igång. Detta har också resulterat i 
att kommunen har kunnat skriva fler IOP-avtal med civilsamhället. Flera verktyg för att skapa 
utveckling inom området undersöks såsom mikrofonden, ökad samverkan med Coompanion 
och hur kommunen kan använda sig av effektmätning för att följa vilka insatser som ger störst 
positiv effekt för individen och kommunen. 
Individ- och familjeomsorgen har regelbunden kontakt och samverkan med arken, 
gymnasieskolan och arbetsförmedlingen. Samarbete med SFI språkstödshandledarprojektet 
som pågått har avslutats, detta har möjliggjort att fler språksvaga kommuninvånare fått 
möjlighet att komma i arbete. 
Arbetet med samverkan med näringslivet och sociala företag går enligt plan, arbetet är 
fortlöpande. 

 
Förutsättningar att nå målet bedöms som goda. Arbetet har utvecklats och kommunens arbete 
med det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) och projektet Ung framtid löper på bra. 
Näringslivsenheten har en kontinuerlig samverkan med företag och andra aktörer. Idag når 
kommunen fler i och med att både digitala, fysiska samt digifysiska träffar genomförs. Dock 
är det fortsatt svårt att hitta personer som exempelvis vill vara rådgivare åt UF (Ung 
företagsamhet) eller ge praktikplatser till elever. Näringslivsenheten har deltagit på Atlas 
Copco öppet hus i syfte att locka unga till fabriken och är med och planerar en karriärdag i 
syfte att elever och företag ska träffa varandra. 

 
Verksamheterna arbetar utifrån Kommunallagens likställighetsprincip och följer kommunala 
taxor och riktlinjer, tagna i Kommunfullmäktige. Arbetet fortlöper hela tiden. 

 
Fyra digifysiska företagsfrukostar har genomförts hittills under 2022 med stor uppslutning. 
Kommunen når ut till fler företag vilket är positivt, men även om restriktionerna har släppt 
väljer många att delta digitalt. Enkätresultatet för svenskt näringsliv släpptes i september med 
förbättrade resultat. Näringslivsenhetens analys av det förbättrade resultatet är att kommunen 
har börjat komma ikapp det ökade trycket på antal ärenden som varit de senaste åren samt att 
kommunen inte har haft lika mycket negativ publicitet i media. I SKR:s mätning av 
företagsklimat Nöjd Kund Index (NKI) förbättrade sig kommunen rejält och fick den bästa 
totala NKI sedan undersökningarna började 2011. Från totalt NKI 68 till 79. Det skedde en 
rejäl ökning av antalet ärenden under 2019-2020 och nu har organisationen börjat komma 
ikapp och därför är företagen mer nöjda. 
Antal konkurser är lite högre i år än samma period förra året. Dessvärre finns indikationer på, 
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i och med de ökade kostnaderna och inflationen, att siffran riskerar bli betydligt högre än 
2021. 

 
Fler digitala träffar har genomförts under året, en planerad träff med besöksnäringen kommer 
ske i november. En ny leverantör av besöksappen Upplev Norduppland är klar men arbetet är 
försenat på grund av sen leverans av data från den gamla leverantören. Dialog med Region 
Uppsala sker för att ta fram en handlingsplan för Tierps kommuns arbete med platsutveckling, 
som utgår från besöksnäringsstrategin för Uppsala län 2021-2024. 
Workshop med tjänstepersoner och politiker ledd av Region Uppsala ägde rum i september 
med syfte att öka kunskapen, förståelsen och samhandlingen kring besöksnäringen. Inom 
stärkt besöksnäring i biosfären har företagen haft möjlighet att biosfärmärka sitt företag för att 
stärka sitt hållbarhetsarbete som kunden kan ta del av. 
En tydlig viljeriktning och resurser behövs för att kunna främja turismnäringen genom både 
specifika insatser och marknadsföring av nuvarande besöksmål. Det tar tid och resurser att 
utveckla näringar som ofta befinner sig i områden med höga natur- och kulturvärden. 

 
En utvärdering av arbetsmiljöverktyget STAMINA kommer att göras av HR under 2022 för 
att säkerställa att mål och syfte uppfylls med verktyget. 
Målsättningen för verksamheterna inom vård och omsorg har varit att öka attraktiviteten för 
Tierps kommun som arbetsgivare med koppling till Heltidsresan, med önskad 
sysselsättningsgrad samt hållbara scheman utifrån arbetsmiljö. Vård och omsorg erbjuder 
kompetensutveckling till medarbetare genom att exempelvis erbjuda studier till 
undersköterska inom kommunens vuxenutbildning, YH-utbildningar som 
specialistundersköterska inom äldre- och demensvården samt fysioterapiassistenter. Arbete 
pågår även kring nya lösningar för att öka attraktiviteten i syfte att få fler äldre att vilja stanna 
kvar i arbetslivet. 
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Detta görs kontinuerligt som en del av framtagandet av en ny översiktsplan, samt i 
detaljplanearbeten. Utbyggnad av gång- och cykelvägar sker på fler orter i kommunen, detta 
är ett ständigt pågående arbete. 

 
Detta kravställs i alla upphandlingsunderlag, arbetet med detta fortsätter som tidigare och är 
ett ständigt pågående arbete. 
Dialog har under våren och sommaren fortsatt för att förbereda för upphandling av 
biogastankställe i Tierp. En ny ansökan till klimatklivet är inskickad i september men är 
fortfarande beroende av att Region Uppsala ställer om minst fem av sina bussar vid 
Tierpdepån till biogas. 

 
Utbyggnad av bredband pågår kontinuerligt i kommunen. Efter beslut om bidrag från Post och 
teleservice löper utbyggnaden vidare med hjälp av fiberaktörer. 

 
Kommunen har kontinuerlig dialog med STUNS (Stiftelsen för samverkan mellan 
universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle) för att öka samverkan mellan universitet och 
företag. 
Svårigheten med att samverka med universiteten är att de hela tiden har nya projekt som är 
svårt för oss att förmedla på ett bra sätt till företagen samtidigt som vi inte kan överösa dem 
med information. Kommunen behöver arbeta med att sprida goda exempel där företag haft bra 
samarbeten, samt kraftsamling kring vissa projekt som universiteten arbetar med och endast 
kontakta specifika företag. 
Inom utbildning sker samverkan med Uppsala Universitet inom Fosam, Skolledarakademin 
samt partnerskolaarbetet (praktik för lärarstuderande). Denna samverkan har lett till ett 
fördjupat arbete kring forskningslitteracitet bland skolledare och karriärlärare, en 
seminarieserie kring matematikdidaktik för förskola och grundskola samt ett utvecklande 
samtal kring ledarskap och skolpraktik. 
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Under tre års tid har vård och omsorg ingått i ett konsortium tillsammans med sju andra 
kommuner för att göra en nyskapande innovationsupphandling av ett digitalt verktyg som ska 
stärka KASAM, känslan av sammanhang. Verktyget ska även skapa digital inkludering, 
motverka ofrivillig ensamhet och ge människor med kognitiva utmaningar trygghet och 
självständighet med digitalt stöd. 

 

 
Arbetet med att motverka diskriminering måste hela tiden fortgå. HR:s senaste 
enkätundersökning visar på att kommunen ej är fri från förekomst av diskriminering. 
Arbetet med målet ingår även naturligt i utbildningsverksamheternas likabehandlingsplaner 
och är en del av utbildningens allmänna uppdrag. 

 
Vård och omsorg arbetar ständigt i det dagliga arbetet med frågan om inkludering, till 
exempel genom att anpassa information för de olika målgrupperna. Vid kontakt med kund 
uppmärksammar vi om individen upplever utanförskap och ensamhet och vidtar åtgärder 
utefter individuella behov. Enhetens mål är att utveckla och implementera tydliga rutiner och 
arbetssätt i verksamheten som motverkar utanförskap och ökar trygghet och hälsa, att våra 
kunder känner sig inkluderade och kan delta i alla sammanhang samt att de ”vågar” tala om 
vilka anpassningar som behövs. 
Kultur- och fritidsverksamhetens översyn av föreningsbidrag, avtal och gällande taxor för 
anläggningar har påbörjats med syfte att öka jämlikhet och transparens. 
Inom Individ- och familjeomsorgen utvecklas olika verksamheter för att ge meningsfull 
sysselsättning för människor som lever i utanförskap. Kommunen erbjuder bland annat 
träffpunkter för människor med psykisk ohälsa, träffpunkter för individer med kognitiva 
nedsättningar, öppen förskola, anhöriggrupper med mera. 

 
Brottsofferarbetet har utvecklats och ett arbete med brottsförebyggande verksamhet kommer 
att startas upp i kommunen. Brottsoffer får stöd via brottsofferjouren som utökat sina 
målgrupper och sitt stöd. 
Tierpsbyggen har tagit arbetet mot minskad segregation vidare genom att ta fram en 
handlingsplan under våren och sommaren 2022. Den ska presenteras under hösten och 
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innehåller flera aktiviteter som innebär samverkan mellan bostadsbolaget och kommunen. 

 
Det kommer färre nyanlända till kommunen och av de som kommer är många kvotflyktingar 
med stora behov. Flera lyckade satsningar på yrkes-SFI har gjorts och fler har börjat studera. 
Flertalet av dessa har lämnat etableringen och uppburit försörjningsstöd som de nu kunnat 
lämna. 
Inom vuxenutbildningen arbetar man med att alla individer som omfattas av etableringen ska 
ha en studieplan som innebär heltidsaktiviteter. Sedan augusti 2022 är det lagstadgat och varje 
kommun ska ta fram en plan för nyanländas lärande. Detta berör endast elever som tillhör 
etableringsprogrammet, vilket är ca 10-15 procent av andelen som studerar på SFI. 

 
Genom samverkan med Individ- och familjeomsorgen och ett aktivt uppsökande arbete, ska 
vuxenutbildningen erbjuda utbildning till de individer som saknar egen försörjning. Detta är 
ett ständigt pågående arbete. 
Tierpsbyggen har tagit arbetet mot minskad segregation vidare genom att ta fram en 
handlingsplan under 2022. Den ska presenteras under hösten och innehåller flera aktiviteter 
som innebär samverkan mellan bostadsbolaget och kommunen som ska minska de 
socioekonomiska skillnaderna på sikt. 

 
Individ- och familjeomsorgens brukarenkät genomförs i oktober. Kommunen för en 
kontinuerlig dialog med brukare där vi tillvaratar synpunkter för att utveckla verksamheten. 
Arbetet med synpunkter och klagomål utvecklas. 
Inom vård och omsorg ska kunder delta i arbetet med upprättande av genomförandeplaner för 
att öka delaktigheten i sina egna mål. Personlig assistans och daglig verksamhet kommer att 
delta i SKR:s brukarundersökning under hösten 2022. 
På Kyrkogatan och Tegelbrukets servicebostäder har kunderna haft handledning med extern 
handledare för att upprätta vilka regler man vill ska gälla på de gemensamma Baskvällarna för 
att ha så god trivsel som möjligt och för att alla ska känna sig inkluderade, fortsättning 
planeras under hösten. 

 
Detta sker kontinuerligt i arbetet med en ny översiktsplan liksom i nya detaljplaner. Flera 
projekt för hyresrätter är under genomförande i den norra delen av Tierps köping, som har en 
högre andel villor än den södra. Den södra delen av Tierps köping inrymmer Siggbo, där ett 
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stort antal villor är planlagda. Detaljplan för villabebyggelse vid Bondegatan är under 
genomförande. 

 
En grundläggande faktor för att få tilliten att öka är att öka delaktigheten och 
samverkansmöjligheterna med civilsamhället. 
Ett föreningsråd har bildats som en del i arbetet med att förbättra samverkan mellan Tierps 
kommun och civilsamhället. En Lokal överenskommelse med civilsamhället är antagen och 
flera processer pågår för att öka delaktigheten och inflytande för barn och unga i kommunen. 
Att företag upplever rättvis behandling från kommunen är viktigt för att stärka tilliten till det 
offentliga. Kommunen arbetar alltid med likhetsprincipen och att aldrig favorisera ett företag, 
dock finns behov av mer resurser att löpande kommunicera ut våra projekt, vad vi gör och 
lyfta våra företag. 

 

 
Markanvisningar styrs för att möjliggöra ekonomiskt överkomliga bostäder för alla. I kriterier 
för försäljning av mark för bostadsbyggande behandlas bland annat boendekostnader – 
kommunen vill gynna producenter som är villiga att bygga bostäder av god kvalitet till ett 
rimligt pris. 
Strategiska markinköp görs i samverkan med plankontoret med utgångspunkt i 
översiktsplanen. Möjlighet till förtätningsplaner för till exempel nya villatomter ses över 
löpande. Krav ställs på olika upplåtelseformer vid byggnation av flerfamiljshus i 
exploateringsområden. Ambitionen är att det ska finnas något för alla. 
Tierps kommunfastigheter och Tierpsbyggen har under året påverkats av stora 
kostnadsökningar på grund av omvärldsfaktorer som inte förväntats. Kriget i Ukraina har 
bland annat påverkat energipriser, inflation och räntor att snabbt och kraftigt vända uppåt. 
Utöver det har byggrelaterade kostnader stigit kraftigt. Detta gör att bolagen kommer att ha 
kraftiga kostnadsökningar som inte har täckning av hyra och effektiviseringar. Sparåtgärder i 
form av t ex lägre underhåll och servicegrad är troliga. 
Tierpsbyggens nyproduktionsprojekt ligger för närvarande på is med anledning av detta men 
även på grund av att det statliga stödet för nyproduktion togs bort till 2022. I dagsläget blir 
hyresnivåerna alldeles för höga för att det skall finnas tillräckligt med presumtiva hyresgäster 
som är beredda att hyra en lägenhet till de priser som krävs för att täcka kostnaderna. I 
kommande hyresförhandlingar är höjda hyror att vänta, även om de inte kommer kunna täcka 
alla kostnadsökningar. Allt detta kommer att påverka möjligheten att uppnå målet på sikt. 
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Kommunen har god planberedskap för betydligt mer än 300 bostäder. Men det behövs 
dialoger för att planera kommunens tillväxt på lång sikt med planering och markinköp. 
Kommunen ser över strategiska markinköp i linje med den kommande översiktsplanen för att 
trygga planberedskap framöver. Dock är en stor del av planreserven uppbunden till Siggbo 
och därmed beroende av planens genomförande. 

 
Samhällsbyggnadsenheten arbetar ständigt med utveckling av grönområden samt ökad 
tillgänglighet i den fysiska miljön. Det sker löpande översyn och flera nya gång- och 
cykelvägar är under uppförande i kommunen. 
En arkitektstudent har under sommaren 2022 arbetat med förslag till utformning av 
Centralgatan och Brunnsgatan med fokus på att främja platsattraktivitet, klimatanpassning, 
biologisk mångfald och stadsgrönska. 

 
Kommunen arbetar löpande med restaurering av kommunägda byggnadsminnen. Under årets 
första delar har åtgärder utförts i Grekiska templet i Söderfors samt i smedjan i Karlholm. 
Kulturarvstrappan, som är ett samarbete mellan Kultur och fritid, utbildningsenheten och 
civilsamhället syftar till att öka kunskapen och engagemanget om vårt lokala kulturarv. Det 
förväntas bidra till att stärka skyddet av dessa på sikt 

 
Kultur- och fritidsverksamheten tillhandahåller information om Naturkartan vid aktiviteter 
som ökar kännedomen om tätortsnära friluftsliv för besökare. 
Vid markinköp säkras mark för såväl friluftsliv som bebyggelse och det finns alltid med i 
planering av markinköp. 

 
Genom bland annat ett väl fungerande kundcenter samt ständig utveckling av service, 
bemötande, attityd och tillgängliga e-tjänster samt information bidrar vi till målet. 
Nya e-tjänster för medborgarna lanseras löpande. Exempelvis integration mot Tillväxt- och 
samhällsbyggnads verksamhetssystem EDP Vision är under utveckling, vilken kommer att 
minska det manuella arbetet. En utbildning i digital tillgänglighet har genomförts med 
deltagare från alla kommunens verksamheter. 
I Tierps kommunfastigheter AB pågår ett flertal byggnadsprojekt. Bland annat färdigställs den 
nya förskolan och idrottshallen samt den renoverade skolan i Kyrkbyn. I Skärplinge pågår 
arbetet med att uppföra en ny förskola. Även i Söderfors, Vallskoga och Tierp pågår 
förberedelser för att bygga nya förskolor. I Örbyhus finns behov av en ny förskola och 
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Räddningstjänsten är i behov att två nya brandstationer i Söderfors och Skärplinge, vilka finns 
med i bolagets planering i närtid. 

 

 
En kartläggning av kommunens plastkonsumtion har påbörjats under hösten med hjälp av en 
högskolepraktikant. Detta är ett av kommunens antagna Hållbarhetslöften för klimatet, som 
också ska visa vilka produkter som går att ersätta med alternativa material. 
Det sker ett ökat arbete kring dessa frågor som gör att det skapas god medvetenhet i 
verksamheten. Kommunen tar hand om våra egna fyllnadsmassor/rivningsmassor vid till 
exempel rivningsarbeten. Det material som kan återanvändas gör det, och vi tittar också på 
framtida bruk. I upphandlingar och projekteringar tittar vi på hållbara lösningar. 
Tierps Energi och Miljö AB (TEMAB) ser utmaningar under året med ökade kostnader för el, 
insatsvaror och räntekostnader. Det ger en direkt påverkan på företagets resultat och kommer 
resultera i ökade taxor till nästa år. 
Under året har bolaget arbetat fokuserat med säkerhetsfrågor på grund av det förändrade 
säkerhetsläget i omvärlden och Sverige. Struktur och rutiner har tagits fram för att uppfylla 
säkerhetslagstiftningen. Bolaget har fortsatt resan med att införa ett miljöledningssystem och 
under året har de genomförts en första interninspektion på fjärrvärmens verksamhet. 
Fjärrvärmens verksamhet har haft hög verkningsgrad vilket innebär att andelen flis i 
bränslemixen är på en rekord hög nivå. 
TEMAB har inom renhållningen också startat upp ett projekt för att bygga en ny 
omlastningsstation och träupplag vid återvinningscentralen Gatmot. 

 
Verksamheterna ligger bra till för att uppfylla målet om minskat matsvinn för året. Mätningar 
visar att matsvinnet minskar mot föregående år och månad. Försäljning av klimatlådor har 
åter igen tagit fart efter pandemin och är på uppgång. 

 
Flera upphandlingar är på gång där vi ställer höga krav på hållbarhet och cirkulär användning, 
såsom vid ny IT-utrustning och inköp av möbler. 
Flera träffar har fortsatt arrangeras av arbetsgruppen för det tidigare projektet NÄR:mat där 
huvudsyftet är att få producenter att gå med i vårt dynamiska inköpssystem, vilket resulterat i 
att kommunen köpt in lokala råvaror till flertalet serveringar. Kostenheten har en ökad andel 
lokala och närproducerade inköp under året. Flera träffar kring upphandling och dynamiskt 
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inköpssystem har genomförts med företagen. 

 

 

 

 

 
Den senaste utsläppsstatistiken från år 2020 visar på en utsläppsminskning på ca sju procent i 
kommunen som geografiskt område, vilket är i linje med kommunens klimatbudget. Det är 
framförallt utsläpp från transporterna som har minskat, vilket är en effekt av pandemin och 
minskat resande överlag. 
Kommunens klimat- och energiplan ska revideras under hösten där mål och åtgärder ska 
utvärderas och nya ska antas. 
2022 är första året då ett system för klimatväxling av flygresor införts i kommunens 
organisation. Själva växlingen av pengar för flygresor kommer ske i slutet av året, och 
pengarna ska därefter kunna användas till klimatåtgärder i kommunen. Fler tjänstebilar har 
också bytts ut till rena elbilar och ska tas i drift under hösten. Kommunen arbetar hela tiden 
med att minska de transporter som inte behövs under lov och dylikt. 
Företagsnätverket för kvalitet och miljö har inte genomfört någon träff under året men till 
hösten planeras en träff på tema solceller. Det finns ett stort intresse att arbeta med dessa 
frågor, men det gäller främst de stora företagen. Tema för företagsfrukosten i september vad 
framtiden inom tillverkningsindustrin med hållbarhet i fokus. 



Delårsrapport 45(102)

 
Ett arbete sker kontinuerligt i arbetet med ny översiktsplan och nya detaljplaner. Vid ny 
bebyggelse ska det exempelvis finnas närhet till kollektivtrafik och det ska finnas planer för 
att säkerställa dagvattenhanteringen. 
Hänsyn tas till detta i fysisk planering och även vid genomförande, arbetet fortlöper hela 
tiden. Vid såväl planering av ny mark för bostäder/verksamheter som vid prövning av 
förhandsbesked tas hänsyn till framtida klimatförändringar för att möjliggöra åtgärder som 
hindrar till exempel översvämningar genom olika former av dagvattenhantering. Då 
klimatpåverkan bedöms öka är detta en viktig punkt att ha med i beaktande. 

 
Fler aktiviteter för att minska kommunens klimatutsläpp från transporterna pågår. En ny 
klimatklivsansökan har skickats in för utbyggnad av biogastankställe i Tierps köping. Arbete 
för att gynna utbyggnaden av laddinfrastruktur i kommunen pågår tillsammans med de 
kommunala bolagen, såsom lokalisering och utvärdering gällande strategiska platser för 
laddstationer i kommunen. Kommunens första tjänstebilar med eldrift har levererats och tas i 
bruk under hösten. 

 

 

 
Miljö- och hälsoskyddsenheten jobbar löpande med frågan. Kompetensen bedöms som god i 
verksamheten och kommunen får även god återkoppling från medborgare, företag och andra 
som enheten är i kontakt med. Tillsyn pågår enligt plan på industriverksamheter och jordbruk. 
Enheterna börjar gå tillbaka till fler platsbesök nu när pandemin lugnat ner sig men 
möjligheten till digital tillsyn kan användas vid behov. Kring enskilda avlopp sker arbetet i 
stort sätt uteslutande kring prövning av inkommande ansökningar. Det finns ett arbete att göra 
för att komma ikapp efter pandemin och handläggning med uppföljning av gamla 
tillsynsärenden har därför ännu inte påbörjats. 
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En resurs som vattensamordnare är anställd och kommunen deltar i Havs- och 
vattenmyndighetens pilotprojekt för ekosystembaserad havsförvaltning i Södra Bottenhavet. 
Tillståndsprövning och tillsyn bedrivs enligt strandskyddsbestämmelser i syfte att främja 
marina resurser. 

 
En resurs som vattensamordnare är anställd och kommunen deltar i Havs- och 
vattenmyndighetens pilotprojekt för ekosystembaserad havsförvaltning i Södra Bottenhavet. 
Tillståndsprövning och tillsyn bedrivs enligt strandskyddsbestämmelser i syfte att främja 
marina resurser. Planering för byggnation av fiskvandringsvägar pågår där det är relevant 
inom samhällsbyggnadsplaneringen. 

 

 
Under 2022 har Björns brygga fått förbättrad service, vilket kommunen varit inblandad i. 
Dessutom finns noder som föreningar och näringslivet utvecklat, för att exempelvis förbättra 
service för fritidsbåtar. Muddring av Guddinge fiskehamn planerades under 2022 men 
föreningen som skulle utföra muddringen valde att inte göra det på grund av ökade kostnader. 
Arbete pågår med Ängskärs brygga, dock finns svårigheter med finansiering samt att flertalet 
aktörer är inblandade. Mer medel ska sökas. Ängskärs djuphamn är enda djuphamnen i Tierps 
kommun och viktigt för att båtar ska våga åka längs med kusten. 

 
En kartläggning av kommunens plastkonsumtion har påbörjats under hösten med hjälp av en 
högskolepraktikant. Detta är ett av kommunens antagna Hållbarhetslöften för klimatet, som 
också ska visa vilka produkter som går att ersätta med alternativa material. 
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Kommunen arbetar för att bevara och komplettera grönytor vid exploatering, där naturmark 
tas i anspråk ska det kompenseras genom att ekologiska värden tillförs ett annat område. 
Utveckling av befintliga och tillkommande grönområden beaktas i det löpande planerings- 
och exploateringsarbetet. 

 
Kommunen arbetar för att bevara och komplettera grönytor vid exploatering. Arbetet med 
detta fortlöper hela tiden. Skötsel och vård av naturreservat genomförs enligt plan. 
Kommunen har undertecknat ett stort antal hållbarhetslöften inom länsstyrelsens 
åtgärdsprogram för miljömålen ”Färdplan för ett hållbart län” Sjutton löften har antagits inom 
temaområde Ekosystem och biologisk mångfald, exempelvis att bevara och återskapa 
våtmarker eller öka biologisk mångfald i parker och grönområden. Arbetet med löftena pågår 
fram till år 2023 då de också utvärderas. 

 
Kommunen arbetar löpande för att säkerställa att invasiva arter hanteras då de förekommer på 
kommunens mark. Ett ständigt pågående arbete. 
En andel av bruksgräsmattor, i samtlig tätorter, har ändrats till ängsmark för att bevara och 
gynna tillväxten av den biologiska mångfalden. 

Ingår i det ordinarie arbetet med att bidra med råd och kunskap i planeringsfaser för 
kommunens tillväxt. 

 
Information sker kontinuerligt genom besökskartor, hemsida, sociala medier, virtuella guider 
med mera. Kultur- och fritidsverksamheten tillhandahåller information om Naturkartan vid 
aktiviteter som ökar kännedomen om tätortsnära friluftsliv för besökare. 
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Detta är ett ständigt pågående arbete. Dialog med föreningar, företag och organisationer sker 
för att driva utvecklingen tillsammans och öka delaktigheten. 
Genom den lokala överenskommelsen stärks möjligheten till delaktighet för aktörer inom 
civilsamhället, samt deras möjlighet att i samverkan med kommunen påverka 
samhällsutvecklingen. 
Föreningsrådet startades under sommaren och har inneburit en ny arena för dialog och 
delaktighet. Utöver detta kommer Kultur- och fritidsverksamheten genomföra en enkät under 
hösten för att ge möjlighet till större delaktighet. 
Kommunfullmäktige har fattat beslut om att möjliggöra för korta snabba beredningar 
kopplade till kommunstyrelsen, så kallade beredningsforum. Det möjliggör för ytterligare 
delaktighet i specifika frågor. 
Inom Individ- och familjeomsorgen hade man planerat en synpunktsvecka, men den fick 
ställas in på grund av sjukdom. Verksamheten genomför kontinuerligt SKR:s 
brukarundersökning. Verksamheten har också träffat föreningar och sociala företag för att 
bjuda in till samarbete. 
Inom vård- och omsorgsenheterna arbetar man för att göra kunderna delaktiga i den vård som 
bedrivs. Utifrån Covid-19 har verksamheterna arbetat mer med personcentrerad vård då en 
större hänsyn tagits till individuella önskemål och individuella aktiviteter genomförts i större 
utsträckning än innan pandemin. Synpunkts- och klagomålshantering ses som en viktig länk i 
inflytande och delaktighet för kund samt att skapa ett förändringsarbete i verksamheten. 

 
Verksamheterna jobbar för att med tillit och delaktighet driva en effektiv och rättssäker 
verksamhet. Under året har det nya ärendesystemet LEX implementerats inklusive funktionen 
för möteshantering. Rutiner ses löpande över och juristkompetens för kvalitetssäkring finns. 
Genom internkontroll inom verksamheterna säkerställer kommunen att målet uppnås. 
Antalet e-tjänster ökar kontinuerligt. Samarbetet med kommunerna som ingår i IT-nämnden 
pågår löpande för att utveckla modellen för systemförvaltning och samarbetet runt 
digitalisering. 
2022 års val till riksdag, kommun och region har genomförts och löpt på som planerat. Inga 
allvarliga incidenter har rapporterats. 
Den nya organisationen som sjösatts inom Individ- och familjeomsorgen där antalet chefer 
minskats och tydligheten stärkts har utvärderats. I stort har bara positiva effekter märkts. 
Samverkan mellan enheterna har blivit bättre och effektiviteten har ökat. Digitala möten har 
minskat restider och effektiviserat möten. Rättssäkerheten är hög. Andelen domar som ger 
kommunen rätt är hög inom samtliga områden. Kommunen prioriterar att hantera klagomål 
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och synpunkter från medborgarna snabbt och försöker besvara enskilda frågor så 
lättförståeligt och snabbt som möjligt. 

 
Målet kommer att uppfyllas för 2022. Kommunen har de senaste två år redovisat stora 
överskott. 

 
Kommunen har fram till 2018/2019 haft en vikande soliditet, men under senare år har 
soliditeten successivt förbättrats. Från 2023 byter kommunen soliditetstal till att följa upp 
soliditeten inkl. pensionsförpliktelser. 

 

 
Strukturen för närvårdssamverkan har löpande utvecklats och samverkan inom närvårdsfrågor 
har nu en stabil struktur och grund att stå på. Tierps kommun har anställt en förändringsledare 
som kommer att ha ansvar för att driva den kommunala omställningen. Mycket fokus har lagts 
på delprojekt Barn och ungas psykiska hälsa där huvudfokus legat på kartläggning av behov 
och hur vi kan forma verksamheterna och stärka primärvården utifrån individens behov 
snarare än verksamheternas. 
Den lokala överenskommelsen är lanserad och strax under 30 föreningar har anslutit sig. 
Arbetet med handlingsplanen och kommande aktiviteter är i full gång och en 
föreningssamordnarfunktion har tillsatts för att arbeta med frågorna. 
Samarbetet inom C-tillsammans nätverket fortsätter. Tierps kommun hanterar Knivstas 
konsumentvägledning från och med 2022-02-01. 
Kultur- och fritidsverksamheten är delaktiga i Växelspel som är ett 3-årigt projekt med stöd 
från Kulturrådet. Det övergripande syftet är att förnya samverkansformer mellan region, 
kommuner, det professionella kulturlivet och civilsamhället i Uppsala län. 

 
Vid samtliga upphandlingar som inkluderar transporter sätts incitament vid utvärderingen av 
anbud som syftar till att göra anbudsgivares investeringar i fossilfria transporter lönsamma. 
Arbetet med cirkulär upphandling av möbler har pågått men i liten skala. Även arbetet med en 
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pilotupphandling för begagnad IT har fortsatt under året. 

Uppföljning särskilda uppdrag 
Enligt följande färger kan vi utläsa om ett särskilt uppdrag är 

 

Sammanfattning av särskilda uppdrag 

Kommun och inflytande 

Status Särskilda uppdrag 

 6.1.a Medborgardialog ska genomföras för att öka delaktigheten och medskapandet för kommunens 
invånare inför alla större utvecklingsförändringar. Kommunen ska främja lokalt engagemang för lokal 
utveckling på samtliga orter/områden i kommunen. 

Kommentar 
Då 2022 är ett valår planeras ingen medborgardialog. Fokus är i stället på att utveckla de interna formerna för 
att få en mer systematisk medborgardialog som en del av styrkedjan. Kommunen deltar i ett av SKRs 
utvecklingsnätverk där kommunstyrelsens arbetsutskott utgör styrgrupp för arbetet. 
En lokal överenskommelse, LÖK, har tagits fram tillsammans med civilsamhället. KF väntas anta den i juni. 
(Gemensam service) 

 6.1.c Digitaliseringstakten inom kommunens verksamheter ska öka för att uppnå bättre service 
gentemot medborgare, verksamhetseffektivisering samt ge möjligheter för nya servicelösningar. 

Kommentar 
Samverkan mellan IT-nämndskommunerna i digitaliseringsfrågorna fortsätter att utvecklas med syfte att hitta 
synergier samt resurs- och tidsbesparingar. För närvarande pågår rekrytering av en gemensam e-
tjänsteutvecklare. Tjänsten innebär bland annat möjlighet att öka utvecklingstakten i digitaliseringsarbetet. 
Ett nytt ärendehanteringssystem har upphandlats och implementering pågår. Systemet innehåller vissa nya 
digitala funktioner som bland annat kommer att underlätta för ledamöter att ta del av handlingar och göra 
hanteringen av handlingar säkrare. 
(Gemensam service) 
 
 
Ständigt pågående arbete, flest e-tjänster finns inom Samhällsbyggnad men inom Näringsliv och turism har vi 
inte så många delar som kan digitaliseras men vi bemöter i övrigt medborgarnas behov utifrån de 
förutsättningar som finns. Vi fångar vi upp företagens behov och önskemål samt just nu ser vi över hur 
inrapporteringen av Hemsändningsbidraget kan digitaliseras/förenklas. Förhoppningen var att ha en e-tjänst 
klar till 2022 men då Region Uppsala meddelat att hemsändningsbidraget kan komma att ändras har vi valt att 
avvakta den tjänsten. Utveckling av Upplev Norduppland sker kontinuerligt och det har påbörjats ett arbeta att 
ersätta evenemangskalendern på hemsidan till nya och förbättrade lösningar direkt i appen. Just nu står det 
arbetet stilla på grund av att den gamla leverantören av appen inte har levererat all data till den nya 
leverantören som avtalat. Handlingsplan för digitalisering för 2022 är framtagen för verksamheten, dock behövs 
budget, samarbeten med andra verksamheter och resurser för att kunna genomföra den. 
Internt inom samhällsbyggnad har vi hög digitaliseringsgrad, integration mellan e-tjänst och 
ärendehanteringssystem pågår. Externt mot kund pågår arbete med att utöka utbudet av e-tjänster. 
Tierps kommun har byggt ett förvaltningsnät som binder samman tätorterna på vissa sträckor för framtida bruk. 
Kommunens roll i bredbandsutbyggnaden är att bidra till samverkan och samordning, och som stöd vid lokala 
fibermöten. Under 2021 tilldelades Tierps kommun stödpengar från PTS på 44 Mkr för fortsatt utbyggnad på 
landsbygd, med operatörernas investeringar blir summan totalt ca 110 Mkr. 
Inom Miljö och hälsoskydd pågår det ett arbete med att koppla ihop e-tjänstsystem med verksamhetssystem 
för att få smidigare administrationshantering. Arbete för att införa e-arkiv pågår men inväntar beslut om ny 
informationshanteringsplan före något kan börja förvaras i e-arkiv. Inväntar även kommunens utredning för att 
använda övergripande program som skulle underlätta stort i vårt dagliga arbete så som fullversion av MS 
Teams. Inväntar även besked om bättre tillgång till hemsidan för att kunna komma ut till medborgarna på ett 
bättre sätt. 
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Status Särskilda uppdrag 
E-tjänst för ansökan om marknadsplats på Tierps marknad är klar, vi har även tagit fram en digital fullmakt för 
postöppning. 
(Medborgarservice) 
 
 
Kulturskolans digitala anmälningssystem med digital betalning är i full drift. Nytt digitalt kassasystem är i drift i 
biblioteket. 
(Kultur- och fritid) 
 
 
E-tjänsten för frånvarorapportering är i drift och de nya och förbättrade funktioner för vårdnadshavare fungerar 
väl. Frånvarosystemet notifierar mentorer om elevers frånvaro blir alltför stor och underlättar arbetet med att 
utreda frånvaron. 
Schema är synligt för elever och vårdnadshavare. Kopplingen till tjänsteplaneringen gör att behöriga lärare kan 
användas mer ändamålsenligt. 
Kunskapsuppföljningen sker i befintligt system, som uppgraderas vid behov. Nya mallar har införts för att få 
bättre koll på elevers kunskapsutveckling. 
Det nya administrativa systemet är infört för hela utbildningsverksamheten, det har medfört att val till 
förskoleklass 2022 är genomfört i en digital tjänst. 
Användningen av digitala enheter inom utbildningen ökar stadigt, särskilt efter att hela skolan har nått 1-1 för 
elever. Antalet pedagoger som genomför kurser i fortbildningsportalen har ökat under våren, vilket gör att den 
digitala kompetensen ökar. 
De digitala systemen för anmälan om kränkande behandling, enkäter och digitala läromedel används på ett 
medvetet och ökande sätt. Teams är fortsatt en mycket viktig del i skolans arbete, för kommunikation och 
planering. 
Arbetet med att införa en digital enhet till alla elever i grundskolan är genomfört, och ger en bra grund för till 
individualisering, användning av digitala läromedel samt kommande digitala nationella prov. 
(Utbildning) 
 
 
IT samordnare för välfärdsteknik  inom vård och omsorg arbetar med att kartlägga  behov ute i verksamheterna 
gällande utveckling av digitala hjälpmedel för våra kunder. Verksamhetens IT samordnare  är med i samtliga 
upphandling inom vård och omsorg. 
Inom vård och omsorg har vi tagit fram en handlingsplan tillsammans med verksamheterna i arbetet med teknik 
och digitalisering. Utifrån handlingsplanen har vi gjort en prioritering av de aktiviteter som finns i 
handlingsplanen. 
Vi har även tagit fram en planering för de avtal som finns för att kunna planera de upphandlingar som behöver 
göras under året. Utifrån att flera avtal går ut under året har vi genomfört fem olika upphandlingar; digital tillsyn, 
trygghetslarm vård- och omsorgsboende, trygghetslarm ordinärt boende, digital signering och 
planering/Insatsregistrering. Verksamheterna har deltagit i framtagande av kravspecifikationerna för att vi ska 
få de system/tjänster som uppfyller våra behov. 
Vi har haft flera olika visningar av teknik för verksamheterna ex. VR-kamera, Mobii KomiAktiv, Motiview och 
Joyvest. Visningarna har haft olika inriktningar som social gemenskap, träning, rehabilitering och arbetsmiljö för 
personal. Vi har statliga medel som vi kommer att använda till att köpa in viss teknik till verksamheterna. 
Vi har varit inbjudna till olika pensionärsorganisationer under våren för att informera om det arbete vi gör med 
teknik och även visat vad vi kan erbjuda idag från vård och omsorg. 
Vi har deltagit på olika konferenser b.la. konferens om drönartransport inom sjukvård, framtidens äldreboende i 
Sverige och Danmark, digitala aktiviteter för äldre, ny teknik i äldreomsorgen samt digital inkludering i 
socialtjänsten SKR. 
Under våren 2022 har ett arbete har startats tillsammans med arbetsterapeuter och fysioterapeuter i att göra 
information och instruktionsfilmer där vi använder QR-kod som källa för personalen att få informationen. Vi 
tillgängliggör informationen till personalen på ett mycket enklare och lättillgängligare sätt samt att vi inte 
behöver ha olika dokument ligga hemma hos kunder. 
Vi har även under våren 2022  aktualiserat och gjort ett omtag gällande GPS-klockor i verksamheterna för de 
personer som har behov. Det har varit lyckat och vi har även fått positiv respons från polisen när vi behövt 
använda GPS-klockan för att lokalisera kund som gått ut och inte hittat tillbaka hem. 
Under augusti månad har vi gjort ett omtag även om arbetet med läkemedelsrobot, Dosell, för att se vilka 
behov som finns i verksamheterna och även organisation kring hantering av läkemedelsrobot. Utvärdering 
kommer att göras efter årsskiftet. 
Under våren har vi utvecklat och startat upp med tre e-tjänster; Färdtjänst, Riksfärdtjänst och Arbetsresor. I det 
arbetet kunde vi även arbeta mer med ökad tillgänglighet i e-tjänsterna så det ska vara lättare att använda och 
förstå för de som använder e-tjänsterna. Kung. NU va test personer för att testa tillgängligheten för E-



Delårsrapport 52(102)

Status Särskilda uppdrag 
tjänsterna. 
I arbetet med att upphandla nytt trygghetslarm på vård- och omsorgsboendena togs även beslut att vi ska 
installera nytt wifi som kommunen ansvara för på alla boendena. Detta installerades på alla vård och 
omsorgsboenden under våren 2022. 
IT Samordnare gör  kontinuerliga översyner av alla Ipad samt mobiltelefoner om vilka appar som kunder kan 
behöva för att kommunicera samt andra appar som det kan finnas behov av utifrån efterfrågan från kunder eller 
kunders behov. Översynen leder till att det ska finnas ett basutbud för alla verksamheter att använda till kund.  
Kontinuerlig diskussion pågår med IT samordnare för välfärdsteknik kring planering framåt gällande 
digitalisering. Nästa implementering för biståndsenheten gällande e-tjänst kommer att bli inkomstförfrågan 
gällande vård- och omsorgsavgifter. Förhoppningen finns att arbetet ska påbörjas under hösten 2022. Den 
långsiktiga planen är att alla ansökningsblanketter inom Bistånd ska finnas tillgängliga via e-tjänst för våra 
invånare. 
E-tjänst för bostadsanpassningsbidrag har varit en tjänst som kunnat användas av kommunens invånare under 
ett års tid. I början av 2022 implementerades även e-tjänst inom färdtjänst och riksfärdtjänst. Länk finns för de 
tre tjänsterna på hemsidan. På grund av målgruppen kommer majoriteten ansöka på traditionsenligt sätt via 
pappersansökan men vi märker att det finns ca 5-10% som ansöker via e-tjänsten. 
  
(Vård- och omsorg) 
 
 
Arbetet med digitalisering pågår. Mötesverktyg för säkra digitala möten används, e ansökan för ek bistånd 
utökas succesivt och kommunikationsverktyg med region Uppsala har införts för målgruppen vuxna och 
införandet är påbörjat för målgruppen barn. 
  
(Individ- och familjeomsorg) 
 
 
Digitaliserings behov har drivit stora ändringar inom IT-Centrum där vi aktivt jobbar med en ny tjänstekatalog 
som kommer stötta arbetet med att standardisera våra tjänsteutbud för effektivare IT-leverans till 
medlemskommunerna inom IT-nämnden. 
(IT-nämnd) 

 6.1.g Den mat som serveras i kommunens verksamheter ska vara god och näringsrik. 
Upphandlingarna ska utformas så att lokala livsmedelsproducenter ges goda förutsättningar att 
kunna bli leverantörer och andelen ekologisk mat ska öka. 

Kommentar 
Matsvinnet fortsätter att minska under året och arbetet fortsätter. Måltiderna följer fortsatt de krav och 
rekommendationer  som gäller för offentlig måltid. Inköpen av närproducerat kött har legat på mindre mängd 
under våren pga av andra upphandlingar gällande livsmedel. Nu under hösten så ökas andelen inköp lokalt 
med både nöt och vildsvin. Andelen ekologiska inköp har ökat något under perioden där även det lokala varit 
med och bidragit. 
  
  
(Medborgarservice) 
 
 
Kontinuerliga möten mellan kostenheten och äldreomsorgen sker både på övergripande och enhetsnivå. 
Återkommande träffar med kökschefen och kostombudet där olika delar av utvecklingsarbetet genomförs och 
kommer fortsätta även under 2022 med Trivsam måltidsmiljö och göra skillnad på helg och vardag har legat i 
fokus. vård och omsorgsboendena har kunnat genomföra aktiviteter kopplade till måltider, så som 
midsommarfirande med smörgåsbord och haft kräftskiva utifrån kräftsäsong samt även till julen. Detta kommer 
ligga i planeringen även för 2022. 
Arbetet med att minska risk för undernäring ur ett sjukdomsperspektiv pågår fortlöpande genom ett strukturerat 
arbete med riskanalyser utifrån Senior alert där åtgärder genomförs vid risk för undernäring. Äldreomsorgen 
har infört senior alert ombud under föregående år och som nu är kontinuerligt återkommande bland 
omvårdnadspersonalen som träffar HSL-personalen regelbundet utifrån rutinen för teamsamverkan. 
Verksamheterna arbetar kontinuerligt med att erbjuda smoothies och mellanmål till kunderna för att bryta 
dygnsfastan och för att förebygga undernäring och behovet av näringsdryck. Åtgärderna sätts in utifrån 
framkomna risker vilket leder till minskat risk för fall, undernäring och trycksår. 
(Vård- och omsorg) 

 6.1.h Se över menyer och metoder för att minska på matsvinnet ytterligare och öka nöjdheten med 
maten inom alla verksamheter utifrån föregående års nivå. 
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Status Särskilda uppdrag 

Kommentar 
Målet med att se över våra menyer och ständigt utveckla dem är något som vi görs hela tiden. Även arbetet 
med minskat matsvinn fortsätter, där vi ser minskade nivåer mot föregående år. Här behövs en ökad 
samverkan för att nå målet fullt ut på alla kanter i vår kommun. 
(Medborgarservice) 

 6.1.j Intensifierat effektiviseringsarbete inom hela kommunkoncernen för att resurserna ska räcka till 
mer, generera kvalitetshöjningar samt öka organisationens robusthet såväl ekonomiskt som 
organisatoriskt. 

Kommentar 
Ett antal aktiviteter har påbörjats för att identifiera effektiviseringar på kort och lång sikt. 
(Kommundirektör) 
 
 
Arbetet pågår. Diskussioner om förändrade arbetssätt och effektiviseringar förs kontinuerligt. Vakanshållanden 
av tjänster och neddragning av en tjänst har gjorts. Ständigt pågående arbete.Boendestödet har öppnat en 
enhet i Skärplinge som minskar resor och spar tid. 
(Individ- och familjeomsorg) 

 6.1.k.x Inrätta generella KS-medel under kommundirektören som enbart kan tas i anspråk efter 
särskilt beslut i kommunstyrelsen under året. De generella KS-medlen är avsedda att under 2021 
och 2022 användas till att dämpa negativa effekter som tillkommer under året orsakade av den 
pågående pandemin (exempelvis skattebortfall, ökad arbetslöshet och ökade kostnader för 
försörjningsstöd) som inte täcks upp av statliga medel. 

Kommentar 
Medel har tagits i anspråk och ombudgeterats till Medborgarservice för Roligaste sommarjobbet samt 
Samhällsbyggnad för att finansiera stödåtgärder för näringslivet. 
(Kommundirektör) 
 
 
En del av de medel som skjutits till har nyttjas för utbildning. Ett 80-tal medarbetare inom Tierps kommun har 
utbildats i projektledning. Inom IT-Centrum märks det nu av att vi får bättre dokumentation, bättre 
beslutsunderlag och en mer stringent hantering av utredningar och kommande projekt. 
(IT-nämnd) 

 6.1.l.x Inrätta samverkansmedel som används till att möjliggöra samverkan med kommuner och 
regionen för att minska sårbarheten och på sikt spara resurser. I detta ingår uppstart och utveckling 
av ytterligare samverkansområden eller uppbyggnad av gemensam infrastruktur/system för att ta 
bort identifierade hinder för samverkan inom exempelvis C-tillsammans. 

Kommentar 
Samverkan inom området C-tillsammans fortgår. Gemensam resurs för E-tjänstebyggare är under pågående 
rekrytering. 
(Kommundirektör) 

Barnomsorg och utbildning 

Status Särskilda uppdrag 

 6.2.a Dagens skolstruktur i form av skol- och förskoleverksamhet på nuvarande orter ska bibehållas 
och insatserna för en likvärdig skola ska öka. 

Kommentar 
Skolstrukturen är fortsatt oförändrad. 
Tydligare resursfördelning för ökad likvärdighet genomförd och är under fortsatt utveckling. 
Fyra av fem annonserade tjänster för utökning av specialpedagogisk kompetens är tillsatta. Fortsatt rekrytering 
pågår och den femte beräknas tillsättas under hösten. 
Samtliga fem utannonserade tjänster för utökning av antalet skolkuratorer tillsatta. 
Löpande resursfördelning för ökad likvärdighet och elevers behov av extraordinära stödinsatser på individ och 
grupp nivå har genomförts under 2022. 
Arbetet kring forskningslitteracitet och språkutvecklande arbetssätt fortsätter under året i samverkan med 
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Uppsala Universitet. 
Förslag till ny organisation av grundskolan för ökad likvärdighet är presenterat för kommunfullmäktige. 
  
  
(Utbildning) 

 6.2.b Fokus på tidiga insatser och förebyggande arbete för högre resultat. 

Kommentar 
Kartläggning av samtliga elever i förskoleklass med Skolverkets bedömningsunderlag genomförs och följs upp 
kontinuerligt  under  årskurs 1-3 
Systemet Kartläggaren används för den fortsatta uppföljningen av samtliga elever. 
Lovskola har erbjudits elever under sportlov och påsklov. 
Löpande resursfördelning för ökad likvärdighet och elevers behov av extraordinära stödinsatser på individ och 
grupp nivå har genomförts under 2022. 
Fyra av fem annonserade tjänster för utökning av specialpedagogisk kompetens är tillsatta. Fortsatt rekrytering 
pågår och den femte beräknas tillsättas under hösten. 
Samtliga fem utannonserade tjänster för utökning av antalet skolkuratorer tillsatta. 
(Utbildning) 
 
 
Arbetet pågår. Verksamheten har träffat civilsamhället under hösten för att diskutera samarbete. Dialog inledd 
med kultur och fritid. EV kommer ett försöksarbete med vuxna på byn att testas i en av kommunens orter. 
Samarbete har inletts med ungdomspolisen i Tierp. 
Familjestödsenhetens arbete mot förskolan är delvis pausat pga. sjukdom och hög ärendetillströmning från 
myndighet som är prioriterat. 
  
(Individ- och familjeomsorg) 

 6.2.c Snabbare vägar till arbete för vuxna genom praktikplatser varvat med SFI redan från början. 
Utveckla SFI och yrkes SFI för bättre resultat. 

Kommentar 
Den negativa trenden som blev synlig under pandemin har vänt. En del i detta är omstruktureringen av och ett 
mer individualiserad SFI, där vi nu ser en ökad genomströmning inom och från SFI. En tydligare samverkan 
mellan utbildningsformerna inom Komvux har också bidragit till ökad effekt på genomströmningen. 
När det gäller praktikplatser så är detta inte något SFI eller vuxenutbildningen varken ansvarar för eller har 
resurser att ansvara för. Tillhör individen etableringen så sker detta i samverkan med Arbetsförmedlingen, som 
också ansvarar för det. Om individen inte tillhör etableringen är det upp till kommunen att organisera detta. 
Vuxenutbildningens uppdrag är att ge eleven den lagstadgade undervisningen på SFI, samt genom flexibilitet 
organisera utbildningen så att det möjliggörs för individen att kombinera studier med arbete/praktik etc. 
Uppföljning av Yrkes-SFI sker under tertial 2. 
(Utbildning) 
 
 
Samverkan sker mellan arbetsmarknadsenheten och utbildning för att kunna stödja personer i att få tillgängliga 
arbetstillfällen. Vård och omsorg erbjuder praktikplatser inom vård och omsorgs alla verksamheter under tiden 
de studerar, plan är lagd för våren och hösten 2022 så arbetsgivaren kan planera in vilka verksamheter samt 
antalet elever som är aktuella för APL/ språkpraktik. Praktikplatsernas inriktning är för att prova på vården samt 
tillsammans även få en Språkpraktik. Vård och omsorg träffas gemensamt för att lägga en planering 
tillsammans med utbildning. 
Vårdbiträdesutbildningen som Vuxenutbildningen erbjuder börjar många som gått SFI och som vill fortsätta att 
studerar. Vårdbiträdesutbildningen är en bra grund för att sen klara av att studera vidare på 
omvårdnadsprogrammet på vuxenutbildningen. 
(Vård- och omsorg) 

 6.2.d Regional samverkan inom gymnasie- och vuxenutbildningen för bättre matchning mot 
arbetsmarknad och resurseffektivare verksamhet. Ökad samverkan mellan utbildning, näringsliv och 
de offentliga arbetsgivarna och se mer UF-företagande, lärlingsutbildningar samt utveckla teknik- 
respektive vård- och omsorgscollege. 

Kommentar 
Ständigt pågående arbete, vi ser att arbetet sakta börjar ge resultat och att det varit värdefullt med en 
samordnare. Vi ser att samverkan ökar inom vissa områden och att det har skapats förståelse för varandras 
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olika verksamheter samt en förståelse av vikten av att samverka och samarbeta då målbilden är oftast 
densamma. Karriärdag men flera olika org. samt verksamheter planeras våren 2023. Teknikcollage samt UF är 
med på företagarfrukosten i september för att öka samverkan och skapa bättre matchningar. 
(Medborgarservice) 
 
 
Utbildning deltar i följande forum för samverkan mellan arbetsmarknad/näringsliv och 
gymnasieskolan/vuxenutbildningen:-Teknikcollege, både lokalt och regionalt. Omfattar IN, TE och NA-Vård- 
och omsorgscollege, både lokalt och regionalt, omfattar VO och till viss del BF-ETG - en samverkan mellan 
branschen och skolan inom -EE-programmet-BYN - en samverkan mellan arbetsgivare, fack och skola för BA-
programmet-TIA - en samverkan mellan branschen och skolan inom fordonsprogrammet-MBC- en samverkan 
mellan branschen och skolan inom fordonsprogrammet-UF-ung företagsamhet, alla program -RESAM- 
vuxenutbildningens regionala samverkan, där branschorganisationer deltar tillsammans med AF, 
Länsstyrelsen, Region Uppsala och Uppsala universitet. 
När det gäller lärlingsutbildningarna har söktrycket varit varierat, och inom vissa branscher har det varit svårt 
att hitta lärlingsplatser till de sökande. Inför 2022 har vuxenutbildningen sök statsbidrag för lärlingsutbildningar. 
Utbildningsutbudet anpassa kontinuerligt efter arbetsmarknadens behov, både lokalt och regionalt. 
Sedan våren 2021 bedriver Region Uppsalas folkhögskola Studiemotiverade insatser samt en 
Lokalvårdsutbildning i kombination med svenska som andraspråk (motsvarande Yrkes-sfi). I Högbergsskolans 
lokaler. 
Utbildning Tierp samverkar med Ung företagsamhet och genomför projekt  i samtliga stadier på grundskolan 
samt UF-företagande på gymnasiet. 
  
(Utbildning) 
 
 
Den lokala styrgruppen för vård och omsorgscollege i Tierp arbetar för att lokalt få fler personer till studier för 
att sedan rekryteras in i vård och omsorg. Det finns lokal aktivitetsplan framtagen med aktiviteter för 
gemensam samverkan fram till 2024. 
Den  positiva trend vård och omsorg ser är att det är ett stort tryck till omvårdnadsprogrammet på 
vuxenutbildningen, det har startat ytterligare en grupp under våren 2022 där 13 av våra tillsvidareanställda 
medarbetare är med. Ytterligare en utbildning är startad nu under hösten och det är 9 av våra 
tillsvidareanställda medarbetare som påbörjat utbildningen. Detta är mycket positivt då det är vår framtida 
kompetensförsörjning. Flertalet av de sökande utöver våra medarbetare är timanställda inom vård och omsorg, 
vilket är mycket positivt. Samverkan med utbildning möjliggör också att vi kan erbjuda våra befintliga 
medarbetare att gå omvårdnadsprogrammet på vuxenutbildningen tre terminer med betalda studier och 
kombinerat arbete för att sen bli färdiga undersköterskor, detta finansieras med stadsbidraget 
äldreomsorgslyftet. Äldreomsorgslyftet har halverats för 2022 och innebär nu att det erbjuds en något lägre % 
för studier på arbetstid, vi erbjuder nu 50% studier på arbetstid samt 50% arbete, detta för att kunna finansiera 
alla som går och kommer studera. Vi har också fem specialist undersköterskor med inriktning rehabilitering 
som går YH som också tar del av statsbidraget äldreomsorgslyftet. 
(Vård- och omsorg) 

 6.2.f Pedagogisk omsorg ska erbjudas som ett alternativ. 

Kommentar 
Pedagogisk omsorg erbjuds i kommunen av flera utförare. 
(Utbildning) 

 6.2.g Utredning av fritidshemsverksamheten i Tierp med syfte att hitta en form som når lagstadgad 
nivå samt använder resurser på bästa vis. 

Kommentar 
Verksamheten genomförs på lagstadgad nivå. Arbetet kring effektiv resursanvändning är ständigt pågående. 
(Utbildning) 

 6.2.i Sammanställa och synliggöra den statistik som redan finns i syfte att tydliggöra och stötta det 
systematiska kvalitetsutvecklingsarbetet samt vidta riktade insatser för att förbättra elevernas 
måluppfyllelse och öka likvärdigheten inom skolan. 

Kommentar 
Modulen för kvalitetsarbete i Stratsys är nu färdig och har tagits i bruk under våren. Årets kvalitetsredovisning 
genomförs i systemet och finns tillgänglig från september. 
(Utbildning) 

 6.2.j Stärka det förebyggande elevhälsoarbetet. Särskilt fokus ska läggas på ökad fysisk aktivitet 
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genom fortsatt arbete enligt tidigare projekt ”Rörelsesatsning i skolan” och deltagande i ”Cykelvänlig 
skola”. 

Kommentar 
Fyra av fem annonserade tjänster för utökning av specialpedagogisk kompetens är tillsatta. Fortsatt rekrytering 
pågår och den femte beräknas tillsättas under hösten. 
Samtliga fem utannonserade tjänster för utökning av antalet skolkuratorer tillsatta. 
Möjligheten att delta i "Cykelvänlig skola" samt "Rörelsesatsning i skolan" pågår. Förutsättningarna för att med 
cykel ta sig till skolan är kraftigt varierande inom kommunen beroende på avstånd och riskfyllda skolvägar. 
(Utbildning) 

 6.2.k I Kyrkbyn ska skolverksamheten återupptas i samma omfattning som tidigare. 

Kommentar 
Överlämning av nybyggda och renoverade lokaler i Kyrkbyn sker månadsskiftet nov/dec och skolverksamheten 
återupptas i samma omfattning som tidigare. 
(Utbildning) 

 6.2.l Byggnation av ny förskola i Söderfors. 

Kommentar 
Ny förskola beställd och uppförs under 2022 med överlämning till verksamheten 2023. 
(Utbildning) 

 6.2.m Befintliga förskolelokaler som ersätts med ny förskola i Skärplinge säljs/återgår till 
lägenheter/återlämnas till skolan. 

Kommentar 
Ny förskola beställd och uppförs under 2022 med överlämning till verksamheten 2023. 
(Utbildning) 

 6.2.n Byggnation av SKR-konceptförskola på Vallskogatomten. 

Kommentar 
Ny förskola beställd med överlämning till verksamheten 2023. 
(Utbildning) 

 6.2.t På grund av inget eller mycket lågt intresse sedan lång tid tillbaka avvecklas Högbergsskolans 
industriprogram riktat till ungdomar, medlen (1500 tkr) som i och med detta frigörs används till att 
öka andelen elever som slutför sin gymnasieutbildning inom ordinarie programtid. 

Kommentar 
Programmet avvecklat. 
(Utbildning) 

Bo, trafik och miljö 

Status Särskilda uppdrag 

 6.3.a Kommunens resepolicy ska revideras i syfte att minska behovet av resande och minska 
tjänsteresornas klimatpåverkan. Klimatpåverkan vid tjänsteresor ska mätas och system med 
klimatkompensation alternativt klimatväxling ska införas. 

Kommentar 
En riktlinje för resor har tagits fram och är nu antagen av kommunfullmäktige. 
  
(Gemensam service) 
 
 
Ansvaret för revidering av kommunens resepolicy finns hos Kvalitet- och strategisk utveckling och nytt beslut 
om resepolicy har fattats. 
(Medborgarservice) 
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Policyn kommer att implementeras. Försök med elbil inom IFO kommer att göras under året. 
(Individ- och familjeomsorg) 
 
 
IT-Centrum möjliggör genom de tjänster vi erbjuder resfria möten. De digitala mötena är en del av vardagen 
och en förutsättning för både minskad klimatpåverkan och rekrytering av kompetens till kommunen. 
(IT-nämnd) 

 6.3.b Vid upphandling ska krav ställas på ökande andel fossilfria bränslen, för att nå fossilfria 
transporter till år 2030. Kommunen ska även främja lösningar som underlättar för privatpersoner att 
nå effektiva och fossilfria transporter. 

Kommentar 
Kommunen ställer krav och ger mervärde för fossilfria transporter när upphandling av tjänster som innefattar 
transporter görs. Tyvärr kommer det inte alltid anbud som kan uppfylla detta. Brist på infrastruktur för fossilfria 
transporter är en anledning. Arbetet fortsätter. 
Kommunen deltar i samverkansprojektet Fossilfritt 2030. Arbetet innefattar både att själv tillgängliggöra, och 
skapa förutsättningar för andra aktörer att tillgängliggöra, infrastruktur för fossilfria transporter (laddpunkter, 
biodiesel, biogas, vätgas). Detta innebär bland annat koordinering med de kommunala bolagen, dialog med 
privata aktörer, dialog med andra kommuner, länsstyrelsen och regionen samt information till allmänheten. 
Arbetet går i linje med länsstyrelsens hållbarhetslöften som kommunen antagit för att få ytterligare skjuts i 
arbetet med fossilfria transporter. 
(Gemensam service) 
 
 
Kommunens riktlinjer och rekommendationer gällande krav på fossilfria bränslen ställs vid upphandlingar. Vi 
arbetar med detaljplan för att möjliggöra publikt tankställe för biogas och ser över strategiska platser för 
laddstolpar. 
Vi arbetar vidare med externa parter att se över möjligheten till biogasstation i kommunen. 
  
  
(Medborgarservice) 

 6.3.c Källsortering av avfall ska införas i kommunens samtliga verksamheter under 2022. 

Kommentar 
Arbetet med källsortering av avfall fortgår inom verksamheten. 
  
(Gemensam service) 
 
 
Källsortering har införts i kommunhuset där verksamheten har sitt kontor så möjlighet till källsortering finns i de 
lokaler där verksamheten arbetar. 
Frågan om ombyggnad av miljöhus är väckt av fastighetsenheten under 2021 och är under utredning. 
(Medborgarservice) 
 
 
Arbetet pågår och är genomfört på flera enheter. 
(Kultur- och fritid) 
 
 
Källsortering har införts på alla avdelningar inom vård och omsorgsboenden utifrån olika delar tex grovsopor, 
tidningar, matavfall och brännbart. Det som nu återstår är att införa specifika utrymmen/kärl för att gälla alla 
avfallstyper, men detta innebär ombyggnationer av soprum som i sin tur leder till kostnader som vi inte har i 
budget och som då går på driften. Ingen ombyggnation planeras under 2022. 
(Vård- och omsorg) 
 
 
Innan källsortering kan göras behöver lokaler anpassas för ändamålet. För IFO huset behöver utrymme för 
sopsortering byggas. Detta kan med fördel göras tillsammans med kommunhuset. Sopkärl för sopsortering ska 
köpas in likt de som finns i kommunhuset. Vi försöker utveckla en modell för sopsortering innan infrastrukturen 
är helt på plats. 
(Individ- och familjeomsorg) 
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IT-Centrum har sedan många år återbrukat och återvunnit merparten av utrustningen. 
(IT-nämnd) 

 6.3.e Kommunen ska verka för att kommuninvånare och kommunens företagare har den information 
och medvetenhet som behövs för att göra medvetna val som främjar hållbar utveckling. 

Kommentar 
Kommunens hemsida och Facebook har använts för att sprida information om hur en som privatperson kan 
bidra till hållbar utveckling och var det finns hjälp och råd att få. Näringslivsenheten har fortsatt sammankallat 
företagsnätverket för kvalitet och miljö som syftar till att öka kunskapen och motivationen för kommunens 
företagare att ställa om. 
(Gemensam service) 
 
 
Ständigt pågående arbete med informationsspridning i våra näringslivskanaler/samverkansforum. Ökat 
samarbete med vår Hållbarhetsstrateg i syfte att hjälpa företagen "växla upp" deras hållbarhetsarbete, 
inledningsvis med de företag som ingår i "Nätverket för kvalité och miljö" samt informationsutskick i nyhetsbrev 
samt på företagarfrukostar. Projekt tillsammans med hållbarhetsstrateg, trafikplanerare och en 
utvecklingsgrupp har sökt hos Vinnova för att ta fram en samåkningsapp, inget besked än. 
(Medborgarservice) 

 6.3.g Genomgång av hyreskontrakt inom bostadsbeståndet för att om möjligt tillgodose behov inom 
kommunens egna verksamhetslokaler för att effektivisera lokalutnyttjandet och möta 
bostadsefterfrågan. 

Kommentar 
Översyn av hyreskontrakt pågår. 
(Medborgarservice) 

 6.3.h Området södra villorna i Siggbo trädgårdsstad läggs ut på anbud inför tecknande av 
exploateringsavtal för att hålla nere kommunens belåningsgrad och öka näringslivets medverkan i 
exploatering av området. 

Kommentar 
En konsult har anlitats med uppdraget förberedande arbete för att utvärdera exploateringsalternativ utredning 
pågår hur exploateringen av Siggbo Trädgårdsstad ska och kan genomföras. 
(Medborgarservice) 
 
 
Utredning pågår hur exploateringen av Siggbo Trädgårdsstad ska genomföras. Upphandling av konsult 
förbereds, just nu ses kravspec över för detta. 
(Förvaltning och genomförande) 
(Exploateringsverksamhet) 

 6.3.i Utreda möjligheterna för ytterligare delområden inom Siggbo trädgårdsstad att hantera via 
exploateringsavtal. 

Kommentar 
Förberedande arbete pågår för markanvisning av den sista delen av Trädgårdsstaden. Utmaning för fortsatt 
arbete är rätt kompetens och resurs för vidare hantering och även för exploatering övergripande. 
(Medborgarservice) 
 
 
Utredning pågår. 
(Förvaltning och genomförande) 
(Exploateringsverksamhet) 

 6.3.j Mobilitetsplan (plan för hållbart rese- och transportsystem) för Tierps kommun ska färdigställas 
under 2022. 

Kommentar 
Moblitetsplan kommer inte färdigställas i år. Diskussion mellan tjänstepersoner och politik pågår men det är 
inte klart. Vi tjänstepersoner behöver tydligare besked om hur planen är tänkt att tas fram som exempel formellt 
upplägg med medborgardialog eller ej så vi behöver ta upp detta med politiken på nytt. Men det ska bli ett 
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dokument som till viss del är beroende av ÖP, så även ÖP bör antas innan mobilitetsplanen. 
  
  
(Medborgarservice) 

Kultur, fritid och friluftsliv 

Status Särskilda uppdrag 

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

Kommentar 
Framtagandet av den lokala överenskommelsen har pågått i kommunen under årets första tredjedel. Den 25 
augusti lanserades överenskommelsen på en föreningsträff med ca 130 deltagare. En arbetsgrupp för vidare 
arbete med att implementera överenskommelsen och praktiskt arbete har tillsatts. 
(Kultur- och fritid) 
 
 
Arbetet pågår. IFO har vi fyra iop inom området. Kontakt har tagits med kyrkan för att diskutera frågan kring 
samarbete familjecentraler. Ytterligare ett socialt företag har påbörjat diskussioner om fördjupat samarbete. 
(Individ- och familjeomsorg) 

 6.4.c Översyn och effektivisering av lokaluthyrning, hyror och avgifter inom Kultur och 
fritidsverksamheten. 

Kommentar 
Underlag och statistik tas fram under första halvan av 2022 och förslag till beslut med eventuella revideringar 
av nu gällande hyror och avgifter presenters efter att process med delaktighet från föreningsråd och övriga 
parter är genomförd. Dialog och delaktighet med berörda parter genomförs under hösten 2022. Arbetet 
beräknas pågå under stora delar av 2023 för beslut under hösten 2023. 
(Kultur- och fritid) 

 6.4.d Aktiv samverkan kring gränsdragningslistor med TKAB för minskade driftkostnader för 
anläggningar. 

Kommentar 
Majoriteten av gränsdragningslistorna är signerade och resterande arbete beräknas fortgå och färdigställas 
innan årets slut. 
(Kultur- och fritid) 

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

Kommentar 
Reglemente beslutades i juni 2022 och två möten har hållits. 
(Kultur- och fritid) 

Näringsliv och arbete 

Status Särskilda uppdrag 

 6.5.a Fortsätta arbetet med att digitalt marknadsföra de utflyktsmål som finns i kommunen. 

Kommentar 
Ständigt pågående arbete. Under hela året har den digitala destinationen Upplev Norduppland förbättrats och 
utökats med mycket fler besöksmål, handel etcetera. Gamla leverantören har dock inte levererat all data till 
den nya vilket har medfört stiltje och förseningar i utvecklingsarbetet senaste månaderna. Produktkatalog har 
tagits fram under våren 2021 tillsammans med bla Region Uppsala i projektet "100 bussar" i syfte att öka 
antalet turistbussar till våra olika besöksmål. Det pågår i mellan 2021-2023 och under 2022 har utbildningar 
skett. Projekt tillsammans med två kommuner samt Neda har godkänts av Tillväxtverket, startades april 2021 
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och avslutades maj 2022 har haft i syfte att stärka våra besöksnäringsföretag och öka deras digitala 
kompetens/digitala närvaro. För att driva trafik till appen Upplev Norduppland har destinationssamarbetet 
(Tierp och Älvkarleby kommuner) utöver framtagandet av sommarmagasinet Upplev Norduppland (bilaga till 
VILLA tidningen) även annonserat i ett flertal magasin och sommarbilagor. Samt på skärmen vid möbeln. På 
besöksmål och vid porten har det funnits informationsmaterial med QR koder kopplade till appen. En viktig del 
av marknadsföringen är sociala medier - Facebook, Instagram och YouTube. Upplev Norduppland har även 
marknadsfört appen vid olika mässor/evenemang med stor framgång och bred spridning. 60 plusmässan, O-
ringen, Tierp Arena, trädgårdsdagar, konst på väg etcetera. 
(Medborgarservice) 
 
 
Arbetet med att synliggöra utbudet i digitala kanaler pågår men kräver ytterliga samarbete och helhetssyn 
mellan de olika verksamheterna. 
(Kultur- och fritid) 

 6.5.c Arbeta med att lyfta fram kommunens attraktivitet för företag, skapa goda förutsättningar för 
nyetableringar av hållbara företag och säkra upp att redan etablerade företag stannar i kommunen 
och ges förutsättningar att utvecklas. 

Kommentar 
Avseende att arbeta för att fler LOV-företag ska söka sig till kommunen har inga riktade aktiviteter gjorts under 
tertial 1. 
Kvalitet och strategisk utveckling (KSU) fungerar som en länk mellan LOV-företagen och deras kontakter inom 
kommunen, såsom med biståndshandläggare, systemförvaltare för Viva och hemtjänst. Detta för att företagens 
dialog med kommunen ska underlättas och präglas av en väg in. 
(Gemensam service) 
 
 
Ständigt pågående arbete, god samverkan med Nyföretagarcentrum samt de företag som väljer att engagera 
sig och delta på olika evenemang. Varit svårare under 2022 då företagen har mycket att göra. Svårt när vi har 
en väldigt begränsad budget för marknadsföring och lite resurser att kunna arbeta proaktivt med etableringar. 
(Medborgarservice) 

 6.5.d I samband med att Arbetsförmedlingen omorganiseras ska kommunen arbeta aktivt för ratt åta 
sig eventuella uppdrag som utlyses. 

Kommentar 
Arbetsförmedlingen har tagit initiativ till ett strategiskt forum för samverkan. I detta forum lyfts verksamhetens 
behov och önskemål. I samordningsförbundets lokala grupp och länsgrupp framförs även behov om utökat 
samarbete. 
(Individ- och familjeomsorg) 

 6.5.f Under 2022 genomföra en översyn av kommunens arbete med näringslivsfrågor kopplat till 
service gentemot det lokala näringslivet med bäring på utvecklingsmöjligheter. 

Kommentar 
Interna träffar har genomförts samt träffar med lokala företag med olika fokusområden som upphandling och 
bygglov. Uppföljning av ranking Svenskt Näringsliv samt Löpande Insikt har också genomförts under året samt 
fokusträffar med olika branscher som exempelvis gröna näringarna, besöksnäringen i syfte att identifiera 
utvecklingsmöjligheter. Fortsatt internt arbete behövs för att sätta eventuella nya arbetsrutiner och 
kommunikationsvägar. SMS tjänst för att enklare kommunicera med företagen önskas samt mer utrymme att 
använda sociala medier för att marknadsföra oss och våra företag. 
  
(Medborgarservice) 

Omsorg och stöd 

Status Särskilda uppdrag 

 6.6.a Verka för hemmaplanslösningar istället för placeringar av barn, ungdomar och vuxna där 
kommunens kunskaper, erfarenheter och arbetssätt kan användas. 

Kommentar 
Verksamheten arbetar aktivt med planeringen för de individer som har boendebeslut enligt lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade (LSS) respektive beslut om daglig verksamhet  samt även Beslut inom 
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socialtjänstlagen som verkställs i annan kommun eller i extern verksamhet för att så långt som möjligt erbjuda 
verkställighet i egen regi i stället. 
Under våren 2022 har vi dock tvingats köpa plats då vi inte kan verkställa i egen regi samt att vi väntar på 
prövningstillstånd i ett ärende där vi kan planera hem en kund. 
(Vård- och omsorg) 
 
 
Arbetssätten är implementerade och målen uppfyllda. 
(Individ- och familjeomsorg) 

 6.6.c Utveckla måltiderna för äldre så att den bidrar till förbättrad hälsa och högre livskvalitet. 

Kommentar 
Kosten är en liten del av denna process, då vi endast står för 2  av 5 mål. som skickas varje dag till 
äldreomsorgen. Dock så finns vi med i utvecklingen och är delaktig som stöd till äldreomsorgens utveckling 
kring måltiderna. För att få med alla pusselbitar i måltidsmodell och få till helheten kring måltiden. Vi har under 
året  bjudit in Vård och omsorgs kostombud till träffar för att se vad vi tillsammans kan utveckla gällande detta 
(Medborgarservice) 
 
 
Kontinuerliga möten har skett under våren 2022 med produktionsköken och enhetschefer inom vård och 
omsorgsboendena. Det har också genomförts möten tillsammans med kostombud och produktionskök. 
Verksamheterna har arbetat utifrån en modell för äldreomsorgens måltider med olika pusselbitar. Vård och 
omsorgsboendena har valt pusselbitarna näringsriktig och trivsam. Näringsriktig att minska näringsdrycker och 
istället erbjuda goda näringsriktiga mellanmål. Trivsam att se över måltidsmiljön samt att duka olika vardag och 
helg och uppmuntra helgdagar. 
vård och omsorgsboendena har kunnat genomföra aktiviteter kopplade till måltider, så som midsommarfirande 
med smörgåsbord och haft kräftskiva utifrån kräftsäsong samt även till julen. Detta har erbjudits även under 
våren samt planerat för hösten 2022. 
Arbetet med att minska risk för undernäring ur ett sjukdomsperspektiv pågår fortlöpande genom ett strukturerat 
arbete med riskanalyser utifrån Senior alert där åtgärder genomförs vid risk för undernäring. Äldreomsorgen 
har  infört senior alert ombud bland omvårdnadspersonalen som träffar HSL-personalen regelbundet utifrån 
rutinen för teamsamverkan. Verksamheterna arbetar kontinuerligt med att erbjuda smoothies och mellanmål till 
kunderna för att bryta dygnsfastan och för att förebygga undernäring och behovet av näringsdryck. Åtgärderna 
sätts in utifrån framkomna risker vilket leder till minskat risk för fall, undernäring och trycksår. 
(Vård- och omsorg) 

 6.6.d Utveckla insatser för att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre. 

Kommentar 
Planeringen för att starta upp aktiviteter för hemtjänstkunder startade i februari av den sedan tidigare utsedda 
arbetsgruppen som består av aktivitetsansvariga på vård och omsorgsboendena samt enhetschefer. 
Aktiviteterna planerades och  genomfördes utomhus med början from maj månad. Erbjudande om deltagande 
förmedlades via personalen i hemtjänsten till ett begränsat antal deltagare, då pandemin inte är över och det 
krävs fortfarande ett avstånd mellan deltagare. Aktiviteterna genomförs på respektive vård och 
omsorgsboende. Vid intresse erbjuds även lokala aktiviteter som arrangeras av personal från Trygg hemgång. 
Fysioterapiassistenterna i Trygg hemgång kommer att ha uppsökande verksamhet för nya kunder med beslut 
om trygghetslarm. Kunden kommer även att få information om fallprevention och balansträning. Under hösten  
2022 kommer vi att starta upp samarbete med äldre mottagningen på vårdcentrum Tierp för att planera 
samverkan och samarbete kring insatser för att motverka ensamhet bland äldre. 
Områdeschef och verksamhetsutvecklare har deltagit i lansering av den lokala överenskommelsen - En 
samverkanträff för civilsamhället och Tierps kommun. Vård och omsorg deltog och förmedlade vad vi gör för att 
minska ensamhet bland äldre inom våra verksamheter men lyssnade även in från civilsamhället och föreningar 
vad de hade för idéer och tankar kring att förebygga ensamhet bland äldre. Det va mycket uppskattat och det 
va mycket folk som kom fram och frågade samt resonerade hur vi kan arbeta tillsammans med civilsamhället. 
Ett möte kommer att bokas med områdeschef för äldreomsorgen samt verksamhetsutvecklare med de 
föreningar som lämnat konkreta förslag på aktiviteter. tillsammans kommer de resonera vidare om hur vi kan 
samverka. 
(Vård- och omsorg) 

 6.6.e Arbeta fram nya arbetssätt för att öka kontinuiteten inom hemtjänsten. 

Kommentar 
Arbetet med kontinuiteten för hemtjänstens kunder ses över i planeringssystemet TES och statistik tas fram 
under en 14 dagars period under april månad för att få ett mätetal att arbeta utifrån, detta för att minska antalet 
olika medarbetare vid besök hos våra kunder. Det som setts över är de kunder som har många besök per dag 
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att försöka få samma personal i så stor utsträckning som möjligt vid samtliga besök över dagen. 
Per april 2022 ligger hemtjänsten Norra på antal personal i genomsnitt på 13 medarbetare, hemtjänst 
Söderfors ett genomsnitt på 10 medarbetare, hemtjänst västra har ett genomsnitt på 14 medarbetare samt 
hemtjänsten Östra som har ett genomsnitt på 10 medarbetare. 
Som jämförelse ligger det nationella snittet från Kolada på 15 personer för år 2020 och 16 personer för år 
2021. Siffor för 2022 finns ännu inte. 
  
(Vård- och omsorg) 

 6.6.f Aktivt arbeta med effektiv och nära vård i samverkan med regionen. 

Kommentar 
Länets planerade vårdcentrum kommer att vara en viktig del i utvecklingen av den nära vården och 
Vårdcentrum Tierp Älvkarleby är det vårdcentrum som har kommit längst i sitt utvecklingsarbete tillsammans 
med centrala staden i Uppsala. Vårdcentrum Tierp Älvkarleby kommer att vara mest representativt av dessa 
två för övriga vårdcentrum ute i länet och används ofta som pilotverksamhet i de olika utvecklingsprojekt som 
pågår. 
En viktig del av omställningen till en effektiv och nära vård 2030 är en jämlik vård i hela länet. Under 
inledningen av 2022 har mycket fokus legat på den specialiserade palliativa hemsjukvården där man har 
identifierat de största skillnaderna. SAH (den specialiserade hemsjukvården i de norra länsdelarna) stängde 
sommaren 2021 verksamheten under fyra veckor vilket gav en ökad tyngd i den kommunala hemsjukvården. 
Här har Tierps kommun haft en tydlig roll i att tydliggöra de skillnader som finns i länet och vikten av att 
samverka med de små kommunerna med mycket landsbygd för att förstå förutsättningarna där. 
(Gemensam service) 
 
 
Lokalt samverkar Ledningsgrupp för vård och omsorg tillsammans med primärvårdens verksamhetschef i 
Tierp, vi träffas regelbundet 1 ggr/mån där vi diskuterar avvikelser i samverkan, samverkan kring 
utskrivningsprocesser och strategisk planering framåt gällande resurser men även utifrån framtagna dokument 
för vård i samverkan. 
Invigning av nya närvårdsenheten hölls den 24 augusti. Uppstart av Närvårdsenhet sker i mindre skala under 
hösten 2022. Närvårdsenheten har under april månad bjudit in områdeschef för bistånd samt områdeschef för 
äldreomsorg för att presentera sina enheter. Under maj månad kom närvårdsenheten och presenterar sin 
verksamhet i ledningsgruppen men också på enhetschefernas ledningsgrupper.  Pågående projekt är 
vårdcentrum Tierp-Älvkarleby, arbetet pågår och kommer fortsätta under 2022 tillsammans med Älvkarleby och 
Regionen. Vård i hemmet projektet startade upp under våren och kommer pågå under hösten för att vara klart 
till mars 2023, områdeschef från Tierp deltar i arbetsgrupp tillsammans med andra kommun representanter 
samt från regionen. Pilot projekt samsjuklighet har startat upp under april tillsammans med akademiska 
sjukhuset med biståndshandläggare och enhetschef som deltar från funktionshindradeomsorgen samt 
deltagare från IFO och primärvården. 
(Vård- och omsorg) 
 
 
Implementeringsarbetet av vis dokument behöver utvecklas. 
I övrigt är de särskilda uppdragen uppfyllda och ständigt pågående. 
(Individ- och familjeomsorg) 

 6.6.g Arbeta förebyggande med uppsökande verksamhet hos personer äldre än 80 år för attkunna 
kartlägga och tidigt möta framtida behov. 

Kommentar 
Fysioterapiassistenterna i Trygg hemgång har under våren 2022 påbörja att arbeta med uppsökande 
verksamhet för nya kunder med beslut om trygghetslarm. Kunden har fått ett fysiskt besök där man gått 
igenom information om fallprevention och balansträning. Ett samarbete med äldre mottagningen kommer under 
hösten 2022 att starta för att hitta samverkansformer samt hur vi kan samarbeta om uppdraget att kartlägga 
och möta framtida behov. 
Områdeschef för biståndsenheten kommer under hösten 2022 att delta vid olika PRO föreningars möten för att 
beskriva biståndsenheten och hur det går till att ansöka om insatser och hur processen ser ut från ansökan till 
beslut. 
(Vård- och omsorg) 

 6.6.h Utveckla arbetet med personcentrerad vård för att stärka den enskildes delaktighet, inflytande 
och självbestämmande över utförda insatserna. 

Kommentar 
Genom att göra kunderna delaktiga i den vård som bedrivs kommer en ökad känsla av delaktighet att ske, 
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samtliga verksamheter inom vård och omsorg har för avsikt att att arbeta med personcentrerad vård. 
Verksamheterna ska vara lyhörda för om kunder önskar något speciellt i kontakten med sin kontaktman. För att 
följa upp kundernas delaktighet i sin egen vård kommer verksamheterna följa upp beslutat arbetssätt kring 
teamsamverkan under 2022. 
Under våren 2022 anställdes två stycken specialist sjuksköterskor utifrån statsbidraget ökad 
sjuksköterskebemanning inom särskilda boenden anställts, det ska vara tre men den tredje specialist 
sjuksköterskan har inte kunna rekryterats på grund av av inga sökanden, troligtvis då det är svårt att rekrytera 
utanför tätorten Tierp. Dessa sjuksköterskors uppdrag är gentemot särskilda boenden men arbetar utifrån 
helheten inom äldreomsorgen. Uppdraget är att öka patientsäkerheten samt att kvalitetssäkra verksamheten 
utifrån ett hälso- och sjukvårds perspektiv, detta gällande verksamhetens rutiner. Det som sjuksköterskorna har 
arbetat med under våren 2022 är  att utveckla avvikelsehanteringen, tagit fram utbildningsmaterial som handlar 
om säker vård, utbildningsinsatser till sjuksköterskor och undersköterskor kring kompressionslindning. 
genomfört ombudsträffar på särskilda boendena, ombud för palliativvård samt hygienombuden, tittar på 
arbetssätt och stöttar kring ärenden och implementering ut till medarbetare. Ett stort arbete har handlat om 
ankomstsamtal till särskilda boendena. sett över ankomstsamtalsmall och tydliggjort HSL perspektivet, Sett 
över om även riskbedömningar kan läggas till i mallen samt att lägga till att kontaktmannen finns med vid 
ankomstsamtalet tillsammans med sjuksköterskan samt att teamets samverkan efter ankomstsamtal 
genomförts. En nulägesanalys har genomförts på alla enheter under våren och sammanställts utifrån 
prioriteringar och utmaningar. 
Veckovis har enheterna inom hemtjänst enhetsmöten - på dessa möten bestäms kommande teamträff - till 
teamträffen träffar kontaktmannen och berörda professioner kunden/kunderna för att samla information 
huruvida kunden vill personligen deltaga vid teamträff eller om kontaktmannen inhämtar till mötet, detta 
beslutar kunden själv. På teamträff träffas samtliga professioner för att kunna skapa bästa möjliga 
förutsättningar kring kunden. Underlag vid teamträff är "agenda inför teamträff". Efter detta så görs 
dokumentation, samtliga ev åtgärder, genomförandeplan uppdateras därefter och uppföljningsdatum sätts 
utifrån underlag vid mötet. 
Vendelgårdens korttidsenhet arbetar också utifrån personcentrerad vård. Kunder uppger vad de har för mål 
under korttidsvistelsen, vilka egna resurser de har och vilken stöd behövs för att kunderna ska nå sina mål. 
Detta genomförs vid ett möte med hela teamet och kunden strax efter ankomst till korttidsenheten. 
Biståndsenheten beslutar om insatser enligt SoL och LSS och de kan t ex bjudas in om individen önskar utökat 
stöd och/eller annan insats. Själva rutinen och arbetssättet har inte följts upp under första tertialen 2022. 
Synpunkter och klagomålshantering ses som en viktig länk i inflytande och delaktighet för kund samt att skapa 
ett  förändringsarbete på enheten utifrån dessa synpunkter som inkommer från kunder. Alla synpunkter som 
inkommer utreds och återkopplas samt används i lärande syfte för att synpunkten inte ska hända igen. 
(Vård- och omsorg) 

 6.6.i Aktivt arbete med föräldrar genom samverkan mellan SFI/vuxenutbildning/arbets-
marknadsenheten och familjeenheten i syfte att stärka föräldraskapet samt stoppa och förebygga 
förekomsten av våld i hemmet. 

Kommentar 
Förberedelser för arbetet sker. Försenat pga pandemin och pga hög arbetsbelastning. 
(Individ- och familjeomsorg) 

 6.6.k.x Hälsomedel: Inom det gemensamma vårdomställningsprogrammet Effektiv och nära vård är 
en viktig del förstärkt geografiskt hälsouppdrag som är lagt till Tierps vårdcentrum med bäring på att 
kommunens invånares ohälsotal är högt. Det är viktigt att gemensamt arbeta med åtgärder via detta 
område inom samverkansstrukturerna mellan regionen och kommunen. Hälsomedlen är avsedda att 
användas för insatser och utvecklingsdelar som sker under 2021 och 2022 och är av 
engångskaraktär men som lägger grunden för ökad hälsa. Inom hälsomedlen ingår också en 
matchning av regionens arbete med cykelturism där kommunen tillsammans med regionen ska ta 
fram en åtgärdsplan för ökad cykelbarhet. Detta kommer tillgodose det behov som såväl 
medborgardialogerna inom översiktsplaneområdet lyft som sommarens erfarenheter från hemester 
och att det finns ett stort allmänintresse kring hälsofrämjande aktiviteter. 

Kommentar 
Aktiviteter inom området har ännu inte genomförts utifrån att dessa medel tagits i anspråk. 
(Kommundirektör) 
 
 
Under 2022 startar nya projekt inom ramen för satsningen på psykisk hälsa för unga. Då insatserna är 
beroende av extern finansiering samt drivs i projektform saknas det grundläggande löpande övergripande 
arbetet med god struktur och hållbarhet i tillräcklig omfattning för att uppdraget ska kunna anses genomfört 
ännu. 
(Kultur- och fritid) 
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 6.6.l.x Sociala medel: Antalet orosanmälningar för barn har ökat drastiskt senaste åren och 
kostnader för placeringar och insatser ökar i hög takt. Sociala medel är avsedda för att möta delar 
av de föreslagna åtgärderna och insatserna som framkommer utifrån den analys som givits i 
uppdrag till utskottet barn och ungdom att ta fram. Delar som inte ryms inom befintlig ram och 
uppdrag för individ och familj eller delar av akut karaktär finansieras med dessa medel. 

Kommentar 
Åtgärderna är genomförda. 
(Individ- och familjeomsorg) 

 6.6.m Förstärkt nattbemanning på vård och omsorgsboendena. 

Kommentar 
Verksamheterna har förstärkt med nattarbetare på Åsakarbygården samt Vendelsgårdens vård och 
omsorgboenden under våren 2022. Förstärkningen är tre nattarbetare per boende i utökning. Wesslandia har 
inte utökat sin nattbemanning då de sen tidigare har utökat nattbemanningen. 
(Vård- och omsorg) 

 6.6.n Utökning med en tjänst för arbete med beroende och våld i nära relationer. 

Kommentar 
Medarbetare är rekryterad och på plats. 
(Individ- och familjeomsorg) 

Kommunen som arbetsgivare 

Status Särskilda uppdrag 

 6.7.a Ökad samverkan inom kommunkoncernen, med andra kommuner, näringsliv samt 
universiteten och högskola för att säkra kompetens, resurseffektivisera, rekrytera personal och bli en 
attraktiv arbetsgivare. 

Kommentar 
I samband med den gemensamma upphandlingen av ärendehanteringssystem har visst samarbete med Heby 
och Ålvkarleby inletts. Nätverksträffarna med nämndsekreterare i länet har varit pausad under pandemin men 
kommer återupptas under 2022. 
(Gemensam service) 
 
 
Samarbete inom C-tillsammans nätverket. Vi i Tierp hanterar Knivstas konsumentvägledning från och med 
2022-02-01. Vi har bemannat Älvkarlebys Medborgarservice/växel telefon en dag i slutet av april. 
(Medborgarservice) 
 
 
Genom Vård och omsorgscollege sker en kontinuerlig samverkan med andra kommuner i länet samt även till 
viss del med universiteten genom vårdkompetensrådet, där regional ordförande för vård och omsorgscollege är 
representerad. Den primära frågan är hur vi säkrar kompetensförsörjningen samt hur vi ska arbeta med att bli 
mer attraktiva både inom utbildning och arbetsgivaren. Länets certifierade kommuner samverkar kring 
utbildningsplatser gällande handledarutbildning, valideringshandledare yrkesambassadörsutbildning samt även 
nätverk för vårdlärare, handledare och språkombud. 
Fortsatt samverkan med Uppsala universitet och Högskolan i Gävle kring VFU studenter som kommer inom 
äldreomsorgen och funktionshindradeomsorgen, dessa studenter är sjuksköterskestudenter, Arbetsterapeut 
studenter samt fysioterapeut studenter och är återkommande årligen inom vård och omsorg. 
Biståndsenheten har vi en VFU samordnare som arbetar aktivt med samverkan mellan Uppsala universitet och 
Högskolan i Gävle. Bistånd har under höst/vinter 2021/2022 haft två socionom studenter från Högskolan i 
Gävle. Hösten 2022 kommer biståndsenheten tillsammans med utförare i verkställigheten inom vård och 
omsorg ta emot 2 studenter från socionomprogrammet som kommer göra sin praktik halva tiden på 
beställarsidan och halva på utförarsidan. 
(Bistånd) 
(Vård- och omsorg) 
 
 
Arbetet är ständigt pågående. Resultaten för vfu samarbetet är mycket bra. Studenter, högskolor och Individ- 
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Status Särskilda uppdrag 
och familj är alla mycket nöjda med det arbete som utförs. Planering för hösten 2022 är igång enligt plan. 
Fördjupat samarbete med framförallt HÄTÖ kommunerna pågår inom bland annat beroendevård och 
familjerådgivning. 
(Individ- och familjeomsorg) 

 6.7.b Öka attraktiviteten för Tierps kommun som arbetsgivare. Kompetensutveckla personalen. 
Möjliggöra nya lösningar för att öka attraktiviteten för att få fler äldre att vilja stanna kvar i arbetslivet. 

Kommentar 
Kompetensutveckling av medarbetarna har gjorts i den mån det är möjligt med anledning av pandemi, 
ekonomi. 
(Medborgarservice) 
 
 
Målsättningen för verksamheterna inom vård och omsorg har varit att öka attraktiviteten för Tierps kommun 
som arbetsgivare med koppling till Heltidsresan, med önskad sysselsättningsgrad samt hållbara scheman 
utifrån arbetsmiljö.  Vård och omsorg erbjuder Kompetensutveckling till medarbetare genom att erbjuda studier 
till undersköterska inom kommunens vuxenutbildning, erbjuder också YH utbildningar som 
specialistundersköterska inom äldre och demens samt fysioterapiassistenter samt möjliggöra nya lösningar för 
att öka attraktiviteten för att få fler äldre att vilja stanna kvar i arbetslivet. 
Pilot projektet för Heltidsresan är återupptaget och de pilotverksamheter som startades upp innan Covid är nu 
åter i planering och gör ett omtag. Piloten har utökats med ett hemtjänstområde nu under våren och kommer 
gå i skarpt läge i september 2022. 
(Vård- och omsorg) 
 
 
Arbetet pågår. Ny stratsys modul för systematiskt arbetsmiljöarbete implementeras fn. Lönekartläggning har 
genomförts och löneprocessen har genomförts enligt plan. IFO i Tierp har fått ett bättre rykte i länet och vi ser 
att vi gjort fler rekryteringar av personal med utbildning och erfarenhet. 
(Individ- och familjeomsorg) 

 6.7.c Heltidsresan. Målet ska enligt avtal vara uppnått 2024. 

Kommentar 
Målsättningen för verksamheterna inom vård och omsorg har varit att öka attraktiviteten för Tierps kommun 
som arbetsgivare med koppling till Heltidsresan, med önskad sysselsättningsgrad samt hållbara scheman 
utifrån arbetsmiljö.  Vård och omsorg erbjuder Kompetensutveckling till medarbetare genom att erbjuda studier 
till undersköterska inom kommunens vuxenutbildning, erbjuder YH utbildningar som specialistundersköterska 
inom äldre och demens samt fysioterapiassistenter samt möjliggöra nya lösningar för att öka attraktiviteten för 
att få fler äldre att vilja stanna kvar i arbetslivet. 
Pilot projektet för Heltidsresan är återupptaget och revidering av handlingsplan är genomförd under april 2022 
Pilotverksamheter som startades upp innan Covid-19 är nu åter i planering för att återuppta arbetet samt att 
hemtjänsten västra under september 2022 kopplas på i piloten,  nya verksamheter kommer under våren 
fokusera på att utbilda personalen utifrån befintligt arbetstidsavtal, handlingsplan för heltidsresan samt gå 
igenom olika alternativ på arbetssätt för att få hållbara scheman och god arbetsmiljö. Inom 
funktionshindradeomsorgen pågår arbetet med en arbetsgrupp av schemaplanerare som provar olika 
arbetssätt för att få hållbara scheman utifrån arbetsmiljö och att medarbetarnas arbetstid förläggs där den 
behövs bäst för kunden. Arbetet pågår men det kräver ett omtag då flera av cheferna inom 
funktionshindradeomsorgen kommit nya under hösten 2021 samt våren 2022. 
Statistik för heltidsresan redovisas tre ggr/år och ska påvisa minskade kostnader för timanställda, fyllnadstid 
och övertid samt påvisa ökat antal heltidstjänster. Vi har inte kunnat utvärdera pilotprojektet då pandemin har 
begränsat arbetet med heltidsresan. Statistiken för 2021 visar att vi trots pandemin som krävt extra mycket 
timanställda så har vi minskat antalet timanställda men inte i den omfattning som motsvarar antalet 
medarbetare som har gått upp i tid, Till detta bör hänsyn tas till att det funnits ett stort behov av ökat antal 
timanställda på grund av pandemin. 
Däremot visar statistik att flera medarbetare har gått upp till heltid under 2021, förklaring till detta är att vi 
erbjudit har studier på arbetstid 60% studier och 40% arbete, detta innebär att anställningen blir 100%. Antalet 
som är i studier är nu 48 stycken. För 2022 erbjuder vi studier på arbetstid men då äldreomsorgslyftet har 
halverats kommer de studerande under hösten att få minskad tid för studier på arbetstid, detta för att vi ska 
kunna starta ytterligare utbildning till hösten 2022. Arbetsgivaren kommer under hösten 2022 kunna erbjuder 
50% studier och 50% arbete för de som studerar. Under hösten 2022 kommer vi att följa upp pilotprojektet 
utifrån framtagna parametrar till statistik. under april 2022 träffades den partsgemensamma arbetsgruppen för 
heltidsresan att lägga plan framåt samt att revidera den handlingsplan för heltidsresan fram till 2024.  Alla pilot 
verksamheter kommer under maj månad att gå ut med förfrågan om önskad sysselsättning för att vi ska få fram 
nya siffror på antalet som önskar gå upp i heltid, den statistiken ska vara inlämnad i början av juni och kommer 
sammanställas under hösten 2022. 
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Daglig verksamhet har fått medel till att genomföra heltid för våra kunder under 2022 inom Daglig verksamhet. 
Detta betyder även att all personal har fått önska heltid i linje med detta och heltidsresan och det är i dagsläget 
18 stycken som önskar heltid inför 2022. Arbetet kring detta påbörjades innan årsskiftet och kommer fortsätta 
under 2022. 
 
 
(Vård- och omsorg) 

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

Kommentar 
Inom enheten finns i dagsläget finns ingen medarbetare med intresse att bli deltidsbrandman. Blir det aktuellt 
framöver kommer åtgärder vidtas för att möjliggöra detta. 
(Gemensam service) 
 
 
Inom verksamheten finns i dagsläget ingen medarbetare som är deltidsbrandman eller har ansökt att bli det. 
Blir det aktuellt framöver kommer åtgärder vidtas för att möjliggöra detta. 
  
(Medborgarservice) 
 
 
Vid ev ansökningar kommer dessa att prövas välvilligt. Många pendlar från andra orter varför det inte är så 
många som kan bli deltidsbrandmän i Tierps kommun. 
(Individ- och familjeomsorg) 
 
 
IT-Centrum har medarbetare som är deltidsbrandman och kombinerar sina tjänster. 
(IT-nämnd) 

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

Kommentar 
Medel har använts för att genomföra en utbildning i digital tillgänglighet. Utbildningen vände sig främst till 
systemförvaltare i kommunen, men även till andra nyckelpersoner. Totalt deltog 60 personer. 
(Gemensam service) 
 
 
Några medarbetare har deltagit i projektledarutbildning samt en del övriga digitala utbildningar/forum under året 
samt utbildning inom kraven för livsmedelshygien. En del medarbetare har genomfört utbildning som har bäring 
på vissa program. I övrigt sker utbildning för att upprätthålla rätt kompetensnivå för uppdraget pågående inom 
processerna där det är möjligt. I vissa områden krävs konsultverksamhet som vi har upphandlad. 
Vissa verksamheter har inte haft någon extern utbildning, Näringslivschefen har genomfört interna utbildningar 
internt i viss mån och även tillsammans med kommunledningsgruppen. 
(Medborgarservice) 
 
 
Arbete med att kartlägga personalens kompetenser och behov av fortbildning pågår för att satsningar ska 
prioriteras rätt. Under hösten fortbildas en person på biblioteket i barnkonventionen som leder till att denne blir 
barnrättsstrateg. 
(Kultur- och fritid) 
 
 
Under hösten 2022 planeras ett ledarskapsprogram starta för kommunens alla chefer. Arbetet är påbörjat 
utifrån information och workshops genomförda på chefsforumen nu under våren 2022. 
Alla enhetschefer, områdeschefer, verksamhetschef tillsammans med MAS och MAR har under våren planerat 
för en utbildning som kommer fortgå under hela hösten 2022. utbildningens fokus är, enhetschefens 
systematiska kvalitets- och patientsäkerhetsarbete. Det berör hälso-och sjukvårdslagen, socialtjänstlagen samt 
lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och de utmaningar enhetscheferna ställs inför gällande 
de olika lagrummen. 
(Vård- och omsorg) 



Delårsrapport 67(102)

Status Särskilda uppdrag 
 
 
Mer medel har satsats på kompetensutveckling för både chefer och medarbetare. 
(IT-nämnd) 

 6.7.j.x Senast maj 2024 ska heltidsresan vara på plats. Medel användas för att möjliggöra en optimal 
övergång från dagens läge till fullt ut genomfört. 

Kommentar 
Statistik för heltidsresan redovisas tre ggr/år och ska påvisa minskade kostnader för timanställda, fyllnadstid 
och övertid samt påvisa ökat antal heltidstjänster. Vi har inte kunnat utvärdera pilotprojektet då pandemin har 
begränsat arbetet med heltidsresan. Statistiken för 2021 visar att vi trots pandemin som krävt extra mycket 
timanställda så har vi minskat antalet timanställda men inte i den omfattning som motsvarar antalet 
medarbetare som har gått upp i tid, Till detta bör hänsyn tas till att det funnits ett stort behov av ökat antal 
timanställda på grund av pandemin. 
Däremot visar statistik att flera medarbetare har gått upp till heltid under 2021, förklaring till detta är att vi 
erbjudit studier på arbetstid 60% studier och 40% arbete, detta innebär att anställningen blir 100%. Antalet som 
är i studier är 48 stycken. För 2022 erbjuder vi studier på arbetstid men då äldreomsorgslyftet har halverats 
kommer de studerande under hösten att få minskad tid för studier på arbetstid, detta för att vi ska kunna starta 
ytterligare utbildning till hösten 2022. Arbetsgivaren erbjuder 50% studier samt 50% arbete under hösten 
2022.Under hösten 2022 kommer vi att följa upp pilotprojektet utifrån framtagna parametrar till statistik. Under 
april träffades den partsgemensamma arbetsgruppen för heltidsresan att lägga plan framåt samt att revidera 
den handlingsplan för heltidsresan fram till 2024. Ytterligare enhet är påkopplad till pilotprojektet för att köra 
skapt läge i september, dessa är hemtjänsten västra. Alla pilot verksamheter kommer under maj månad att gå 
ut med förfrågan om önskad sysselsättning för att vi ska få fram nya siffror på antalet som önskar gå upp i 
heltid, den statistiken ska vara inlämnad i början av juni för att redovisas under hösten 2022. 
(Vård- och omsorg) 

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

Kommentar 
Äldreomsorgen arbetar med implementeringen av Heltidsresan i mål 6.7, j, x som ingår i samma 
Äldreomsorgssatsning och pilotverksamheterna utökas under våren 2022 för att hålla tidsplanen för införandet 
av heltid till  sista december 2024. 
Alla enhetschefer, områdeschefer, verksamhetschef tillsammans med MAS och MAR har under våren planerat 
för en utbildning som kommer fortgå under hela hösten 2022. utbildningens fokus är, enhetschefens 
systematiska kvalitets- och patientsäkerhetsarbete. Det berör hälso-och sjukvårdslagen, socialtjänstlagen samt 
lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och de utmaningar enhetscheferna ställs inför gällande 
de olika lagrummen. 
Första hjälpen till psykisk hälsa (MHFA- Mental Health First Aid) har vård och omsorg nu två utbildade 
instruktörer, inom IFO finns en utbildad instruktör samt att skolan har utbildat en instruktör nu under våren 
2022. De fyra instruktörerna har under våren 2022 erbjudit anställda som är verksamma inom 
funktionshindradeomsorgen, IFO samt äldreomsorgen ett standardiserat utbildningsprogram som riktar sig till 
de som arbetar inom olika människonära professioner. Det kan vara yrken inom omsorg, räddningstjänst, skola 
och polis men även i allmänheten i stort finns ett överhängande behov av detta arbetssätt. Det är 20 
medarbetare som gått ifrån äldreomsorgen samt 20 ifrån funktionshindradeomsorgen. Utöver det är det 20 
ifrån IFO. Totalt 60 stycken är nu utbildade. Planen är att arbeta mer förebyggande med frågan och att 
samverkan sker kontinuerligt. Ytterligare utbildning erbjuds nu under september 20 nya medarbetare inom vård 
och omsorg. 
(Vård- och omsorg) 

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

Kommentar 
Äldreomsorgen arbetar med implementeringen av Heltidsresan i mål 6.7, j, x som ingår i samma 
Äldreomsorgssatsning och pilotverksamheterna utökas under våren 2022 för att hålla tidsplanen för införandet 
av heltid till sista december 2024. 
Att främja sjuksköterskebemanning inom vård och omsorg är ett projekt finansierat av statsbidraget hållbart 
artabetsliv (återhämtningsbonusen) Det är ett projekt vi ansökte om och fick statsbidrag beviljat. Projektet 
startade i januari 2022. Under våren har rekrytering pågått av sjuksköterskor och nu under hösten blir det fokus 
på scheman och bemanning för att minska hyrsjuksköterskor och få hållbara scheman och avlasta 
sjuksköterskornas administration i schemaläggning. 
Bakgrund: Projektet ska leda till att stabil bemanning av sjuksköterskor. Verksamheten har haft stor omsättning 
som krävt komplettering av hyrsjuksköterskor för hållbar patientsäkerhet. Schemaläggningen idag görs av 
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sjuksköterskor samt att enhetschefer lägger mycket arbetstid på att slutföra schemat och att få till bemanning 
generellt och vid vakanser. Projektet kommer innebära minskad arbetsbelastning för enhetschefer och 
sjuksköterskor. Enhetscheferna kan arbeta förebyggande med arbetsmiljö och kompetensförsörjning, 
sjuksköterskorna kan i och med projektet öka arbetstiden med det patientnära arbetet. 
Genomförande: Se över arbetstidsmodellen som finns samt i projektform starta en central funktion för 
schemaläggning och bemanning, detta genom två administratörer som är behjälpliga med schemaläggning. 
Administratörerna ska utgå i från att få till hälsosamma scheman samt också ansvara för rekrytering av nya 
sjuksköterskor, säkerställa introduktionen samt hantera övrig administrativ hantering som berör 
sjuksköterskeresurserna tex, SITHS-kort, nycklar, beställa inloggningar till alla system som sjuksköterskorna 
arbetar i. 
Vi kommer att utöka sjuksköterskeresursen med 2 heltids tjänster för att öka kontinuiteten för kunderna och för 
omvårdnadspersonalen. För att bibehålla en hög kompetens i kommunen, inför kommande behov av 
specialiserad sjukvård i hemmet behövs en stabil yrkesgrupp med ökad flexibilitet. Med ökad flexibilitet kan de 
här sjuksköterskeresurserna bemanna kortare och längre vakanser. Resurserna ska fördelas utifrån 
överenskomna prioriteringar som tas fram gemensamt i chefsgruppen. 
Mål för projektet är: 
Att bibehålla de sjuksköterskor vi har inom vård och omsorg 
Att bli en attraktiva arbetsgivare genom att erbjuda hälsosamma scheman som bidrar till en god arbetsmiljö 
Under våren 2022 anställdes två stycken specialist sjuksköterskor utifrån statsbidraget ökad 
sjuksköterskebemanning inom särskilda boenden anställts, det ska vara tre men den tredje specialist 
sjuksköterskan har inte kunna rekryterats på grund av av inga sökanden, troligtvis då det är svårt att rekrytera 
utanför tätorten Tierp. Dessa sjuksköterskors uppdrag är gentemot särskilda boenden men arbetar utifrån 
helheten inom äldreomsorgen. Uppdraget är att öka patientsäkerheten samt att kvalitetssäkra verksamheten 
utifrån ett hälso- och sjukvårds perspektiv, detta gällande verksamhetens rutiner. Det som sjuksköterskorna har 
arbetat med under våren 2022 är att utveckla avvikelsehanteringen, tagit fram utbildningsmaterial som handlar 
om säker vård, utbildningsinsatser till sjuksköterskor och undersköterskor kring kompressionslindning. 
genomfört ombudsträffar på särskilda boendena, ombud för palliativvård samt hygienombuden, tittar på 
arbetssätt och stöttar kring ärenden och implementering ut till medarbetare. Ett stort arbete har handlat om 
ankomstsamtal till särskilda boendena. sett över ankomstsamtalsmall och tydliggjort HSL perspektivet, Sett 
över om även riskbedömningar kan läggas till i mallen samt att lägga till att kontaktmannen finns med vid 
ankomstsamtalet tillsammans med sjuksköterskan samt att teamets samverkan efter ankomstsamtal 
genomförts. En nulägesanalys har genomförts på alla enheter under våren och sammanställts utifrån 
prioriteringar och utmaningar. Dessa sjuksköterskor tryggar upp och avlastar arbetet för befintliga 
sjuksköterskor samt undersköterskor som arbetar ute i verksamheten. 
(Vård- och omsorg) 
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Kommundirektör 

Resultatrapport 

Verksamhetens resultatrapport 

(tkr) Utfall 
202208 

Utfall 
202108 

Årsbudget Årsprogn
os 

Årsavvikel
se 

Bokslut 
2021 

Taxor & avgifter  1    1 

Övriga intäkter 1 775 1 576 2 930 872 -2 058 2 333 

Summa intäkter 1 775 1 577 2 930 872 -2 058 2 334 

       

Personalkostnader -15 540 -10 335 -24 612 -25 159 -548 -16 083 

Material -662 -188 -366 -695 -328 -1 003 

Tjänster -6 640 -10 312 -10 149 -8 995 1 154 -14 467 

Övriga kostnader -2 642 -3 714 -4 101 -4 533 -432 -5 919 

Kapitalkostnader       

Avskrivningar -43 -96 -65 -65  -144 

Summa kostnader -25 527 -24 645 -39 293 -39 447 -154 -37 616 

Verksamhetens 
nettokostnader 

-23 752 -23 068 -36 363 -38 575 -2 212 -35 282 

       

Finansiella intäkter 66  120 95 -25  

Finansiella kostnader -26 -1 -24 -35 -11 -1 

Resultat efter 
finansiella poster 

-23 712 -23 069 -36 267 -38 515 -2 248 -35 283 

Extraordinära poster       

Årets resultat -23 712 -23 069 -36 267 -38 515 -2 248 -35 283 

Kommentar till resultat 

Negativ prognos om - 548 tkr på personalkostnader beror på att kostnaderna för politikens 
budget gjordes om till 2021 och lades då efter 2020 års resultat - 2020 var kostnaderna 
ovanligt låga p g a reducerat antal ledamöter och kortare möten. Budgeten har endast räknats 
upp med vanlig uppräkning från 2021 till 2022. 
Årsavvikelse för material beror på inköp av datorer, inför 2022 har datorerna köpts in istället 
för att leasats, vilket inte observerades när budget 2022 lades. 
Slutligen har verksamhetsövergripande ramförändringar som skulle fördelas ut på 
verksamheterna inte genomförts i full utsträckning vilket resulterar i ett underskott på intäkter. 
Verksamheterna har haft reducerade kostnader med motsvarande nivå. 
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Investeringsrapport 

Investeringstabell verksamheter 

Enhet Utfall 
202208 

Utfall 
202108 

Årsbudget Årsprogn
os 

Årsavvikel
se 

Bokslut 
2021 

       

       

       

       

Summa verksamheten       

Kommentar till investeringar 
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Gemensam service 

Resultatrapport 

Verksamhetens resultatrapport 

(tkr) Utfall 
202208 

Utfall 
202108 

Årsbudget Årsprogn
os 

Årsavvikel
se 

Bokslut 
2021 

Taxor & avgifter 11 785 0  19 211 19 211  

Övriga intäkter 3 147 9 968 3 995 4 155 160 15 307 

Summa intäkter 14 932 9 968 3 995 23 366 19 371 15 307 

       

Personalkostnader -16 638 -25 934 -27 252 -27 070 181 -39 733 

Material -427 -253 -328 -396 -69 -356 

Tjänster -16 285 -10 513 -8 767 -27 872 -19 104 -15 579 

Övriga kostnader -1 698 -183 -1 990 -2 705 -715 -356 

Kapitalkostnader       

Avskrivningar -35 -16 -89 -89  -24 

Summa kostnader -35 083 -36 899 -38 426 -58 132 -19 707 -56 048 

Verksamhetens 
nettokostnader 

-20 151 -26 931 -34 431 -34 766 -336 -40 741 

       

Finansiella intäkter  98    133 

Finansiella kostnader -13 -54 -35 -35  -83 

Resultat efter 
finansiella poster 

-20 164 -26 887 -34 466 -34 801 -336 -40 691 

Extraordinära poster       

Årets resultat -20 164 -26 887 -34 466 -34 801 -336 -40 691 

Kommentar till resultat 

Årsprognosen för Gemensam service visar en negativ avvikelse mot budget med -336 tkr. 
Avvikelsen för Chef gemensam service beror på försäkringskostnaderna vilka beräknas bli 
högre än budget. Avvikelsen vägs till viss del upp av lägre personalkostnader inom 
dokumentstrategiska teamet på grund av sjukfrånvaro och underbemanning under 
rekryteringsperiod. Underskottet att kommer att kompenseras med anledning av ökade 
försäkringskostnader. 
  

Investeringsrapport 

Investeringstabell verksamheter 

Enhet Utfall 
202208 

Utfall 
202108 

Årsbudget Årsprogn
os 

Årsavvikel
se 

Bokslut 
2021 
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Enhet Utfall 
202208 

Utfall 
202108 

Årsbudget Årsprogn
os 

Årsavvikel
se 

Bokslut 
2021 

       

       

Summa verksamheten       

Kommentar till investeringar 
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Medborgarservice 

Resultatrapport 

Verksamhetens resultatrapport 

(tkr) Utfall 
202208 

Utfall 
202108 

Årsbudget Årsprogn
os 

Årsavvikel
se 

Bokslut 
2021 

Taxor & avgifter 7 856 6 941 12 030 9 871 -2 159 9 441 

Övriga intäkter 75 780 90 376 107 470 112 739 5 269 136 863 

Summa intäkter 83 636 97 317 119 500 122 610 3 110 146 304 

       

Personalkostnader -37 951 -38 777 -67 628 -60 703 6 925 -59 219 

Material -9 591 -9 011 -16 001 -16 546 -545 -14 591 

Tjänster -53 586 -51 211 -69 609 -83 775 -14 167 -75 599 

Övriga kostnader -4 852 -4 507 -2 153 -4 455 -2 301 -5 572 

Kapitalkostnader -5 081 -6 073 -7 840 -7 505 335 -9 065 

Avskrivningar -12 055 -11 303 -19 815 -18 681 1 134 -26 046 

Summa kostnader -123 116 -120 882 -183 046 -191 665 -8 619 -190 092 

Verksamhetens 
nettokostnader 

-39 480 -23 565 -63 546 -69 055 -5 509 -43 788 

       

Finansiella intäkter  0 0 0 0 1 374 

Finansiella kostnader -3 330 -409 -4 995 -4 995 0 -8 

Resultat efter 
finansiella poster 

-42 810 -23 974 -68 541 -74 050 -5 509 -42 422 

Extraordinära poster       

Årets resultat -42 810 -23 974 -68 541 -74 050 -5 509 -42 422 

Kommentar till resultat 

Förklaring till årsavvikelse MEDBORGARSERVICE 
Medborgarservice delårsprognos visar en negativ årsavvikelse på -11 159 tkr (efter avdrag 
för prognostiserad årsavvikelse för kostenheten (+ 140 tkr) och deponin (+5 510 tkr). 
Med avdrag för (underskott för Tierps Energi och Miljö ABs driftavtal -1720 tkr) blir 
underskottet för Medborgarservice RAM -3 789 tkr, som enligt beslut KS 2022:504, KS 
2022:460 får nyttja resultatet av exploateringsverksamheten för att täcka detta underskott. 
Efter ett ytterligare beslut om tilläggsfinansiering KS 2022:424 gällande Tierps Energi och 
Miljö ABs driftavtal -1 720 tkr landar årsavvikelsen på -5 509 tkr, vilket i nuläget inte täcks 
av exploateringsverksamhetens resultat. 
”Lilla” Medborgarservice: 
Årsavvikelsen förväntas bli +2 158 tkr mot budget för lilla Medborgarservice. 
Bidraget till Ängskärs brygga 750tkr behöver skjutas fram till 2023 och bidraget till Gudinge 
Hamn på 120 tkr utgår. Den positiva avvikelsen beror även på att Kundcenter och service 
bidrar med en oväntad intäkt på 300 tkr för värdskap IT-centrum, 113 tkr lägre 
personalkostnader (fackligt uppdrag, samt lägre sociala avgifter) och att Knivsta köper 
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konsumentvägledning av Tierps kommun 50 tkr (C-tillsammans samarbete), samt diverse 
lägre kostnader för utbildningar, inköp mm. Det förväntas även ett överskott på 220 tkr för 
bilpoolen (lägre leasingkostnader pga att vi köpt ut bilar samt att bilarna bokas mycket vilket 
genererar mer intäkter). Vakant samhällsbyggnadschef under våren bidrar med +394tkr. 
Kostenheten: 
Kostenheten visar en årsavvikelsen per delår med +140 tkr mot budget. Det framtida 
överskottet planeras att återbetalas till kunderna inför årsbokslutet. 
Försäljning utanför portionspris (till personal samt skolan) beräknas ge – 485tkr mot budget. 
Covidintäkter bidrar med +227tkr samt intern ersättning it -118tkr. 
Kostenheten har fortsatt gemensam personalplanering med förskolan och fritids. Kostenheten 
arbetar även internt med personalrotering och beräknar därmed per delår att få ett överskott av 
personalbudgeten på +2 995 tkr. 
Livsmedelspriserna fortsätter att stiga (senaste prisjusteringen var på 16%) och i nuläget 
beräknas en årsavvikelse på ca -1 797 tkr över budget. Detta innebär, utifrån nuvarande 
prognos och föregående års utfall ser vi en ökning på årsbasis med 12,3% av livsmedel. 
Kostenheten har lagt budget avseende transporter enligt tidigare budgetanslag (år 2020) och 
kommer likväl som år 2021 att redovisa en negativ årsavvikelse. Per delårsprognosen 
beräknas underskottet bli ca -670 tkr, vilket även beror på nytt upphandlat avtal. 
  
Samhällsbyggnadsenheten: 
Årsavvikelsen för Samhällsbyggnadsenheten förväntas bli totalt *– 7 808 tkr mot budget 
(*inklusive beslut om -1 720tkr TEMABs driftavtal och inklusive överskott för året på + 5 
510tkr från sluttäckningsprojekt deponier. 
Årsavvikelsen för Chef Tillväxt och samhällsbyggnad förväntas bli totalt -382 tkr mot budget. 
Avvikelsen beror framförallt på intern ersättning it, utredning av bilpool samt översiktsplan. 
Årsavvikelsen för Chef Planering och myndighet förväntas bli totalt +937 tkr mot budget, 
vilket avser vakanser samt uppskattat ej behov av konsulter. Inför delårsprognos uppskattas en 
avmattning på intäktssidan på grund av världsläget och säsong. 
Årsavvikelsen för Chef Förvaltning och genomförande förväntas bli +5 947 tkr mot budget. 
Verksamheten för deponi förväntas i nuläget bidra med ett överskott på +5 510 tkr. Vakanser 
inom projektledning samt försäljningar av mark genom fastighetsregleringar, 
lantmäterikostnader i samband med genomförande av detaljplaner, samt sanktionsavgifter och 
uppskattat halverade intäkter för nybyggnadskartor (jämför föreg år) påverkar årsavvikelsen 
på totalen. 
Förväntat lägre utfall än budget - 400tkr gällande viten av grävtillstånd samt lägre kostnader 
till Räddningsnämnden (+600 tkr) och konsulter för bredbandsavtal (+300tkr). 
Årsavvikelsen för Chef Teknik och utveckling och drift förväntas få ett utfall med -8 281tkr 
mot budget. Årsavvikelsen beror främst på vinterväghållning – 3 700 tkr samt rasering av 
belysning och ökade elkostnader -3 160 tkr (på grund av att kommunen inte har bundet elpris 
under 2022), samt vägbidrag -171tkr. Enligt beslut om tilläggsfinansiering KS 2022:424 så 
kommer TEMABs driftavtal att redovisa – 1 720 tkr. 
Utfallet för kapitalkostnader beräknas ge ett positivt utfall gentemot budget vid slutet av 2022. 
Summan kommer att påverkas allt eftersom investeringarna fortgår under året, men per delår 
beräknas ett plus på +1 477 tkr. Utrangering om -500 tkr planeras att ske i samband med 
investering, vilket drar ner överskottet på totalen. 



Delårsrapport 75(102)

Årsavvikelsen för Chef Miljö och Hälsoskydd prognostiseras till -644 tkr. Årsavvikelsen 
beror till största delen på lägre förväntade avgifter än budgeterat, vilket delvis är beroende av 
personaltäthet. 
Årsavvikelsen för Chef Fastighetssamordnare förväntas bli -5 382 tkr mot budget. 
Crosshallen ger ett underskott på -185 tkr på grund av klottersanering samt tillkommande 
konsultkostnader, försäkringskostnader och internränta på grund av överlåtelsen vid årsskiftet. 
Kostnadskonsekvenser vid en eventuell försäljning är ej medräknad i prognosen. 
Självrisk avseende försäkringsskador 2 st Högbergsskolan, Centralskolan, Aspenskolan och 
Industrihuset ger ett underskott på ca - 1 250tkr. Eventuella åldersavdrag för återställandet 
finns ännu ingen uppgift om, utan kommer att tillkomma. 
Avvikelsen beror även på Solgläntan -280 tkr som avser nettot av försäljningsintäkt, 
utrangering, rivning, TKABs bokförda värde samt övriga rivningskostnader. 
Det pågår tvist mellan Tierps kommun och köpare av Söderfors Camping, vilket i nuläget 
medför ett underskott på -140 tkr på grund av juridiskt biträde. 
Markundersökning gällande ny förskola i Örbyhus på Gyllby 1:58 -230tkr. 
Förhandlingsöverenskommelsen av lokalhyror den 2021-11-09 och övriga intäkter ger ett 
underskott på -3 000 tkr. 
Utökade försäkringskostnader ger ett underskott på -180tkr samt vakans lokalstrateg +200tkr 
samt Järnbruksparken -300tkr. 

Investeringsrapport 

Investeringstabell verksamheter 

Enhet Utfall 
202208 

Utfall 
202108 

Årsbudget Årsprogn
os 

Årsavvikel
se 

Bokslut 
2021 

 Lilla Medborgarservice  0 0 -200 0 200 0 

Kostenheten -129 0 -460 -428 31 -48 

Samhällsbyggnadsenhet
en 

-7 432 -14 678 -30 800 -29 806 994 -32 304 

       

Summa verksamheten -7 561 -14 678 -31 460 -30 235 1 225 -32 352 

Kommentar till investeringar 

Prognosen för Medborgarservice investeringar är totalt +1 225 tkr för helåret. 
Lilla Medborgarservice beräknar en årsavvikelse med +200 tkr 
Kostenheten beräknar en årsavvikelse på +31 tkr. Behovet av investeringar vid Wesslandia är 
fortfarande osäker. 
Samhällsbyggnadsenheten beräknar en årsavvikelse på + 994 tkr. 
Nedan redovisas en specifikation på verksamhetsnivå över Medborgarservice investeringar: 
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Exploateringsverksamhet 

Resultatrapport 

Verksamhetens resultatrapport 

(tkr) Utfall 
202208 

Utfall 
202108 

Årsbudget Årsprogn
os 

Årsavvikel
se 

Bokslut 
2021 

Taxor & avgifter       

Övriga intäkter 2 572 0 0 5 409 5 409 0 

Summa intäkter 2 572 0 0 5 409 5 409 0 

       

Personalkostnader       

Material       

Tjänster -5 0 0 -350 -350 0 

Övriga kostnader -141 0 0 -484 -484 0 

Kapitalkostnader -0,5      

Avskrivningar  0 0 0 0 0 

Summa kostnader -146,5 0 0 -834 -834 0 

Verksamhetens 
nettokostnader 

2 425,5 0 0 4 575 4 575 0 

       

Finansiella intäkter       

Finansiella kostnader       

Resultat efter 
finansiella poster 

2 425,5 0 0 4 575 4 575 0 

Extraordinära poster       

Årets resultat 2 425,5 0 0 4 575 4 575 0 

Kommentar till resultat 

Per delårsprognosen prognostiserar Exploateringsverksamheten ett resultat om +4 575 tkr 
under 2022. 
Kommunal exploateringsverksamhet 
Vid delårsbokslutet beräknas Exploateringsverksamhetens intäkter uppgå till 5 400 tkr vid 
slutet av år 2022. Kostnaden för tomterna beräknas vara ca 480 tkr. 
Detta ger ett beräknat försäljningsresultat hos exploateringsverksamheten med ca 4 920 tkr, 
vilket avser industrimark i Tierp samt villatomter i Tierp och Örbyhus. Delårsprognosen 
redovisar ett lägre resultat än föregående prognos då vissa försäljningar kan komma att ske 
först under nästa år. 
Exploateringsverksamheten beräknar att kostnaden för administrationen kring försäljning av 
kommunal exploateringsverksamhet kommer att uppgå till ca -350 tkr under 2022. Det är 
Siggbo Trädgårdsstad som är en stor utgiftspost med konsultkompetens/värdering. 
Exploateringsavtal -extern exploatör 
Inget utfall eller prognos i nuläget. 
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Investeringsrapport 

Investeringstabell verksamheter 

Enhet Utfall 
202208 

Utfall 
202108 

Årsbudget Årsprogn
os 

Årsavvikel
se 

Bokslut 
2021 

Exploateringsverksamhet
en 

-547,5 0 -2 570 -1 949 621 0 

       

       

       

Summa verksamheten -547,5 0 -2 570 -1 949 621 0 

Kommentar till investeringar 

Exploateringsverksamhetens investeringar beräknar att få en årsavvikelse på +621 tkr under 
2022. 
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Kultur- och fritid 

Resultatrapport 

Verksamhetens resultatrapport 

(tkr) Utfall 
202208 

Utfall 
202108 

Årsbudget Årsprogn
os 

Årsavvikel
se 

Bokslut 
2021 

Taxor & avgifter 1 634 868 2 332 2 332 0 1 886 

Övriga intäkter 5 634,7 5 582 8 595 8 595 0 10 221 

Summa intäkter 7 268,7 6 450 10 927 10 927 0 12 107 

       

Personalkostnader -20 548 -19 153 -33 263 -33 263 0 -30 044 

Material -3 286,2 -1 974 -3 727 -3 727 0 -4 307 

Tjänster -30 228,6 -29 095 -46 527 -46 527 0 -46 515 

Övriga kostnader -2 728,3 -2 481 -5 830 -5 830 0 -5 087 

Kapitalkostnader -289,1      

Avskrivningar -607,3 -1 047 -1 325 -1 325 0 -1 502 

Summa kostnader -57 687,5 -53 750 -90 672 -90 672 0 -87 455 

Verksamhetens 
nettokostnader 

-50 418,8 -47 300 -79 745 -79 745 0 -75 348 

       

Finansiella intäkter       

Finansiella kostnader -22,3 -7 -10 -10 0 -15 

Resultat efter 
finansiella poster 

-50 441,1 -47 307 -79 755 -79 755 0 -75 363 

Extraordinära poster       

Årets resultat -50 441,1 -47 307 -79 755 -79 755 0 -75 363 

Kommentar till resultat 

Verksamheten följer budget och prognostiserar ett noll resultat. Det finns dock tecken på att 
återstarten av kulturlivet efter pandemin går långsamt vilket har negativ påverkan på 
uthyrningen av kulturlokalen Humlesalen och därmed lägre intäkt än budgeterat. Underskott 
på intäkter regleras med anledning av vakans på en chefstjänst under större delen av året. 

Investeringsrapport 

Investeringstabell verksamheter 

Enhet Utfall 
202208 

Utfall 
202108 

Årsbudget Årsprogn
os 

Årsavvikel
se 

Bokslut 
2021 

Kultur o Fritid  -375 -261 -1 061 -1 161 -100 -516 

       

       

       

       

       



Delårsrapport 80(102)

Enhet Utfall 
202208 

Utfall 
202108 

Årsbudget Årsprogn
os 

Årsavvikel
se 

Bokslut 
2021 

Summa verksamheten       

Kommentar till investeringar 

Investeringsmedel för konstsamlingen saknades i budget och gör att investeringsbudgeten 
överskrids med 100 tkr på helåret. Medel för vattenledning på Vegavallen kommer inte att 
användas då projektet avbrutits. Anledningen är att projektet skjutits framåt på grund av 
personalbrist. Då kostnaderna ökat avsevärt under 2022 är de beviljade medlen inte 
tillräckliga för att genomföra arbetet. Förvaltningen återkommer med nytt äskande framöver. 



Delårsrapport 81(102)

Förskola 

Resultatrapport 

Verksamhetens resultatrapport 

(tkr) Utfall 
202208 

Utfall 
202108 

Årsbudget Årsprogn
os 

Årsavvikel
se 

Bokslut 
2021 

Taxor & avgifter 8 506 8 178 11 021 11 969 948 11 834 

Övriga intäkter 7 616 6 880 9 053 10 686 1 634 9 213 

Summa intäkter 16 122 15 058 20 074 22 655 2 582 21 047 

       

Personalkostnader -67 076 -66 745 -111 974 -110 333 1 641 -102 959 

Material -895 -953 -1 079 -2 139 -1 060 -3 130 

Tjänster -33 319 -33 083 -50 393 -51 399 -1 006 -49 322 

Övriga kostnader -200 -189 -365 -506 -141 -513 

Kapitalkostnader -143 -164 -212 -212 0 -243 

Avskrivningar -248 -246 -377 -379 -2 -378 

Summa kostnader -101 881 -101 380 -164 400 -164 968 -568 -156 545 

Verksamhetens 
nettokostnader 

-85 759 -86 322 -144 326 -142 313 2 014 -135 498 

       

Finansiella intäkter       

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

Resultat efter 
finansiella poster 

-85 760 -86 323 -144 327 -142 314 2 014 -135 499 

Extraordinära poster       

Årets resultat -85 760 -86 323 -144 327 -142 314 2 014 -135 499 

Kommentar till resultat 

Förskolan prognostiserar ett överskott på 2 013 tkr 
Förklaring till årsavvikelse 
Förskoleområde 1 prognostiserar ett överskott på 65 tkr. 
Intäkterna är 630 tkr bättre än budget beroende på ej budgeterade sjuklönebidrag till följd av 
Covid-19. 
Avvikelse på kostnadssidan finns i form  av högre personalkostnader om -201 tkr, 
förbrukning     - 253 tkr samt kostnader för friskvård utbildning m m på -111 tkr. 
Förskoleområde 2 prognostiserar ett överskott på 1 737 tkr. 
I överskottet finns ej budgeterade sjuklönebidrag till följd av Covid-19 på 584 tkr. 
Rekrytering pågår för att öka bemanning och behörighet vilket under hösten kommer att få 
genomslag men färre barn och under tiden billigare personal leder ändå till en positiv 
prognostiserad årsavvikelse avseende personalkostnader på 1 430 tkr. Övrig avvikelse på 
kostnadssidan finns i form av högre förbrukning om -177 tkr samt kostnader för friskvård 
utbildning m m på -69 tkr. 
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Förskoleområde 3 prognostiserar ett överskott på 372 tkr. 
Överskottet beror främst  på ej budgeterade sjuklönebidrag till följd av Covid-19 på 443 tkr 
samt  minskad personalkostnader om 240 tkr. 
Avvikelse på kostnadssidan finns i form av högre förbrukning om -292 tkr. 
Centrala medel prognostiserar ett underskott på - 161 tkr. 
Intäkterna prognostiseras 949 tkr högre än budgeterat främst till följd av högre prognos 
avseende barnomsorgsavgifter. 
Kostnaderna prognostiseras samtidigt -1 110 tkr högre främst till följd av högre 
interkommunal ersättning -977 tkr för barn Tierp som valt förskola i annan kommun eller 
fristående huvudman samt ökade hyreskostnader -366 tkr för utökning av verksamhet i Tobo. 
Kostnader för el, värme och förbrukning har ökat med -474 tkr samtidigt som kostnaderna för 
städ är 501 tkr lägre än budgeterat. 
I förskolans prognos finns intäkter för sjuklönebidrag till följd av Covid-19 om sammanlagt 
1 617 tkr som kommande år upphör. 
  

Investeringsrapport 

Investeringstabell verksamheter 

Enhet Utfall 
202208 

Utfall 
202108 

Årsbudget Årsprogn
os 

Årsavvikel
se 

Bokslut 
2021 

Förskoleområde 1  -48 -77 -1 075 -1 075 0,0 0 

Förskoleomårde 2 0 2 -250 -250 0,0 0 

Förskoleområde 3 0 -117 -250 -250 0,0 0 

       

Summa verksamheten -48 -192 -1 575 -1 575 0,0 0 

Kommentar till investeringar 
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Grundskola 

Resultatrapport 

Verksamhetens resultatrapport 

(tkr) Utfall 
202208 

Utfall 
202108 

Årsbudget Årsprogn
os 

Årsavvikel
se 

Bokslut 
2021 

Taxor & avgifter 4 611 4 178 6 641 6 583 -58 6 424 

Övriga intäkter 27 964 28 589 33 163 38 695 5 531 41 082 

Summa intäkter 32 575 32 767 39 804 45 278 5 473 47 506 

       

Personalkostnader -128 696 -120 581 -214 153 -217 414 -3 262 -195 018 

Material -4 690 -8 397 -5 173 -7 477 -2 304 -10 978 

Tjänster -80 102 -82 753 -127 316 -127 980 -664 -123 857 

Övriga kostnader -556 -304 -698 -1 362 -664 -776 

Kapitalkostnader -325 -408 -526 -526 0 -586 

Avskrivningar -374 -336 -555 -555 0 -519 

Summa kostnader -214 743 -212 779 -348 421 -355 314 -6 894 -331 734 

Verksamhetens 
nettokostnader 

-182 168 -180 012 -308 617 -310 036 -1 421 -284 228 

       

Finansiella intäkter       

Finansiella kostnader -6 -6 -3 -9 -4 -10 

Resultat efter 
finansiella poster 

-182 174 -180 018 -308 620 -310 045 -1 425 -284 238 

Extraordinära poster       

Årets resultat -182 174 -180 018 -308 620 -310 045 -1 425 -284 238 

Kommentar till resultat 

Grundskolan prognostiserar ett underskott på -1 425 tkr 
Förklaring till årsavvikelse 
SO 1 Aspenskolan  och Kyrkskolan  prognostiserar ett underskott på - 2 129 tkr. 
Underskottet beror främst på ökade personalkostnader till följd av ej budgeterad bemanning 
avseende bland annat utökning av fritidshem och förskoleklass samt ökade vikariekostnader 
på  - 2 259 tkr. Förbrukningskostnaderna är -180 tkr högre än budgeterat. 
På intäktssidan finns ej budgeterade sjuklönebidrag till följd av Covid-19 på 455 tkr samt 
ombudgetering från skolmiljarden för elevstödjande insatser om 130 tkr. 
SO 1 Mehede skola och Bruksskolan prognostiserar överskott om 397 tkr 
En bidragande orsak är ej budgeterade sjuklönebidrag till följd av Covid-19 på 132 tkr samt 
besparingar avseende IT-kostnader och övriga verksamhetskostnader. Sannolikt kommer 
överskottet under höstterminen att behövas för att möta elever i behov av extraordinära 
stödinsatser och istället landa i balans. 
SO 2 Örbyhus skola 7-9 och Sirius prognostiserar ett överskott på 111 tkr. 
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En bidragande orsak är ej budgeterade sjuklönebidrag till följd av Covid-19 på 251 tkr. 
SO 2 Örbyhus skola F-6 och Vendels skola prognostiserar ett underskott på - 1 151 tkr 
Underskottet beror på främst på ökade personalkostnader om - 1 496 tkr till följd av behov att 
öka personaltäthet samt  behov av att starta ytterligare förskoleklass. Inköp och förbrukning 
ligger 306 tkr högre än budgeterat bl a till följd av behov av att komplettera digitala enheter. 
På intäktssidan finns ej budgeterade sjuklönebidrag till följd av Covid-19 på 380 tkr. 
SO3 Centralskolan och Tallbacksskolan prognostiserar ett överskott på 260 tkr 
En bidragande orsak är ej budgeterade sjuklönebidrag till följd av Covid-19 på 342 tkr. 
Kostnader för förbrukning har ökat med -188 tkr jämfört med budget 
Grundsärskolan prognostiserar ett underskott på -1 231 tkr 
Underskottet beror på ökade personalkostnader om - 1 229 tkr till följd av behov av höjd 
personaltäthet p g a förändrat elevunderlag och ökade vikariekostnader. Inköp för att 
säkerställa tillgång till digitala enheter ger en avvikelse på -89 tkr i förhållande till budget, 
På intäktssidan finns ej budgeterade sjuklönebidrag till följd av Covid-19 på 120 tkr. 
SO 4 Ol Anderskolan prognostiserar ett överskott på 163 tkr 
På intäktssidan finns ej budgeterade sjuklönebidrag till följd av Covid-19 på 119 tkr. 
Förändringar i elevunderlaget som medför behov av extraordinära stödinsatser gör att det 
underskott som nu prognosticeras sannolikt istället resulterar i balans.. 
SO4 Björkängsskolan och Hållnäs skola prognostiserar budget i balans. 
En bidragande orsak är ej budgeterade sjuklönebidrag till följd av Covid-19 på 83 tkr 
Centrala kostnader 669 prognostiserar ett överskott på 2 104 tkr 
Överskottet beror framför allt på att statsbidrag avseende skolmiljarden om 2 376 tkr inte var 
känt vid budgetering. Dessa medel är riktade för och beräknas behövas ta i anspråk för 
elevstödjande insatser till följd av Covid under året. 
Kostnaderna för skolskjutsar ökar kraftigt under andra halvan av året då ökade 
produktionskostnader om ca 22 %, vilket motsvarar en ökning på ca -1 000 tkr, aviserats. 
Det finns i centrala medel en stor osäkerhet kring utfall av andra budgeterade statsbidrag och 
de medel som i budget avsatts för extraordinärt stöd. En rimlig prognos är att Utbildning som 
helhet bör kunna landa i positiv avvikelse eller budget i balans. 
Inför kommande budgetår försvinner dock statsbidraget skolmiljarden om 2 376 tkr samt 
sjuklönebidrag till följd av Covid-19 om 1 846 tkr vilket medför stora utmaningar att hantera. 

Investeringsrapport 

Investeringstabell verksamheter 

Enhet Utfall 
202208 

Utfall 
202108 

Årsbudget Årsprogn
os 

Årsavvikel
se 

Bokslut 
2021 

So 1 Aspen & Kyrk 0 -4 -475 -475 0 0 

So 1 Mehede & Bruks 0 0 -100 -100 0 0 

So2 Örbyhus 7-9 & Sirius -40 -112 -125 -125 0 -138 

So2 Örbyhus F-6 & 
Vendel 

-307 -89 -125 -125 0 -89 
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Enhet Utfall 
202208 

Utfall 
202108 

Årsbudget Årsprogn
os 

Årsavvikel
se 

Bokslut 
2021 

So3 Centralsk & 
Tallbackssk 

-144 -164 -250 -250 0 -173 

Grundsär -43,4 0 -50 -50 0 0 

So4 Björkängssk & 
Hållnäs 

-33 -17 -100 -100 0 -81 

So4 Ol Anders -92 -99 -150 -150 0 -89 

Utbildningschef 0 0 -1 300 -1 300 0 0 

       

       

Summa verksamheten -660 -485 -2 675 -2 675 0 -570 

Kommentar till investeringar 



Delårsrapport 86(102)

Gymnasium 

Resultatrapport 

Verksamhetens resultatrapport 

(tkr) Utfall 
202208 

Utfall 
202108 

Årsbudget Årsprogn
os 

Årsavvikel
se 

Bokslut 
2021 

Taxor & avgifter 531 526 525 683 159 993 

Övriga intäkter 13 024 20 672 32 851 32 630 -221 31 196 

Summa intäkter 13 555 21 198 33 376 33 313 -62 32 189 

       

Personalkostnader -47 050 -50 514 -81 178 -77 841 3 337 -80 746 

Material -1 529 -1 328 -2 399 -2 889 -490 -2 560 

Tjänster -44 950 -53 940 -70 710 -73 277 -2 567 -77 687 

Övriga kostnader -805 -877 -1 509 -1 572 -63 -1 371 

Kapitalkostnader       

Avskrivningar -1 175 -1 159 -1 791 -1 791 0 -1 766 

Summa kostnader -95 509 -107 818 -157 587 -157 370 217 -164 130 

Verksamhetens 
nettokostnader 

-81 954 -86 620 -124 211 -124 057 155 -131 941 

       

Finansiella intäkter       

Finansiella kostnader -1 -2 0 0 0 -4 

Resultat efter 
finansiella poster 

-81 955 -86 622 -124 211 -124 057 155 -131 945 

Extraordinära poster       

Årets resultat -81 955 -86 622 -124 211 -124 057 155 -131 945 

Kommentar till resultat 

Gymnasium och vuxenutbildning prognostiserar ett överskott på 155 tkr 
Förklaring till årsavvikelse 
Överskottet i prognosen är ett resultat av att skolledningen fortsatt arbetar effektivt vid 
tjänstefördelning och att inte tillsätter vakanser om det inte krävs. I slutändan finns 
fortfarande risk för ett underskott när utfallet av höstens interkommunala kostnader är färdigt 
och då förbrukningskostnader gällande drivmedel  m m fortsätter att stiga och kommer att bli 
avsevärt högre än budgeterat. 
Efter beslutad tilläggsbudgetering om 3 500 tkr finns dock fortfarande goda möjligheter att 
undvika underskott 2022 för Utbildning som helhet. 

Investeringsrapport 

Investeringstabell verksamheter 

Enhet Utfall 
202208 

Utfall 
202108 

Årsbudget Årsprogn
os 

Årsavvikel
se 

Bokslut 
2021 
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Enhet Utfall 
202208 

Utfall 
202108 

Årsbudget Årsprogn
os 

Årsavvikel
se 

Bokslut 
2021 

Gymnasieskola  -426 -904 -1 500 -1 500 0 -1 209 

       

       

       

Summa verksamheten -426 -904 -1 500 -1 500 0 -1 209 

Kommentar till investeringar 
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Äldreomsorg 

Resultatrapport 

Verksamhetens resultatrapport 

(tkr) Utfall 
202208 

Utfall 
202108 

Årsbudget Årsprogn
os 

Årsavvikel
se 

Bokslut 
2021 

Taxor & avgifter 8 047,4 7 318,1 11 076 11 716 640 11 129,7 

Övriga intäkter 38 337,7 39 196,1 25 691 47 279 21 588 53 958,8 

Summa intäkter 46 385,1 46 514,2 36 767 58 995 22 228 65 088,5 

       

Personalkostnader -140 947,3 -144 209,9 -206 241,9 -215 353 -9 112 -215 439,6 

Material -9 879 -9 654,4 -11 509,5 -13 438 -1 928 -14 758,2 

Tjänster -69 631,7 -71 586,1 -97 634,7 -107 598 -9 963 -107 449,7 

Övriga kostnader -2 285,4 -1 633,3 -3 136,8 -3 287 -150 -2 711,2 

Kapitalkostnader -139,9 -179,7 -258 0 0 -263,8 

Avskrivningar -985,7 -635,2 -1 125 -1 383 0 -966 

Summa kostnader -223 869,0 -227 898,6 -319 905,9 -341 059 -21 153 -341 588,5 

Verksamhetens 
nettokostnader 

-177 483,9 -181 384,4 -283 138,9 -282 064 1 075 -276 500,0 

       

Finansiella intäkter       

Finansiella kostnader -3 -1,7 -0,5 -1  -2,1 

Resultat efter 
finansiella poster 

-177 486,9 -181 386,1 -283 139,4 -282 065 1 075 -276 502,1 

Extraordinära poster       

Årets resultat -177 486,9 -181 386,1 -283 139,4 -282 065 1 075 -276 502,1 

Kommentar till resultat 

Bistånd 
Prognostiserad avvikelse om +1075 tkr beror på att en administrativtjänst är under 
rekrytering, vidare har två befintliga medarbetare inte har 100% tjänstgöring. I dagsläget 
nyttjas inte färdtjänst i bedömd omfattning. Från juli/aug har vi köpt ytterligare plats, vilket 
gör att vi försämrar tidigare lagd prognosen. 
Äldreomsorgen 
Äldreomsorgen prognostiserar ett nollresultat. 
Statsbidrag har per juli mottagits om 38,8 mnkr, dock så är 20 mnkr av dessa periodiserade till 
2023. 
Avvikelsen inom äldreomsorgen beror främst på personalkostnader, heltidsresan och studier 
för medarbetare genererar en kostnad utöver budget om -9800tkr. Kostnader för heltidsresan 
kommer att täckas av statsbidraget Säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer. 
Materialet prognostiseras negativt pga prisökningar på sjuk- och förbrukningsmaterial. 
Årsavvikelsen under posten tjänster består till största den av inhyrd legitimerad personal, ca -
5200tkr. Vidare belastar renoveringar om ca -1500tkr och el/drivmedel om ca -1000tkr samt 
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att övriga driftkostnader överlag har blivit betydligt dyrare än tidigare år. 

Investeringsrapport 

Investeringstabell verksamheter 

Enhet Utfall 
202208 

Utfall 
202108 

Årsbudget Årsprogn
os 

Årsavvikel
se 

Bokslut 
2021 

Äldreomsorg -1 611 -538 -3 000 -3 000 0 -2 664 

       

       

       

Summa verksamheten -1 611 -538 -3 000 -3 000 0 -2 664 

Kommentar till investeringar 
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Funktionshindradeomsorg 

Resultatrapport 

Verksamhetens resultatrapport 

(tkr) Utfall 
202208 

Utfall 
202108 

Årsbudget Årsprogn
os 

Årsavvikel
se 

Bokslut 
2021 

Taxor & avgifter 228,5 151,9 252 252 0 496,1 

Övriga intäkter 15 388 14 019,3 20 598,6 21 216 617 25 769,1 

Summa intäkter 15 616,5 14 171,2 20 850,6 21 468 617 26 265,2 

       

Personalkostnader -71 226,3 -62 169,8 -104 150 -104 964 -814 -96 002,7 

Material -3 820,8 -3 166,7 -4 545,5 -4 696 -150 -5 354,2 

Tjänster -17 370,1 -15 019,1 -24 797,9 -26 741 -1 943 -23 885,3 

Övriga kostnader -6 424 -6 501 -9 070,1 -9 180 -110 -10 505,5 

Kapitalkostnader -18,4 -97,3 -21 0 0 -114,8 

Avskrivningar -82,4 -64,4 -131 -152 0 -96,6 

Summa kostnader -98 942,0 -87 018,3 -142 715,5 -145 733 -3 017 -135 959,1 

Verksamhetens 
nettokostnader 

-83 325,5 -72 847,1 -121 864,9 -124 265 -2 400 -109 693,9 

       

Finansiella intäkter       

Finansiella kostnader -34,3 -23,3    -43 

Resultat efter 
finansiella poster 

-83 359,8 -72 870,4 -121 864,9 -124 265 -2 400 -109 736,9 

Extraordinära poster       

Årets resultat -83 359,8 -72 870,4 -121 864,9 -124 265 -2 400 -109 736,9 

Kommentar till resultat 

Funktionshindradeomsorgen 
FHO prognostiserar ett underskott om -2400tkr. 
Intäkterna bedöms komma att avvika positivt tack vare intern försäljning till övriga 
verksamheter och att vi kommer erhålla statsbidraget Äldreomsorgslyftet. Bidraget är 
medräknat i prognosen. 
Heltidsresan, studier för medarbetare och kostnadskrävande beslut påverkar 
personalkostnaderna inom gruppbostäderna, bedömning helår -3300tkr. 
Kostnaden för material är högre i år än fg år vid samma tidpunkt, det beror på att vi gjort 
större inköp av skydds-/förbrukningsmaterial och att materialet överlag är dyrare. Materialet 
säljer vi vidare till övriga verksamheter. 
Under posten tjänster har vi kostnader för inhyrd legitimerad personal om ca -150tkr samt att 
inom personlig assistans har vi haft en kostnad avseende en tillfällig utökning, en kostnad vi 
bedömde att vi kunde få åter av försäkringskassan/privata utföraren. Kostnaden för den 
tillfälliga utökade tiden från kommunen kan inte eftersökas vilket gör att personligassistans 
går in i 2022 med ett underskott om dryga -500tkr. Vidare har en privat LSS fått utökad tid 
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vilket genererar ca -200tkr. Nytt och mer kostsamt hyresavtal för en gruppbostad, -250tkr. Vi 
har även räknat med en ombyggnation av ventilation på enheten korttids för barn till en 
kostnad om ca -600tkr. Utöver det har vi höga kostnader el, ca -300tkr i årsavvikelse. 

Investeringsrapport 

Investeringstabell verksamheter 

Enhet Utfall 
202208 

Utfall 
202108 

Årsbudget Årsprogn
os 

Årsavvikel
se 

Bokslut 
2021 

Funktionshindradeomsor
g 

0 0 -800 -800 0 -271 

       

       

       

Summa verksamheten 0 0 -800 -800 0 -271 

Kommentar till investeringar 
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Individ- och familjeomsorg 

Resultatrapport 

Verksamhetens resultatrapport 

(tkr) Utfall 
202208 

Utfall 
202108 

Årsbudget Årsprogn
os 

Årsavvikel
se 

Bokslut 
2021 

Taxor & avgifter 447,4 383,5 306 306 0 451,2 

Övriga intäkter 15 851,7 15 107,5 15 636,5 17 637 2 000 26 979,5 

Summa intäkter 16 299,1 15 491,0 15 942,5 17 943 2 000 27 430,7 

       

Personalkostnader -56 404,1 -52 887 -89 972,6 -87 773 2 200 -80 785,8 

Material -1 169,9 -589,6 -1 685 -1 685 0 -1 351,9 

Tjänster -57 128,8 -47 073,2 -56 498 -78 455 -21 957 -71 521,5 

Övriga kostnader -21 375,4 -22 460,7 -34 744,6 -31 987 2 757 -33 196,6 

Kapitalkostnader -179,8 -184,6 -260   -277,8 

Avskrivningar -235,3 -162,8 -261 -521 0 -277 

Summa kostnader -136 493,3 -123 357,9 -183 421,2 -200 421 -17 000 -187 410,6 

Verksamhetens 
nettokostnader 

-120 194,2 -107 866,9 -167 478,7 -182 478 -15 000 -159 979,9 

       

Finansiella intäkter       

Finansiella kostnader -23 -11,5 -29,3 -29 0 -14,9 

Resultat efter 
finansiella poster 

-120 217,2 -107 878,4 -167 508,0 -182 507 -15 000 -159 994,8 

Extraordinära poster       

Årets resultat -120 217,2 -107 878,4 -167 508,0 -182 507 -15 000 -159 994,8 

Kommentar till resultat 

Prognosen för Individ- och familjeomsorgen för året skrivs upp med ytterligare 5 mkr till 
15 mkr. Detta beror på att antalet placeringar på barn och unga fortsätter att öka. 
Prognosen för barn och unga skrivs upp med ytterligare 9,5 mkr. Det beror på ett fortsatt högt 
tryck på anmälningar, utredningar och placeringar. 
Under t1-t2 har det i år inkommit 1400 anmälningar mot föregående år då det kom in 1195 
anmälningar. Föregående års helårsnotering var 2126 anmälningar, vilket var det högsta 
antalet någonsin i Tierp. 
Antalet placeringar t2 2022 var 122 stycken, en ökning med 26 placeringar från t1. 7 av dessa 
barn var nyinflyttade till kommunen. T2 2021 var placeringarna 92 stycken. En placering 
kostar mellan 75 tkr-200 tkr per månad. 
Antalet insatser var 403 t2 2022 och 303 insatser t2 2021, vilket visar att den största delen av 
ökningen, 70%,  tar öppenvården hand om. Den höga arbetsbelastningen gör att vi fortsätter 
att använda konsulter på tjänster som vi inte lyckats rekrytera egen personal på. Vi fortsätter 
att försöka rekrytera egen personal för att minska beroendet av bemanningspersonal. 
Boendestödet skriver upp sin prognos med 500 tkr. Det beror på ökade volymer framförallt 
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inom arbetet med stöd till barnfamiljer, som en del av hemmaplanslösningar. 
Däremot går försörjningsstödet bättre än förväntat, ca 2 mkr enligt prognosen. Antalet 
biståndsmottagare har minskat från i snitt 598 per månad 2021 till 546 2022 för perioden ,Fler 
har gått till eget arbete, bland annat tack vare väldigt gott samarbete med vuxenutbildningen. 
Några har även fått sjukersättning. Prisökningar etc kommer att få större effekt nästa år då det 
kan antas att riksnormen kommer att höjas rejält pga kostnadsläget. 
Arbetsmarknadsenheten och administrativa enheten prognosticerar överskott om 400- resp 
300 tkr pga vakanshållande av tjänster. Beroende och familjestöd prognosticerar ca 300 tkr i 
överskott vilket beror på viss sjukfrånvaro och balans gällande placeringar. 
Ett statsbidrag om 2 mkr är beaktat i prognosen, där vi sökt ytterligare 1,5 mkr. Det är dock 
osäkert att hela summan beviljas. Ytterligare statsbidrag har inkommit med anledning av 
Ukrainaflyktingar. Dessa har avräknats i barn och ungas prognosresultat och delar av dessa 
medel behöver föras över till kommande år pga att kostnaderna uppkommer då. 
  

Investeringsrapport 

Investeringstabell verksamheter 

Enhet Utfall 
202208 

Utfall 
202108 

Årsbudget Årsprogn
os 

Årsavvikel
se 

Bokslut 
2021 

Individ och 
Familjeomsorg 

-84 -406 -400 -400 0 -532 

       

       

       

Summa verksamheten       

Kommentar till investeringar 

Budgeterade medel kommer att användas. Vi ser fn över vissa anpassningar av lokalerna. 
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IT-nämnd 

Resultatrapport 

Verksamhetens resultatrapport 

(tkr) Utfall 
202208 

Utfall 
202108 

Årsbudget Årsprogn
os 

Årsavvikel
se 

Bokslut 
2021 

Taxor & avgifter       

Övriga intäkter 46 224 45 800 80 145 74 992 -5 153 67 840 

Summa intäkter 46 224 45 800 80 145 74 992 -5 153 67 840 

       

Personalkostnader -17 842 -17 069 -31 321 -29 021 2 300 -26 172 

Material -466 -420 -4 650 -1 775 2 875 -403 

Tjänster -26 328 -27 889 -42 007 -41 863 144 -40 553 

Övriga kostnader -230 -98 -206 -372 -166 -117 

Kapitalkostnader       

Avskrivningar -1 340 -324 -1 961 -1 961  -591 

Summa kostnader -46 206 -45 800 -80 145 -74 992 5 153 -67 836 

Verksamhetens 
nettokostnader 

18 0 0 0 0 4 

       

Finansiella intäkter       

Finansiella kostnader -18     -4 

Resultat efter 
finansiella poster 

0 0 0 0 0 0 

Extraordinära poster       

Årets resultat 0 0 0 0 0 0 

Kommentar till resultat 

IT-centrums delårsresultat +5807 tkr har fördelats enligt följande: 
Tierp: +1964 tkr 
Älvkarleby: +276 tkr 
Heby: +549 tkr 
Knivsta: +1778 tkr 
Östhammar: +1240 tkr 
I prognosen bedöms det mesta av överskottet att bestå, prognosen visar ett överskott på 
5153 tkr. 
Personalkostnaderna är lägre än budgeterat med anledning av att hemtagningsprojektet inte 
har kommit igång som beräknat, +3000 tkr. Resterande del av överskottet, +2153 tkr, beror 
främst på att kostnaden för ny servermiljö inte ser ut att att komma upp i den nivå som 
beräknades i budget. Vilket har sin främsta orsak i försenade leveranser. 
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Investeringsrapport 

Investeringstabell verksamheter 

Enhet Utfall 
202208 

Utfall 
202108 

Årsbudget Årsprogn
os 

Årsavvikel
se 

Bokslut 
2021 

Administration   -500  500  

Drift  -438  -500 -500 -6 450 

Nät -322 -977 -800 -800  -1 092 

       

Summa verksamheten -322 -1 415 -1 300 -1 300 0 -7 542 

Kommentar till investeringar 

Med anledning av att den centrala hårdvaran för ny server- och kommunikationsmiljö har 
finansierats via ett leasingavtal så har en mindre del investeringsmedel ianspråktagits. 
Prognosen är att investeringsbudgeten på 1300 tkr kommer att förbrukas. 



Delårsrapport 96(102)

Lönenämnd 

Resultatrapport 

Verksamhetens resultatrapport 

(tkr) Utfall 
202208 

Utfall 
202108 

Årsbudget Årsprogn
os 

Årsavvikel
se 

Bokslut 
2021 

Taxor & avgifter       

Övriga intäkter 6 716 6 974 11 043 10 536 -507 10 389 

Summa intäkter 6 716 6 974 11 043 10 536 -507 10 389 

       

Personalkostnader -4 774 -4 875 -7 705 -7 444 261 -7 491 

Material -65 -84 -19 -72 -53 -94 

Tjänster -1 860 -2 000 -3 299 -3 000 299 -2 785 

Övriga kostnader -17 -15 -20 -20 0 -19 

Kapitalkostnader       

Avskrivningar       

Summa kostnader -6 716 -6 974 -11 043 -10 536 507 -10 389 

Verksamhetens 
nettokostnader 

0 0 0 0 0 0 

       

Finansiella intäkter       

Finansiella kostnader       

Resultat efter 
finansiella poster 

0 0 0 0 0 0 

Extraordinära poster       

Årets resultat 0 0 0 0 0 0 

Kommentar till resultat 

Lönecentrums delårsresultatet  +658 tkr har fördelats enligt följande: 
Tierp 323 tkr (49%) 
Älvkarleby 132 tkr (20%) 
Knivsta 197 tkr (30%) 
Temab 6 tkr (1%) 
I prognosen bedöms det mesta av överskottet att bestå, prognosen visar ett överskott på 
507 tkr. 
Kostnaderna för personal beräknas bli lägre än budgeterat, främst med anledning av att 
medarbetare på Lönecentrum har gått in som Tf Lönechef och medarbetarens ordinarie tjänst 
tillsätts inte under perioden september till november. Lönecentrum hanterar den tillfälligt 
minskade arbetsresursen genom omfördelning av arbetsuppgifter och förändrad 
prioriteringsordning. 
Kostnaden för tjänster beräknas också bli lägre än budgeterat. Det är kostnaden för licenser 
och konsulter som inte kommer upp i den nivå som var budgeterad. 
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Investeringsrapport 

Investeringstabell verksamheter 

Enhet Utfall 
202208 

Utfall 
202108 

Årsbudget Årsprogn
os 

Årsavvikel
se 

Bokslut 
2021 

       

       

       

       

Summa verksamheten       

Kommentar till investeringar 

Lönecentrum har inga investeringar. 
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Jävsnämnd 

Resultatrapport 

Verksamhetens resultatrapport 

(tkr) Utfall 
202208 

Utfall 
202108 

Årsbudget Årsprogn
os 

Årsavvikel
se 

Bokslut 
2021 

Taxor & avgifter       

Övriga intäkter       

Summa intäkter       

       

Personalkostnader -18 -20 -45 -32 13 -30 

Material       

Tjänster       

Övriga kostnader       

Kapitalkostnader       

Avskrivningar       

Summa kostnader -18 -20 -45 -32 13 -30 

Verksamhetens 
nettokostnader 

-18 -20 -45 -32 13 -30 

       

Finansiella intäkter       

Finansiella kostnader       

Resultat efter 
finansiella poster 

-18 -20 -45 -32 13 -30 

Extraordinära poster       

Årets resultat -18 -20 -45 -32 13 -30 

Kommentar till resultat 

Jävsnämndens verksamhet det vill säga behovet av sammanträden är helt avhängigt av vilka 
aktiviteter som kommunen bedriver, till exempel byggprojekt, som kräver politiska beslut. 
Jävsnämnden har normalt 2-4 sammanträden per år. Under 2022 förväntas jävsnämnden ha tre 
sammanträden, därav ett mindre överskott. 

Investeringsrapport 

Investeringstabell verksamheter 

Enhet Utfall 
202208 

Utfall 
202108 

Årsbudget Årsprogn
os 

Årsavvikel
se 

Bokslut 
2021 

       

       

       

       

Summa verksamheten       
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Kommentar till investeringar 

Jävsnämnden har ingen investeringsbudget. 



Delårsrapport 100(102)

Valnämnd 

Resultatrapport 

Verksamhetens resultatrapport 

(tkr) Utfall 
202208 

Utfall 
202108 

Årsbudget Årsprogn
os 

Årsavvikel
se 

Bokslut 
2021 

Taxor & avgifter       

Övriga intäkter 619  550 619 69  

Summa intäkter 619  550 619 69  

       

Personalkostnader -42 -15 -814 -814  -18 

Material -13  -41 -41   

Tjänster -6  -199 -268 -69  

Övriga kostnader -5  -26 -26  -1 

Kapitalkostnader       

Avskrivningar       

Summa kostnader -66 -15 -1 080 -1 149 -69 -19 

Verksamhetens 
nettokostnader 

553 -15 -530 -530 0 -19 

       

Finansiella intäkter       

Finansiella kostnader       

Resultat efter 
finansiella poster 

553 -15 -530 -530 0 -19 

Extraordinära poster       

Årets resultat 553 -15 -530 -530 0 -19 

Kommentar till resultat 

Valnämndens verksamhet under valår till riksdag, kommun och region är främst koncentrerad 
till september månad. Statsbidraget som brukar täcka ungefär 50 procent av kostnaderna 
betalades ut under april. Budgeten bör hållas, dock svårt att göra en säker prognos än. 
Framförallt på grund av att arvoden för de drygt hundra personer som arbetat i valet läggs in 
till oktober-lönen. Aroveskostnaderna kommer öka under detta val jämfört med tidigare 
eftersom bemanningen har varit högre på grund av nya regler och säkerhetskrav från 
valmyndigheten. 

Investeringsrapport 

Investeringstabell verksamheter 

Enhet Utfall 
202208 

Utfall 
202108 

Årsbudget Årsprogn
os 

Årsavvikel
se 

Bokslut 
2021 
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Enhet Utfall 
202208 

Utfall 
202108 

Årsbudget Årsprogn
os 

Årsavvikel
se 

Bokslut 
2021 

       

Summa verksamheten       

Kommentar till investeringar 

Valnämnden har ingen investeringsbudget. 



Delårsrapport 102(102)

Revision 

Resultatrapport 

Verksamhetens resultatrapport 

(tkr) Utfall 
202208 

Utfall 
202108 

Årsbudget Årsprogn
os 

Årsavvikel
se 

Bokslut 
2021 

Taxor & avgifter       

Övriga intäkter       

Summa intäkter       

       

Personalkostnader -157 -165 -313 -313 0 -267 

Material  -1 -9 -9 0 -1 

Tjänster -373 -423 -1 448 -1 448 0 -1 280 

Övriga kostnader -4 -2 -36 -36 0 -8 

Kapitalkostnader       

Avskrivningar       

Summa kostnader -534 -591 -1 806 -1 806 0 -1 556 

Verksamhetens 
nettokostnader 

-534 -591 -1 806 -1 806 0 -1 556 

       

Finansiella intäkter       

Finansiella kostnader       

Resultat efter 
finansiella poster 

-534 -591 -1 806 -1 806 0 -1 556 

Extraordinära poster       

Årets resultat -534 -591 -1 806 -1 806 0 -1 556 

Kommentar till resultat 

Investeringsrapport 

Investeringstabell verksamheter 

Enhet Utfall 
202208 

Utfall 
202108 

Årsbudget Årsprogn
os 

Årsavvikel
se 

Bokslut 
2021 

       

       

       

       

Summa verksamheten       

Kommentar till investeringar
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§ 237 
Dnr KS/2022:887 

(KF) Ekonomiska åtgärder baserade på tertial 2 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att uppdra Kommundirektören gemensamt med verksamheterna Individ- 
och familjeomsorgen och Gemensam service fortsätta arbeta intensivt 
med åtgärder som ger besparingar under 2022. Ekonomisk effekt och 
rapport om vidtagna åtgärder görs till respektive utskott som bereder 
eventuella förslag som kräver politiska beslut för att hålla en budget i 
balans, samt 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att under 2022 täcka underskottet om 1 000 tkr för Gemensam service 
genom ianspråktagande av prognostiserat överskott utöver budgeterat 
resultat  
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt fastställd rutin i Riktlinjen för ekonomisk styrning ska varje 
verksamhet som redovisar en negativ prognos analysera verksamheten 
och ta fram förslag på åtgärder. Detta ska sedan beredas i respektive 
utskott och sedan ska kommunstyrelsen fatta beslut om eventuella 
åtgärder eller annan finansiering av underskottet. Utskotten barn och 
ungdom, samhällsbyggnad samt arbete och omsorg har samtliga haft 
ärende från respektive verksamhet uppe för information och diskussion 
avseende prognos per mars. Efter tertialrapporten behandlas frågan även i 
kommunstyrelsens arbetsutskott för verksamheten gemensam service.  
 
För Individ- och Familjeomsorgen beror avvikelserna på; 
Barn och unga Ökade kostnader placeringar -9,5 mkr 
Boendestöd Ökade insatser familjearbete -0,5 mkr 
Ame Vakanser +0,4 mkr 
Adm Vakans +0,3 mkr 
Beroende och 
familjestöd 

Frånvaro o minskade placeringar +0,3 mkr 

Försörjningsstöd Färre ärenden +2 mkr 
Statsbidrag Återsökta medel +2 mkr 
Totalt  -5 mkr 
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För kommundirektören beror avvikelsen på 550 tkr avseende 
personalkostnaderna för politiker och köpt material, (datorer) på 330 tkr. 
Den stora avvikelsen är ramförändringar som ej blev genomförda på 2,1 
mnkr. 
Viss del av de prognostiserade underskotten föreslås tillfälligt under 2022 
täckas med delar av det prognostiserade överskottet utöver resultatmålet 
för 2022. Förslagen till beslut pekar tydligt på att respektive verksamhet 
ska fortsätta arbetet med åtgärder för att nå budget i balans.   
 
 
Beslutsmotivering 
För att uppnå budget i balans bör verksamheterna fortsatt arbeta för att 
uppnå budget i balans och enligt rutin redovisa och inhämta förslag till 
åtgärder vid respektive utskott. Kommer det fram åtgärder som ger 
besparingar både 2022 och/eller 2023 så ska de genomföras omgående 
om de inte kräver politiska beslut. 
 
Kommundirektören har sedan tidigare i uppdrag, KS§119, att inför 2023 
återkomma till kommunstyrelsen med konkreta förslag på åtgärder som 
blir bestående kostnadseffektiviseringar. Återrapportering ska ske i god 
tid inför beslut så att helårseffekt per 2023 i största mån kan nås. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Skulle kommunen göra drastiska åtgärder för att komma till rätta med 
underskottet inom Funktionshindradeomsorgen så är risken 
överhängande att barn med behov av extra stöd drabbas. 
 
Mål och uppdrag 
Beslutet bidrar till arbetet med delmål enligt nedan.  

- 16.2 Kommunens verksamheter ska vara effektiva, transparanta 
och rättssäkra 

- 16.3 Kommunkoncernens ekonomi ska vara långsiktigt hållbar. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Förslaget är att ianspråkta obudgeterade intäkter. Då kommunen fått ökad 
finansiering via skatteintäkter kommer de finansiella målen ändå att 
uppnås. Efter ovanstående ianspråktagande är det prognostiserade 
resultatet i Tertialrapporten januari-augusti för 2022 +40,5 mnkr jämfört 
med budget som är 28,4 mnkr. Resultatet är alltså nästan 13 mnkr bättre 
än budget. 
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
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Beslutet skickas till 
 Verksamhetschef Gemensam Service 
 Kommundirektör 
 Ekonomichef 
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2022-06-10 KS/2022:504
  

  
   
  
    

 

Ekonomiska åtgärder baserade på tertial 2 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att uppdra Kommundirektören gemensamt med verksamheterna Individ- 
och familjeomsorgen och Gemensam service fortsätta arbeta intensivt med 
åtgärder som ger besparingar under 2022. Ekonomisk effekt och rapport 
om vidtagna åtgärder görs till respektive utskott som bereder eventuella 
förslag som kräver politiska beslut för att hålla en budget i balans, samt 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att under 2022 täcka underskottet om 1 000 tkr för Gemensam service 
genom ianspråktagande av prognostiserat överskott utöver budgeterat 
resultat  
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt fastställd rutin i Riktlinjen för ekonomisk styrning ska varje 
verksamhet som redovisar en negativ prognos analysera verksamheten och 
ta fram förslag på åtgärder. Detta ska sedan beredas i respektive utskott 
och sedan ska kommunstyrelsen fatta beslut om eventuella åtgärder eller 
annan finansiering av underskottet. Utskotten barn och ungdom, 
samhällsbyggnad samt arbete och omsorg har samtliga haft ärende från 
respektive verksamhet uppe för information och diskussion avseende 
prognos per mars. Efter tertialrapporten behandlas frågan även i 
kommunstyrelsens arbetsutskott för verksamheten gemensam service.  
 
För Individ- och Familjeomsorgen beror avvikelserna på; 

Barn och unga Ökade kostnader placeringar -9,5 mkr 
Boendestöd Ökade insatser familjearbete -0,5 mkr 
Ame Vakanser +0,4 mkr 
Adm Vakans +0,3 mkr 
Beroende och familjestöd Frånvaro o minskade placeringar +0,3 mkr 
Försörjningsstöd Färre ärenden +2 mkr 
Statsbidrag Återsökta medel +2 mkr 
Totalt  -5 mkr 
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För kommundirektören beror avvikelsen på 550 tkr avseende 
personalkostnaderna för politiker och köpt material, (datorer) på 330 tkr. 
Den stora avvikelsen är ramförändringar som ej blev genomförda på 2,1 
mnkr. 
Viss del av de prognostiserade underskotten föreslås tillfälligt under 2022 
täckas med delar av det prognostiserade överskottet utöver resultatmålet 
för 2022. Förslagen till beslut pekar tydligt på att respektive verksamhet 
ska fortsätta arbetet med åtgärder för att nå budget i balans.   
 
 
Beslutsmotivering 
För att uppnå budget i balans bör verksamheterna fortsatt arbeta för att 
uppnå budget i balans och enligt rutin redovisa och inhämta förslag till 
åtgärder vid respektive utskott. Kommer det fram åtgärder som ger 
besparingar både 2022 och/eller 2023 så ska de genomföras omgående om 
de inte kräver politiska beslut. 
 
Kommundirektören har sedan tidigare i uppdrag, KS§119, att inför 2023 
återkomma till kommunstyrelsen med konkreta förslag på åtgärder som 
blir bestående kostnadseffektiviseringar. Återrapportering ska ske i god tid 
inför beslut så att helårseffekt per 2023 i största mån kan nås. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Skulle kommunen göra drastiska åtgärder för att komma till rätta med 
underskottet inom Funktionshindradeomsorgen så är risken överhängande 
att barn med behov av extra stöd drabbas. 
 
Mål och uppdrag 
Beslutet bidrar till arbetet med delmål enligt nedan.  

- 16.2 Kommunens verksamheter ska vara effektiva, transparanta och 
rättssäkra 

- 16.3 Kommunkoncernens ekonomi ska vara långsiktigt hållbar. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Förslaget är att ianspråkta obudgeterade intäkter. Då kommunen fått ökad 
finansiering via skatteintäkter kommer de finansiella målen ändå att 
uppnås. Efter ovanstående ianspråktagande är det prognostiserade 
resultatet i Tertialrapporten januari-augusti för 2022 +40,5 mnkr jämfört 
med budget som är 28,4 mnkr. Resultatet är alltså nästan 13 mnkr bättre än 
budget. 
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 
Beslutet skickas till 

 Verksamhetschef Gemensam Service 
 Kommundirektör 
 Ekonomichef 
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I tjänsten  
 
Veikko Niemi 
Ekonomichef 
Kommunfullmäktige 
 



Åtgärdsplan pga prognostiserat underskott Individ- och familjeomsorg 

 

Prognos för juli -10 mkr 

Majprognosen var 20 mkr underskott sedan fick vi extra tilldelning om 13,9 mkr. 

Kvar var underskott om 6 mkr. En ökning om 4 mkr för underskott barn och unga. 

Ökning gällande barn och unga 

 

Prognos t2  per sista augusti. -15 mkr ( utan extra tilldelning 2022 29 mkr) 

Barn och unga Ökade kostnader placeringar -9,5 mkr 
Boendestöd Ökade insatser familjearbete -0,5 mkr 
Ame Vakanser +0,4 mkr 
Adm Vakans +0,3 mkr 
Beroende och familjestöd Frånvaro o minskade placeringar +0,3 mkr 
Försörjningsstöd Färre ärenden +2 mkr 
Statsbidrag Återsökta medel +2 mkr 
Totalt  -5 mkr 

 

Kommentar: 

Fortsatt högt tryck på anmälningar av att barn far illa. Allt talar för att siffran blir högre än 2021 då 
2126 anmälningar var högsta siffran någonsin. 

 26 nya placeringar under tertial 2. En placering kostar mellan 80-200 tusen kronor per månad. 

100 fler insatser under 2022 jämfört med 2021, men 70% av dessa tas inom egen öppenvård. 

 

Åtgärdsplan 

Göra risk och konsekvensanalys och ta bort de tjänster som idag är vakanta. 4 tjänster 2,3 mkr 
helårseffekt 

Genomlysa alla pågående placeringar och göra bedömning/prognos om varaktighet av dessa och se 
om det går att ta hem placeringar med ordinarie öppenvård eller genom att förstärka öppenvården. 

Stärka arbetet med att rekrytera egna familjehem då kostnaden för konsulentstödda familjehem har 
ökat drastiskt. 

Fortsätta försöka rekrytera egen personal istället för att använda konsulter. 

Översyn av öppna, ej lagstadgade verksamheter för att se om det går att effektivisera dessa 

Varje enhet ser över bemanning, arbetssätt etc för att se eventuella besparingsmöjligheter 

Äskande till ks om att täcka underskottet 15 mkr.
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§ 226 
Dnr KS/2022:817 

(KF) Taxa för slamavgift 2023 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta i enlighet med 
Styrelsen för Tierps Energi & Miljö AB förslag 
 
att fastställa slamtaxa i Tierps kommun. Slamtaxa skall gälla från och 
med 2023-01-01 intill dess att nytt beslut om taxa fattas. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Den gällande slamtaxans revidering blev senast antagen av 
kommunfullmäktige den 10 november 2021 och gäller sedan den 1 
januari 2022. Taxan ska finansiera de kostnader Temab har för att utföra 
uppdraget av det kommunala renhållningsansvaret för tömning av slam 
från enskilda avlopp, slutna tankar och slamavskiljare/köksavlopp. 
 
Beslutsmotivering 
I Tierps kommun är det Temab som ansvarar för insamling av 
hushållsavfall och därmed också tömning och behandling av slam från 
enskilda avloppsanläggningar, slamavskiljare/köksavlopp. För själva 
tömningen anlitar Temab i sin tur en entreprenör. Slammet i enskilda 
avloppsanläggningar, slamavskiljare/köksavlopp klassas som 
hushållsavfall och enligt miljöbalken är det endast kommunen, eller den 
entreprenör som kommunen har utsett, som får tömma och transportera 
bort hushållsavfallet. Det innebär att slam inte får tömmas eller 
transporteras på något annat sätt. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
I den föreslagna slamtaxan för år 2023 har hänsyn tagits till kommunens 
långsiktiga lokala miljömål enligt Agenda 2030 Slamtaxan för år 2023 är 
korrigerad efter nya förutsättningar utifrån genomförd upphandling, samt 
att det ska korrelera bättre till mängden slam som tas om hand, då en stor 
kostnad är kopplad till omhändertagande av slam. Taxan ska finansiera 
de kostnader Temab har för att utföra uppdraget av det kommunala 
renhållningsansvaret för tömning av slam från enskilda avlopp, slutna 
tankar och slamavskiljare/köksavlopp. Kostnadsökningen för slammet är 
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beräknad till 4% på total budget för 2023. Taxan är beräknad att täcka 
dessa kostnader. Anledningen till kostnadsökningen är dels att kostnaden 
för omhändertagandet av slam har ökat under 2022 samt beräknas öka 
under kommande år med även ökade kostnader på grund av det 
ekonomiska läget i Sverige och världen bland annat med ökade 
drivmedelskostnader. 
 
En ökad avgift för slam kommer att påverka kommunkoncernens resultat 
då kommunen är avgiftsskyldig och därmed får en höjd avgift vilket 
belastar hyror och driftskostnader. 
 
Beslutsunderlag 

 Missiv till KF angående slamtaxa år 2023 
 Taxa för slamavgifter år 2023 

Beslutet skickas till 
 Kommundirektör 
 Vd för Tierps Energi & Miljö AB 
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Taxa för slamavgift 2023 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta i enlighet med 
Styrelsen för Tierps Energi & Miljö AB förslag 
 
att fastställa slamtaxa i Tierps kommun. Slamtaxa skall gälla från och med 
2023-01-01 intill dess att nytt beslut om taxa fattas. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Den gällande slamtaxans revidering blev senast antagen av 
kommunfullmäktige den 10 november 2021 och gäller sedan den 1 januari 
2022. Taxan ska finansiera de kostnader Temab har för att utföra uppdraget 
av det kommunala renhållningsansvaret för tömning av slam från enskilda 
avlopp, slutna tankar och slamavskiljare/köksavlopp. 
 
Beslutsmotivering 
I Tierps kommun är det Temab som ansvarar för insamling av 
hushållsavfall och därmed också tömning och behandling av slam från 
enskilda avloppsanläggningar, slamavskiljare/köksavlopp. För själva 
tömningen anlitar Temab i sin tur en entreprenör. Slammet i enskilda 
avloppsanläggningar, slamavskiljare/köksavlopp klassas som 
hushållsavfall och enligt miljöbalken är det endast kommunen, eller den 
entreprenör som kommunen har utsett, som får tömma och transportera 
bort hushållsavfallet. Det innebär att slam inte får tömmas eller 
transporteras på något annat sätt. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
I den föreslagna slamtaxan för år 2023 har hänsyn tagits till kommunens 
långsiktiga lokala miljömål enligt Agenda 2030 Slamtaxan för år 2023 är 
korrigerad efter nya förutsättningar utifrån genomförd upphandling, samt 
att det ska korrelera bättre till mängden slam som tas om hand, då en stor 
kostnad är kopplad till omhändertagande av slam. Taxan ska finansiera de 
kostnader Temab har för att utföra uppdraget av det kommunala 
renhållningsansvaret för tömning av slam från enskilda avlopp, slutna 
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tankar och slamavskiljare/köksavlopp. Kostnadsökningen för slammet är 
beräknad till 4% på total budget för 2023. Taxan är beräknad att täcka 
dessa kostnader. Anledningen till kostnadsökningen är dels att kostnaden 
för omhändertagandet av slam har ökat under 2022 samt beräknas öka 
under kommande år med även ökade kostnader på grund av det 
ekonomiska läget i Sverige och världen bland annat med ökade 
drivmedelskostnader. 
 
En ökad avgift för slam kommer att påverka kommunkoncernens resultat 
då kommunen är avgiftsskyldig och därmed får en höjd avgift vilket 
belastar hyror och driftskostnader. 
 
Beslutsunderlag 

 Missiv till KF angående slamtaxa år 2023 
 Taxa för slamavgifter år 2023 

Beslutet skickas till 
 Kommundirektör 
 Vd för Tierps Energi & Miljö AB 
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Tierps Energi & Miljö AB Handläggare  

Box 9 Tomas  Ulväng  

815 21 Tierp  Vd 

Besöksadress: Vallskogavägen 3, Tierp Telefon: 0293-21 99 01 

Telefon: 0293-21 99 00 Epost: tomas.ulvang@temab.tierp.se 

 
 

Dokumentnamn 

 Förslag till beslut 
  

 Datum Diarienummer 

 2022-10-12  

 
 Adress Delegationspunkt 

 Kommunfullmäktige  

    

   
 
 
Slamtaxa för Tierps kommun 2023 
 

Förslag till beslut  

Styrelsen för Tierps Energi & Miljö AB föreslår Kommunstyrelsen att 

föreslå Kommunfullmäktige 
 

att fastställa slamtaxa i Tierps kommun. Slamtaxa skall gälla från och med 

2023-01-01 intill dess att nytt beslut om taxa fattas. 

 

 

Bakgrund 
Den gällande slamtaxans revidering blev senast antagen av 

kommunfullmäktige den 10 november 2021 och gäller från den 1 januari 

2022. Taxan ska finansiera de kostnader Temab har för att utföra uppdraget 

av det kommunala renhållningsansvaret för tömning av slam från enskilda 

avlopp, slutna tankar och slamavskiljare/köksavlopp. 

 

  

Beslutsunderlag  

 Bilaga 1, Förslag till slamtaxa 2023 

 

 

Motivering 

I Tierps kommun är det Temab som ansvarar för insamling av 

hushållsavfall och därmed också tömning och behandling av slam från 

enskilda avloppsanläggningar, slamavskiljare/köksavlopp. För själva 

tömningen anlitar Temab i sin tur en entreprenör.  

 

Slammet i enskilda avloppsanläggningar, slamavskiljare/köksavlopp 

klassas som hushållsavfall och enligt miljöbalken är det endast kommunen, 

eller den entreprenör som kommunen har utsett, som får tömma och 

transportera bort hushållsavfallet. Det innebär att slam inte får tömmas 

eller transporteras på något annat sätt. 
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Tierps Energi & Miljö AB Handläggare  

Box 9 Tomas  Ulväng  

815 21 Tierp  Vd 

Besöksadress: Vallskogavägen 3, Tierp Telefon: 0293-21 99 01 

Telefon: 0293-21 99 00 Epost: tomas.ulvang@temab.tierp.se 

 
 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering  

Taxan påverkar inte Tierps kommuns resultat eller balansräkning då 

verksamheten ingår i Tierps Energi & Miljö AB. I den föreslagna 

slamtaxan för år 2023 har hänsyn tagits till kommunens långsiktiga 

lokala miljömål enligt Agenda 2030 

 

Slamtaxan för år 2023 är korrigerad efter nya förutsättningar utifrån 

genomförd upphandling, samt att det ska korrelera bättre till mängden slam 

som tas om hand, då en stor kostnad är kopplad till omhändertagande av 

slam.  

 

Taxan ska finansiera de kostnader Temab har för att utföra uppdraget av 

det kommunala renhållningsansvaret för tömning av slam från enskilda 

avlopp, slutna tankar och slamavskiljare/köksavlopp. 

 

Kostnadsökningen för slammet är beräknad till 4% på total budget för 

2023. Taxan är beräknad att täcka dessa kostnader. Anledningen till 

kostnadsökningen är dels att kostnaden för omhändertagandet av slam har 

ökat under 2022 samt beräknas öka under kommande år med även ökade 

kostnader pga av det ekonomiska läget i Sverige och världen bland annat 

med  ökade drivmedelskostnader.  

 

 

 

 

Tidplan 

Taxan träder i kraft 2023-01-01. 

 
 

Beslut delges  

Kommunchef 

Vd för Tierps Energi & Miljö AB 

 

 

 

Tierps Energi & Miljö AB 

 

 

 

 

Kenneth Karlsson  Tomas Ulväng 

Ordförande Vd 



 

 
 

Tierps kommun │815 80 TIERP │Telefon: 0293-21 80 00 │www.tierp.se 
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Dokumentets giltighet och beslut 

Dokumentnamn: Taxa för Slamavgifter 
Gäller för: Tierps kommun 

Gäller  fr o m: 2023-01-01 

Gäller t o m: 2023-12-31 

Fastställd av: Fullmäktige § XX/2022 

Fastställd: 2022-MM-DD 

Diarienummer: KS 2022/XX 

 

Dokumentansvar och handläggning 

Dokumentansvarig: Anna Sjöberg Sjödén, 

Verksamhetschef Renhållning, 

Temab 

Handläggare: Anna Sjöberg Sjödén, 

Verksamhetschef Renhållning, 

Temab 

Dokumenthistorik 

Tidigare beslut: Kommunfullmäktige § /2022 

Upphäver: Slamtaxa 2022 
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Inledning 

Bakgrund 

Taxan ska finansiera de kostnader Tierps kommun har för att utföra det kommunala 

renhållningsansvaret. 

Syfte 

Att ge kommunen möjlighet att ta ut avgifter på ett sådant sätt att miljöanpassad 

avfallshantering främjas. 

Omfattning 

1. Tierps Energi & Miljö AB (Temab) har i uppdrag av Tierps kommun 

verksamhetsansvar för den del av avfallshanteringen som är kommunens 

ansvar. Avfallet får inte grävas ner, eldas upp eller på annat sätt slutligt 

omhändertas av någon annan än kommunen utan godkännande från 

kommunen. 

 

2. Lagstadgad mervärdeskatt ingår i de i taxan angivna beloppen avseende 

anläggnings- och brukningsavgifter. 

 

3. Det belopp som anges i fakturan skall betalas senast på förfallodagen. 

Belopp avrundas till hela krontal. Avgift som ej erlagts i tid påförs 

dröjsmålsränta enligt räntelagen samt eventuell kostnad för inkassoavgift 

enligt lagen om ersättningar för inkassokostnader. 

 

4. Med fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den som 

enligt 1 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som 

fastighetsägare. Tomträttshavare jämställs med fastighetsinnehavare i denna 

taxa. Bostadsrättsföreningar är fastighetsinnehavare. Samfälligheter 

jämställs med fastighetsinnehavare i de fall avfallshanteringen ingår 

samfälligheten. En fastighetsägare är skyldig att betala avgifter enligt denna 

taxa för slamavgifter. 

 

5. Enskild väg som nyttjas för hämtning skall hållas röjd och i sådant skick att 

den är framkomlig för hämtningsfordon. Erforderlig vändmöjlighet skall 

finnas. 

 

6. Ändring av tidpunkt för tömning av slam kan ske på grund av 

väderleksförhållanden och helgdagar. Ordinarie hämtning utförs i den 

ordning som Temab bestämmer. 
 

7. Om Temab:s  kostnader ändras genom särskilda skatter, ny eller ändrad lag, 

förordning eller föreskrift skall angivna priser justeras i enlighet med 

kostnadsändringen. 
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8. Saknar taxan tillämplighet för bortforsling/behandling av avfallsslag eller en 

tjänst har inte definierats i den kompletta taxan skall Temab räkna fram 

avgiften i det enskilda fallet dock till självkostnadspris. 

 

9. Önskemål om ändring av abonnemang ställs till Temab med skriftlig 

ansökan. Se även Temab:s hemsida. 

 

10. Förhållanden på tömningsplatsen 

Slamavskiljaren eller den slutna tanken ska vara lätt åtkomlig och synlig. 

Anläggningen ska vara markerad med skylt märkt ”slam”. Brunnslocket får 

ej vara övertäckt eller fastfruset och får inte vara tyngre än att det lätt kan 

hanteras av en person. Tömningsfordonet körs så nära avloppsanläggningen 

som chauffören anser sig kunna köra utan att förorsaka skada på fastighet 

eller tömningsfordon. Kontakta Temab om särskilda önskemål om 

uppställningsplats finns. Det är dock alltid chauffören som har det slutgiltiga 

avgörandet om uppställningsplats. 
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Avgiftsbestämmelser  

Typ av hämtning Volym 

kbm 

Enhet Pris  

(inkl moms) 

Slamavskiljare/köksavlopp    
Ordinarie hämtning samt överenskommen regelbunden tömning 

 0 - 1,5 per tömning 848 kr (818)  

 1,6 - 3 per tömning 1 247 kr (1203)    

 3,1 - 5 per tömning  1 996 kr (1925)  

 5,1 - 8 per tömning  3 243 kr (3129) 

    

Budning (extra beställning)     

Tillägg på ordinarie tömning Alla 

volymer 

per tömning 781 kr (750)  

    

Slutna tankar    

Överenskommen regelbunden tömning 

 0 - 3 per tömning 1 247 kr (1203)  

 3,1 - 5 per tömning 1 996 kr (1925)  

 5,1 - 8 per tömning 3 243 kr (3129)  

    

Budning (extra beställning)    

Tillägg på ordinarie tömning Alla 

volymer 

per tömning 781 kr (750) 

    

Tilläggsavgifter    

Tillägg för slang över 25 m  per 5 meter 110 kr (110) 

Tillägg för volym >8 per 

kubikmeter 

385 kr (385) 

Akuttömning inom 24 h under 

ordinarie arbetstid 

 per tömning  3000 kr (3000)  

Bomkörning*  per tillfälle 781 kr (750)  

Spolning i samband med tömning  per tillfälle 1000 kr (1000) 

 
* En så kallad bomkörning uppstår om slambilen inte kan utföra slamtömningen som 

planerat. Exempel på orsaker till bomkörning kan vara att handtag saknas på betonglock, 

hinder på vägen, att brunnslocket är blockerat eller för lång slangdragning. 

Lagstöd för avgifter och/eller beräkningsgrunder 

Miljöbalken 27 kap 5 § ger kommunen möjlighet att ta ut avgift på ett sådant sätt att 

miljöanpassad avfallshantering främjas. 

 

Renhållningsordning för Tierps kommun 



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Kommunstyrelsen 

 
2022-10-25  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 227 
Dnr KS/2022:818 

(KF) Taxa för renhållning 2023 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta i enlighet med 
styrelsen för Tierps Energi & Miljö AB förslag 
 
att fastställa taxa för det kommunala renhållningsansvaret i Tierps 
kommun. Renhållningstaxa är en miljöstyrd taxa enligt 
kommunfullmäktigebeslut och gäller från och med 2023-01-01 intill dess 
att nytt beslut om taxa fattas. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Den gällande renhållningstaxans revidering blev senast antagen av 
kommunfullmäktige den 10 november 2021, och gäller från den 1 januari 
2022. Taxan ska finansiera de kostnaderna Temab har för att utföra det 
kommunala renhållningsansvaret. 
 
Beslutsmotivering 
Renhållningstaxan är miljöstyrd och ska bidra till Tierps kommuns 
långsiktiga lokala miljömål enligt Agenda 2030. Miljöbalken 27 kap. 5§ 
ger kommunen möjlighet att ta ut avgifter på ett sådant sätt att 
miljöanpassad avfallshantering främjas. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Intäkterna från renhållningstaxan ska i första hand täcka kostnaderna som 
uppstår för transporter, omhändertagande av avfall samt drift och 
vidareutveckling av återvinningscentralerna. Taxan ska finansiera de 
kostnaderna Temab har för att utföra uppdraget att utföra det kommunala 
renhållningsansvaret.  
Kostnadsökningen för renhållningen är beräknad till 4% på total budget 
för 2023. Taxan är beräknad att täcka dessa kostnader. Inom 
renhållningen är det ökade kostnader p g a det ekonomiska läget i 
Sverige och världen bland annat med ökade drivmedelskostnader. Tack 
vare effektiviseringsarbete och fördelaktiga pågående avtal är ökningen 
av renhållningstaxan relativt låg. Temab har dessutom skjutit på 



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Kommunstyrelsen 

 
2022-10-25  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

budgeterade kostnader kopplat till övergång till fossilfritt bränsle för 
sopfordonen till kommande år 
 
En ökad taxa för renhållning kommer att påverka kommunkoncernens 
resultat då kommunen är avgiftsskyldig och därmed får en höjd avgift 
vilket belastar hyror och driftskostnader. 
 
Beslutsunderlag 

 Missiv till KF angående renhållningstaxa år 2023 
 Taxa för renhållning 2023 

Beslutet skickas till 
 Kommundirektör 
 Vd för Tierps Energi & Miljö AB 
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2022-10-14 KS/2022:818
  

  
   
  
    

 

Taxa för renhållning 2023 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta i enlighet med 
styrelsen för Tierps Energi & Miljö AB förslag 
 
att fastställa taxa för det kommunala renhållningsansvaret i Tierps 
kommun. Renhållningstaxa är en miljöstyrd taxa enligt 
kommunfullmäktigebeslut och gäller från och med 2023-01-01 intill dess 
att nytt beslut om taxa fattas. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Den gällande renhållningstaxans revidering blev senast antagen av 
kommunfullmäktige den 10 november 2021, och gäller från den 1 januari 
2022. Taxan ska finansiera de kostnaderna Temab har för att utföra det 
kommunala renhållningsansvaret. 
 
Beslutsmotivering 
Renhållningstaxan är miljöstyrd och ska bidra till Tierps kommuns 
långsiktiga lokala miljömål enligt Agenda 2030. Miljöbalken 27 kap. 5§ 
ger kommunen möjlighet att ta ut avgifter på ett sådant sätt att 
miljöanpassad avfallshantering främjas. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Intäkterna från renhållningstaxan ska i första hand täcka kostnaderna som 
uppstår för transporter, omhändertagande av avfall samt drift och 
vidareutveckling av återvinningscentralerna. Taxan ska finansiera de 
kostnaderna Temab har för att utföra uppdraget att utföra det kommunala 
renhållningsansvaret.  
Kostnadsökningen för renhållningen är beräknad till 4% på total budget för 
2023. Taxan är beräknad att täcka dessa kostnader. Inom renhållningen är 
det ökade kostnader p g a det ekonomiska läget i Sverige och världen bland 
annat med ökade drivmedelskostnader. Tack vare effektiviseringsarbete 
och fördelaktiga pågående avtal är ökningen av renhållningstaxan relativt 
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låg. Temab har dessutom skjutit på budgeterade kostnader kopplat till 
övergång till fossilfritt bränsle för sopfordonen till kommande år 
 
En ökad taxa för renhållning kommer att påverka kommunkoncernens 
resultat då kommunen är avgiftsskyldig och därmed får en höjd avgift 
vilket belastar hyror och driftskostnader. 
 
Beslutsunderlag 

 Missiv till KF angående renhållningstaxa år 2023 
 Taxa för renhållning 2023 

Beslutet skickas till 
 Kommundirektör 
 Vd för Tierps Energi & Miljö AB 
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Tierps Energi & Miljö AB  

Box 9  

815 21 Tierp  

Besöksadress: Vallskogavägen 3, Tierp  

Telefon: 0293-21 99 00  

 
 

Dokumentnamn 

 Förslag till beslut 
  

 Datum Diarienummer 

 2022-10-12  

 
 Adress Delegationspunkt 

 Kommunfullmäktige  

    

   
 
 
Renhållningstaxa för Tierps kommun 2023 
 

Förslag till beslut  

Styrelsen för Tierps Energi & Miljö AB föreslår Kommunstyrelsen att 

hemställa till Kommunfullmäktige 
 

att fastställa taxa för det kommunala renhållningsansvaret i Tierps kommun. 

Renhållningstaxa är en miljöstyrd taxa enligt kommunfullmäktigebeslut och 

gäller från och med 2023-01-01 intill dess att nytt beslut om taxa fattas. 

 

 

Bakgrund 
Den gällande renhållningstaxans revidering blev senast antagen av 

kommunfullmäktige den 10 november 2021, och gäller från den 1 januari 

2022. Taxan ska finansiera de kostnaderna Temab har för att utföra det 

kommunala renhållningsansvaret. 

 

  

Beslutsunderlag  

 Bilaga 1, Förslag till renhållningstaxa 2023 

 

 

Motivering 

Renhållningstaxan är miljöstyrd och ska bidra till Tierps kommuns 

långsiktiga lokala miljömål enligt Agenda 2030. Miljöbalken 27 kap. 5§ ger 

kommunen möjlighet att ta ut avgifter på ett sådant sätt att miljöanpassad 

avfallshantering främjas. 
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Tierps Energi & Miljö AB  

Box 9  

815 21 Tierp  

Besöksadress: Vallskogavägen 3, Tierp  

Telefon: 0293-21 99 00  

 
 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering  

Taxan påverkar inte Tierps kommuns resultat eller balansräkning då 

verksamheten ingår i Tierps Energi & Miljö AB. 

 

Intäkterna från renhållningstaxan ska i första hand täcka kostnaderna som 

uppstår för transporter, omhändertagande av avfall samt drift och 

vidareutveckling av återvinningscentralerna. 

 

Taxan ska finansiera de kostnaderna Temab har för att utföra uppdraget att 

utföra det kommunala renhållningsansvaret. 

 

Kostnadsökningen för renhållningen är beräknad till 4% på total budget för 

2023. Taxan är beräknad att täcka dessa kostnader. Inom renhållningen är 

det ökade kostnader p g a det ekonomiska läget i Sverige och världen bland 

annat med ökade drivmedelskostnader. Tack vare effektiviseringsarbete och 

fördelaktiga pågående avtal är ökningen av renhållningstaxan relativt låg. Vi 

har dessutom skjutit på budgeterade kostnader kopplat till övergång till 

fossilfritt bränsle för sopfordonen till kommande år. 

    

 

 

Tidplan 

Taxan träder i kraft 2023-01-01. 

 
 

Beslut delges  

Kommundirektör 

Vd för Tierps Energi & Miljö AB 

 

 

 

Tierps Energi & Miljö AB 

 

 

 

 

 

Kenneth Karlsson  Tomas Ulväng 

Ordförande Vd 



 

 
 

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

 

 

 

 

 

Taxa för renhållning 2023 
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Dokumentnamn: Taxa för Renhållning 
Gäller för: Tierps kommun 

Gäller fr o m: 2023-01-01 

Gäller t o m: 2023-12-31 

Fastställd av: Fullmäktige § xxx/2021 

Fastställd: 2021-xx-xx 

Diarienummer: KS 2021/xxx 

 

Dokumentansvar och handläggning 

Dokumentansvarig: Anna Sjöberg Sjödén, 

Verksamhetschef renhållning, 

Temab 

Handläggare: Anna Sjöberg Sjödén, 

Verksamhetschef renhållning, 

Temab 

Dokumenthistorik 

Tidigare beslut: Kommunfullmäktige § /2021 

Upphäver: Renhållningstaxa 2022 

 



 

3 
 

Innehållsförteckning 

Inledning .................................................................................................................... 4 

Bakgrund ................................................................................................................ 4 

Syfte ....................................................................................................................... 4 

Omfattning ............................................................................................................. 4 

Avgiftsbestämmelser.................................................................................................. 7 

Lagstöd för avgifter och/eller beräkningsgrunder .................................................... 11 

 

 
  



 

4 
 

Inledning 

Bakgrund 

Renhållningstaxan är miljöstyrande och ska bidra till att styra Tierps kommuns mål 

inom avfallsområdet. 

Syfte 

Att ge kommunen möjlighet att ta ut avgifter på ett sådant sätt att miljöanpassad 

avfallshantering främjas. 

Omfattning 

Tierps Energi & Miljö AB (Temab) har, i uppdrag av Tierps kommun, 

verksamhetsansvar för den del av avfallshanteringen som är kommunens ansvar. 

Avfallet får inte grävas ner, eldas upp eller på annat sätt slutligt omhändertas av 

någon annan än kommunen utan godkännande från kommunen. 

 

Taxan 

Taxan ska finansiera de kostnaderna Temab har i sitt uppdrag av Tierps kommun för 

att utföra det kommunala renhållningsansvaret. 

Samtliga avgifter är angivna inklusive moms, där det inte tydligt framgår att det är 

exklusive moms. 

 

Om Temab:s  kostnader ändras genom särskilda skatter, ny eller ändrad lag, 

förordning eller föreskrift skall angivna priser justeras i enlighet med 

kostnadsändringen. 

Det belopp som anges på fakturan skall betalas senast på förfallodatum. Belopp 

avrundas till hela krontal. Avgift som ej erlagts i tid påförs påminnelseavgift, 

dröjsmålsränta enligt räntelagen samt eventuell kostnad för inkassoavgift enligt lagen 

om ersättningar för inkassokostnader. 

 

Den samlade avgiften består av en grundavgift och en hämtningsavgift. För att räkna 

ut den totala samlade avgiften, ska grundavgiften läggas ihop med hämtningsavgiften 

för valt abonnemang. 

 

Separata avgifter är angivna för till exempel, ändring av abonnemang, beställning av 

särskilda tjänster, behandlingsavgifter på återvinningscentralen (ÅVC) Gatmot, mm. 

 

Saknar taxan tillämplighet för bortforsling/behandling av avfallsslag eller en tjänst 

har inte definierats i den kompletta taxan skall Temab räkna fram avgiften i det 

enskilda fallet till självkostnadspris. 
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Information 

I renhållningsordningen finns bestämmelser om under vilka förutsättningar undantag 

från gällande bestämmelser kan medges. Undantag från gällande bestämmelser 

medför ej befrielse från grundavgiften. 

 

Önskemål om ändring av abonnemang ställs till Temab med skriftlig ansökan. Se 

även Temab:s hemsida. 

 

På grund av väderleksförhållanden och helgdagar kan ändring av tidpunkt för 

hämtning av restavfall, matavfall och latrin ske. Temab kommunicerar ut ändringar 

på sin hemsida. 

 

Fastighetsinnehavarens ansvar 

 

Fastighetsinnehavaren ansvarar för att: 

 

1. teckna abonnemang för fastigheten, vilket motsvarar de boendes och de 

förekommande verksamhetsutövarnas behov. 

 

2. de som bor eller är verksamma i fastigheten får nödvändig information om 

gällande regler för avfallshanteringen. 

 

3. sorteringen av avfallet sker i överensstämmelse med gällande bestämmelser. Samt 

att föremål som kan vålla skada eller annan olägenhet inte läggs i avfallskärlet 

 

4. hämtplatsen uppfyller krav på god arbetsmiljö  

 

5. rengöra de kärl som ingår i abonnemanget. 

 

6. snöröja, sanda och hålla vägen till avfallsbehållare lätt framkomlig. Enskild väg 

och tomtmark som utnyttjas för hämtning ska vara i sådant skick att den är farbar 

för hämtningsfordon. 

 

7. backmanöver skall inte förekomma av säkerhetsskäl. Erforderlig 

vändningsmöjlighet skall säkerställas för hämtningsfordon eller alternativ 

placering av kärl arrangeras och beslutas av Temab. 

 

8. avfallskärlen finns tillgängliga för tömning aktuell hämtningsdag vardagar 06.00–

22.00, vid lördagshämtning 06.00–18.00. 

 

9. kärlen placeras med handtagen utåt 

 

10. tillhandahålla nycklar, portkoder och dylikt. 

 

11. Ägarbyte anmäls via Mina Sidor på Temabs hemsida av säljare alternativt via 

blankett som skrivs ut via Mina sidor på Temabs hemsida. 
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Gemensamma avfallskärl  

 

Vid gemensamma avfallskärl delar två, tre eller högst fyra närbelägna fastigheter på 

de rörliga hämtningsavgifterna. Fast grundavgift utgår för samtliga fastigheter.  

 

Se renhållningsordningen för vidare information. 
 

Felsorteringsavgift 

Om otillåtet avfall läggs i behållare avsedda för annat avfall har Temab rätt att ta ut 

en felsorteringsavgift för sortering och behandling. Otillåtet avfall i detta 

sammanhang är till exempel: förpackningar, tidningar, farligt avfall, batterier, 

elektriska och elektroniska produkter. Felsorteringsavgift kan även tas ut i de fall då 

felaktigt avfall läggs i kärl för matavfall (brunt kärl), samt matavfall som läggs i kärl 

för restavfall (grönt kärl).  

 

Städavgift 

Om avfall sprids utanför behållare har TEMAB rätt att ta ut en städavgift. 

 

Fakturering  

Temab har rätt att fakturera upp till 3 år tillbaka i tiden om fastighetsinnehavare inte 

följt gällande föreskrifter i renhållningsordningen. 
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Avgiftsbestämmelser (priser inom parentes är förra årets taxa) 

Grundavgift 

Grundavgiften är en fast avgift och betalas av alla fastighetsinnehavare och 

verksamheter per år/säsong. Grundavgiften debiteras per lägenhet i flerbostadshus, 

per bostadshus eller per verksamhet/företag. 

I grundavgiften ingår:  

- Bemannade återvinningscentraler för sorterade grovsopor och farligt avfall för 

privata hushåll*,  

- Övergripande kostnader för planering, kundtjänst, information, administration och 

lokaler.  

* Verksamheter betalar för återvinningskort för att besöka återvinningscentraler 

Till verksamheter räknas alla verksamheter som inte är privathushåll, till exempel 

företag, skolor och institutioner. 

Grundavgiften går inte att avsäga sig från. 

 

Grundavgift (inkl moms) 

En-till tvåbostadshus och fritidshus 1386 kr/år (1332) 

Flerbostadshus  693 kr/lägenhet och år 

(665) 

Verksamheter 693 kr/år (665) 

 

 

 

Hämtningsavgift - Abonnemang Källsortering 

Vid hämtningsavgift ”källsortering” betalar kunden för hämtning och behandling av 

sitt restavfall och matavfall. Nivån på hämtningsavgiften beror på val av kärlstorlek 

och hämtningsintervall. Kostnaden är beräknad per liter på respektive kärlstorlek. 

 

Årsabonnemang; Källsortering 

Hämtningsintervall: Varannan vecka, 26 hämtningar/år 

  Kärlvolym (l) 

Pris/ år 

(inkl moms) 

Restavfall 140 897 kr (864) 

Restavfall 240  1 537 kr (1480) 

Restavfall 660 4 227 kr (4071) 

      

Matavfall 140  583 kr (562) 

Matavfall 240  1 000 kr (963) 
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Årsabonnemang; Källsortering 

Hämtningsintervall: Var fjärde vecka för restavfallet, 13 hämtningar/år + varannan 

vecka för matavfallet, 26 hämtningar/år 

  Kärlvolym (l) 

Pris/ år 

(inkl moms) 

Restavfall 140 698 kr (682) 

Restavfall 240  1 019 kr (990) 

Restavfall 660  2 364 kr (2285) 

      

Matavfall 140 583 kr (562) 

Matavfall 240  1 000 kr (963) 

 

 

Sommarabonnemang; Källsortering 

Hämtningsintervall: Varannan vecka (v18/v19 – v38/39), 11 hämtningar per år 

  Kärlvolym (l) 

Pris/ år 

(inkl moms) 

Restavfall 140 673 kr (648) 

Restavfall 240  1 153 kr (1110) 

Restavfall 660 3 170 kr (3053) 

      

Matavfall 140  437 kr (421) 

Matavfall 240 750 kr (722) 

 

Sommarabonnemang; Källsortering 

Hämtningsintervall: Var fjärde vecka för restavfallet + varannan vecka för 

matavfallet 

  Kärlvolym (l) 

Pris/ år 

(inkl moms) 

Restavfall 140 430 kr (418) 

Restavfall 240 670 kr (649) 

Restavfall 660  1 679 kr (1620) 

      

Matavfall 140  437 kr (421) 

Matavfall 240  750 kr (722) 
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Hämtningsavgift - Abonnemang Hemkompostering 

 

Hemkompostering förutsätter att abonnenten komposterar matavfallet i godkänd 

kompostbehållare. För att kunna erhålla ”Abonnemang hemkompostering” krävs 

godkänt tillstånd av den kommunala tillsynsmyndigheten, se även renhållnings-

ordningen.  

 

 

Årsabonnemang; Hemkompostering; Restavfall 

  Kärlvolym (l) 

Pris/ år 

(inkl moms) 

Varannan vecka 140 1 147 kr (1114) 

Varannan vecka 240 1 787 kr (1730) 

Varannan vecka 660 4 477 kr (4321) 

      

Var fjärde vecka 140  698 kr (682) 

Var fjärde vecka 240 1 019 kr (990) 

Var fjärde vecka 660 2 364 kr (2285) 

 

 

Sommarabonnemang; Hemkompostering; Restavfall 

  Kärlvolym (l) 

Pris/ år 

(inkl moms) 

Varannan vecka 140 860 kr (835) 

Varannan vecka 240 1 340 kr (1298) 

Varannan vecka 660 3 358 kr (3241) 

     

Var fjärde vecka 140 430 kr (418) 

Var fjärde vecka 240 670 kr (649) 

Var fjärde vecka 660 1 679 kr (1620) 
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Hämtningsavgift – Abonnemang Osorterat 

 
Detta abonnemang ska enbart väljas i sällsynta fall där det inte är möjligt att källsortera.  

Årsabonnemang; Osorterat 

Hämtningsintervall: Varannan vecka, 26 hämtningar/år 

  Kärlvolym (l) 

Pris/ år 

(inkl moms)  

Osorterat avfall 140 2 690 kr (2591)  
Osorterat avfall 240  4 612 kr (4441)  
Osorterat avfall 660 12 682 kr (12213)  

 

Sommarabonnemang; Osorterat 

Hämtningsintervall: Varannan vecka (v18/v19 – v38/39), 11 hämtningar per år 

  Kärlvolym (l) Pris/ år 

Osorterat avfall 140 2 018 kr (1943) 

Osorterat avfall 240  3 459 kr (3331) 

Osorterat avfall 660 9 511 kr (9160) 

 

 

Särskild tilläggsavgift dragväg över 5 m 
 

Tilläggsavgift dragväg, särskilda skäl krävs för dragväg över 5 m, kärlet återplaceras 

efter tömning. 

 

Årspris per meter och kärl enkel dragväg 

 

Hämtning var fjärde vecka  23 kr (22) 

Hämtning varannan vecka  46 kr (44) 

Hämtning varje vecka  92 kr (88) 

 

 

Hämtning av latrin 

 

Hämtning av latrin är avsett för sommarboende och omfattar hämtning varannan 

vecka under säsongen maj- september. I abonnemanget ingår att Temab 

tillhandahåller 6 st engångsbehållare, dessa levereras ut i maj.  

 

Normalservice hämtning av 6 st behållare per säsong 2 403 kr (2256) 

Tilläggstjänster extra behållare i samband med ordinarie hämtning 489 kr (470) 
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Hämtningsavgift – verksamheter/företag - andra hämtnings-intervall 

Verksamheter/företag kan ha behov av fler eller färre hämtningar än varannan vecka (26 

hämtningar årsabonnemang eller 11 hämtningar sommarabonnemang) och då multipliceras 

taxan enligt följande faktorer.  

 

Hämtningsintervall Antal hämtningar / år Faktor 

4 gånger / vecka 208 8 

3 gånger / vecka 156 6 

2 gånger / vecka 104 4 

1 gånger / vecka 52 2 

1 gång /månad 13 0,5 

 

Hämtningsavgift - Container  

Vid hämtningsavgift ”källsortering” betalar kunden för hämtning och behandling av 

sitt restavfall och matavfall. Nivån på hämtningsavgiften beror på val av kärlstorlek 

och hämtningsintervall. Kostnaden är beräknad per liter på respektive kärlstorlek. 

 

Årsabonnemang; Källsortering 

Hämtningsintervall: Varannan vecka, 26 hämtningar/år 

  Kärlvolym (l) 

Pris/ år 

(inkl moms) 

Restavfall 6 000 38 429 kr (-) 

Restavfall 8 000 51 239 kr (-) 

     

Matavfall 140 583 kr (562) 

Matavfall 240 1 000 kr (963) 

 

 

Särskilda tilläggsavgifter – hushåll och verksamheter  
(priser ink moms)  
 

Timdebitering sopbil, avgift för hämtat avfall tillkommer 1052 kr/tim (1012) 

Timdebitering liten flakbil, avgift för hämtat avfall tillkommer 792 kr/tim (762) 

Abonnemangsförändring, byte av kärlstorlek eller antal kärl 161 kr/st (155) 

Felsorteringsavgift, vid grov och upprepad felsortering 1191 kr/kärl (1145) 

Extra tömning av kärl, oavsett storlek 482 kr/kärl (463) 

Per extra säck vid ordinarie tömning  157 kr/säck (151) 

 

Lagstöd för avgifter och/eller beräkningsgrunder 

Miljöbalken 27 kap. 4- 6 §§ ger kommunen möjlighet att ta ut avgifter på ett sådant 

sätt att miljöanpassad avfallshantering främjas. 



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Kommunstyrelsen 

 
2022-10-25  
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§ 228 
Dnr KS/2022:830 

(KF) Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och dricksvatten 
2023 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och dricksvatten 2023 
 
att taxan ska gälla från och med 1 januari 2023, samt  
 
att timtaxan (timavgiften) som taxan baseras på, vid tillämpningen ska 
vara 1200 kr.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt aktuell lagstiftning ska taxefinansieringsgraden för offentlig 
kontroll inom livsmedelsområdet vara 100 % vilket även bedöms hållas 
inom den debiterbara tiden. Eftersom lönekostnaderna stiger och 
taxefinansieringsgraden sedan tidigare är mycket låg sker en årlig 
översyn av timavgiften samt översyn av innehållet i taxan. Tidigare 
timtaxa var 1110 kr och denna har höjts med 8,1 %. 
 
Beslutsmotivering 
Timavgiften är höjd för att täcka budgeterade kostnader för kontrollen 
och handläggningen för år 2022 som beräkningsgrund. Enligt aktuell 
lagstiftning ska taxefinansieringsgraden för offentlig kontroll inom 
livsmedelsområdet vara 100 %. Det sker en årlig översyn av timavgiften 
samt översyn av innehållet i taxan. Taxan justeras utifrån 
Konsumentprisindex. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Taxorna ska täcka kostnader för att utföra myndighetsutövningen för 
tillståndsgivning och tillsyn inom rubricerade områden för Tierps 
kommun. 
 
  



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Kommunstyrelsen 

 
2022-10-25  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

Beslutsunderlag 
 Beslut utskottet samhällsbyggnad § 103/2022 
 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och dricksvatten 2023 

 
Beslutet skickas till 

 Chef Miljö- och hälsoskyddsenheten 
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Utskottet samhällsbyggnad 
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§ 103 
Dnr KS/2022:830 

Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och dricksvatten 2023 
 
Beslut 
Utskottet samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta 
 
att anta Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och dricksvatten 2023 
 
att taxan ska gälla från och med 1 januari 2023, samt  
 
att timtaxan (timavgiften) som taxan baseras på, vid tillämpningen ska 
vara 1200 kr.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt aktuell lagstiftning ska taxefinansieringsgraden för offentlig 
kontroll inom livsmedelsområdet vara 100 % vilket även bedöms hållas 
inom den debiterbara tiden. Eftersom lönekostnaderna stiger och 
taxefinansieringsgraden sedan tidigare är mycket låg sker en årlig 
översyn av timavgiften samt översyn av innehållet i taxan. Tidigare 
timtaxa var 1110 kr och denna har höjts med 8,1 %. 
 
Beslutsmotivering 
Timavgiften är höjd för att täcka budgeterade kostnader för kontrollen 
och handläggningen för år 2022 som beräkningsgrund. Enligt aktuell 
lagstiftning ska taxefinansieringsgraden för offentlig kontroll inom 
livsmedelsområdet vara 100 %. Det sker en årlig översyn av timavgiften 
samt översyn av innehållet i taxan. Taxan justeras utifrån 
Konsumentprisindex. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Taxorna ska täcka kostnader för att utföra myndighetsutövningen för 
tillståndsgivning och tillsyn inom rubricerade områden för Tierps 
kommun. 
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Utskottet samhällsbyggnad 
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Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och dricksvatten 2023 

 
Beslutet skickas till 

 Chef Miljö- och hälsoskyddsenheten 
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2022-09-23 KS/2022:830
  

  
   
  
    

 

Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och dricksvatten 2023 
 
Förslag till beslut 
Utskottet samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta 
 
att anta Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och dricksvatten 2023 
 
att taxan ska gälla från och med 1 januari 2023, samt  
 
att timtaxan (timavgiften) som taxan baseras på, vid tillämpningen ska vara 
1200 kr.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt aktuell lagstiftning ska taxefinansieringsgraden för offentlig kontroll 
inom livsmedelsområdet vara 100 % vilket även bedöms hållas inom den 
debiterbara tiden. Eftersom lönekostnaderna stiger och 
taxefinansieringsgraden sedan tidigare är mycket låg sker en årlig översyn 
av timavgiften samt översyn av innehållet i taxan. Tidigare timtaxa var 
1110 kr och denna har höjts med 8,1 %. 
 
Beslutsmotivering 
Timavgiften är höjd för att täcka budgeterade kostnader för kontrollen och 
handläggningen för år 2022 som beräkningsgrund. Enligt aktuell 
lagstiftning ska taxefinansieringsgraden för offentlig kontroll inom 
livsmedelsområdet vara 100 %. Det sker en årlig översyn av timavgiften 
samt översyn av innehållet i taxan. Taxan justeras utifrån 
Konsumentprisindex. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Taxorna ska täcka kostnader för att utföra myndighetsutövningen för 
tillståndsgivning och tillsyn inom rubricerade områden för Tierps 
kommun. 
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Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och dricksvatten 2023 

 
Beslutet skickas till 

 Chef Miljö- och hälsoskyddsenheten 
 
I tjänsten  
 
Henrik Jokijärvi 
Chef 
Miljö- och hälsoskyddsenheten 
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Inledning 
Syfte 
1 §  Denna taxa gäller avgifter för Tierps kommuns kostnader för offentlig kontroll 
enligt EU:s bestämmelser inom livsmedels- och foderområdena, livsmedelslagen 
(2006:804), lagen om foder och animaliska biprodukter (2006:805) samt de 
författningar inklusive förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av 
livsmedel och vissa jordbruksprodukter, som meddelats med stöd av denna 
lagstiftning. 

Omfattning 
2 §  Avgift enligt denna taxa tas ut för 

1. registrering av anläggning 
2. årlig offentlig kontroll 
3. uppföljande kontroll som inte var planerad 
4. utredning av klagomål 
5. exportkontroll och utfärdande av exportintyg 
6. importkontroll 
7. offentlig kontroll i övrigt 

 
3 §  Avgift enligt denna taxa tas inte ut för 

1. offentlig kontroll som föranleds av klagomål som visar sig obefogat 
2. avgift enligt denna taxa tas inte ut för handläggning som föranleds av att 

beslut enligt livsmedels- och foderlagstiftningen överklagas. 
 

4 §  Jävsnämnden respektive Kommunstyrelsen får för varje kalenderår (avgiftsår) 
besluta att höja den fastställda timtaxan (timavgiften) med en procentsats som 
motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i konsumentprisindex räknat 
fram till den 1 september året före avgiftsåret. Basmånad för indexuppräkning är 
augusti månad 2022. 

5 §  Beslut om att fastställa avgift enligt 6 § andra stycket, 14 § andra stycket och 18 
§ tredje stycket förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av 
livsmedel eller särskilda beslut enligt 5 § i förordningen eller andra beslut om 
avgifter i enskilda fall enligt denna taxa fattas av Jävsnämnden respektive 
Kommunstyrelsen. 
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Avgiftsbestämmelser  
Timavgift 

6 §  Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften 1 200 kronor per timme 
kontrolltid. Avgiftsuttag sker i förhållande till den kontrolltid som fastställts för en 
anläggning eller i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid i varje ärende eller 
enligt de andra grunder som anges i taxan. 

I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid avses med 
kontrolltid den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt för 
inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, 
inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt i 
ärendet samt föredragning och beslut. Om den sammanlagda kontrolltiden 
understiger en halv timme per år tas ingen timavgift ut. För inspektioner, mätningar 
och andra offentliga kontroller som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00 
lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, 
midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift. 

Avgift för registrering  
7 § Den som anmäler registrering av en anläggning för att driva 
livsmedelsverksamhet eller för att tillverka snus och tuggtobak eller för 
dricksvattenförsörjning ska betala avgift för en timmes kontrolltid. 

Årlig kontrollavgift  
8 § För normal offentlig kontroll av en livsmedelsanläggning enligt 11 § 
livsmedelslagen (2006:804) ska en årlig kontrollavgift betalas.  

Avgiftens storlek baseras på den kontrolltid Jävsnämnden respektive 
Kommunstyrelsen tilldelar anläggningen. Kontrolltiden bestäms genom en 
riskbedömning av anläggningen bestående av en riskklassificering med hänsyn till 
typ av företag och verksamhet, produktionens storlek och konsumentgrupper samt 
en erfarenhetsklassificering med hänsyn till nämndens erfarenheter av 
verksamheten. Därutöver beräknas ett kontrolltidstillägg knutet till kraven på 
information och spårbarhet. Härvid tillämpas Livsmedelsverkets vägledning 
beträffande riskklassificering av livsmedelsanläggningar och beräkning av 
kontrollavgifter. Den årliga kontrollavgiften beräknas genom att kontrolltiden 
multipliceras med timtaxan. 

Schematisk bild över Livsmedelsverkets modell för riskklassificering 
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 9 § Om en tillämpning av 8 § skulle medföra att kontrolltiden för en anläggning blir 
uppenbart oriktig i förhållande till det faktiska kontrollbehovet enligt nämndens 
riskbedömning, ska anläggningen istället tilldelas kontrolltid på grundval av 
nämndens bedömning av anläggningens kontrollbehov. 

10 § Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska tas ut i förskott. Av 9 § 
förordningen om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel framgår att den årliga 
avgiften ska betalas från och med det kalenderår då verksamheten påbörjas. 
Avgiften ska därefter betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår.  

Om en anläggning placeras i annan avgiftsklass eller annars tilldelas annan 
kontrolltid, ska den nya avgiften betalas från och med det följande kalenderåret. 

Avgiftsskyldigheten upphör från och med det kalenderår som följer efter det att 
verksamheten vid anläggningen upphört.  

11 § Årliga kontrollavgiften ska betalas av livsmedelsföretagare vars verksamhet är 
föremål för kontroll och äger eller innehar anläggningen vid årets början. Avgiften 
ska även betalas av den som bedriver verksamhet i en anläggning för tillverkning av 
snus eller tuggtobak eller i en anläggning för dricksvattenförsörjning. 

Avgift för uppföljande kontroll och utredning av klagomål 
12 § Om påvisandet av bristande efterlevnad medför offentlig kontroll som går 
utöver den normala kontrollverksamheten, tas avgift ut för nedlagd kontrolltid 
enligt timtaxan och för de faktiska kostnaderna för provtagning och analys av 
prover. 

Detsamma gäller för offentlig kontroll som föranleds av ett klagomål som leder till 
att bristande efterlevnad hos livsmedelsföretagaren kan bekräftas. 

1. Typ av verksamhet och 
     livsmedel
2. Produktionens storlek
3. Konsumentgrupper

Utformar märkning Tidigare erfarenheter från tidigare kontroller

Inform-
ations-
modul

Erfar-
enhets-
modul

( )Riskmodulens tid
Kontrolltids-

tillägg Tidsfaktor+ X = Kontrolltid

Kommunal timtaxa

Kontrollavgift

Faktorer kopplade
till information

Erfarenheter från
offentlig kontroll

Erfarenhets-
klass

Risk-
modul

Riskklass

Riskfaktorer
För verksamheten
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Höjning eller nedsättning av avgift 
13 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till en verksamhets art, omfattning, 
tillsynsbehov eller övriga omständigheter, får Jävsnämnden respektive 
Kommunstyrelsen i ett enskilt ärende besluta ändra avgiften enligt denna taxa. 

Avgift exportkontroll 
14 § Livsmedelsföretagare ska utöver sådan kontrollavgift som avses i 8 § betala 
avgift till Jävsnämnden respektive Kommunstyrelsen för sådan särskild offentlig 
kontroll, inklusive utfärdande av exportintyg, som föranleds av 
införselbestämmelser i tredje land. 

Avgiften ska motsvara den faktiska kontrolltid som nämnden nedlagt i ärendet. 

Avgift importkontroll 
14 § Importör eller dennes ombud ska, utöver sådan kontrollavgift som avses i 8 §, 
betala avgift till Jävsnämnden respektive Kommunstyrelsen för sådan särskild 
importkontroll som följer av förordningen (2006:812) om offentlig kontroll av 
livsmedel som importeras från ett tredje land och de EU-bestämmelser som 
förordningen kompletterar. 

Avgiften ska motsvara den faktiska kontrolltid som nämnden nedlagt i ärendet, och 
nämndens faktiska kostnader för provtagning och analys av prover 

Avgiftens erläggande 
14 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Tierps kommun. Betalning ska 
ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i faktura. 

Verkställighetsfrågor 
15 § Jävsnämnden respektive Kommunstyrelsen får förordna att dess beslut ska 
gälla omedelbart även om det överklagas. 

16 § Jävsnämndens respektive Kommunstyrelsens beslut om avgift får överklagas 
hos länsstyrelsen. 

Lagstöd för avgifter och beräkningsgrunder 
Livsmedelslagen 28 §. Timavgiften är beräknad på kostnader för personal, 
kompetensutveckling, nämndens myndighetsutövning, material och utrustning, 
försäkringar, fordon, lokalkostnader, investeringskostnader, provtagnings- och 
administrationskostnader. Fasta kostnaden är beräknad på tid som beräknas med 
riskbedömning. Tiden för handläggning multipliceras med timavgift. 



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Kommunstyrelsen 

 
2022-10-25  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 229 
Dnr KS/2022:831 

(KF) Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, lag om 
tobak och liknande produkter, lag om tobaksfria 
nikotinprodukter samt lag om handel med vissa receptfria 
läkemedel 2023 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, lag om tobak 
och liknande produkter, lag om tobaksfria nikotinprodukter samt lag om 
handel med vissa receptfria läkemedel 2023 
 
att taxan ska gälla från och med 1 januari 2023, samt  
 
att timtaxan (timavgiften) som taxan baseras på, vid tillämpningen ska 
vara 1200 kr.  
 
Sammanfattning av ärendet 
En årlig översyn av timavgiften samt översyn av innehållet i taxan görs 
med syfte att hålla jämn takt med för verksamheten stigande kostnader. 
Taxan har fasta avgifter baserade på tidsbedömningar för respektive 
område där vi inom rubricerade lagstiftningar utför tillstånds- eller 
tillsynsärenden. Timtaxan är justerad efter konsumentprisindex samt 
avrundad till jämna 10-kr. Taxan har justerats för att vara närmare den 
bedömda faktiska handläggningstiden. Tidigare bedömd debiterbar tid 
har varit ca 75%. Följande paragrafer har justerats: 3 § från 8 till 10 
timmar, 4 § från 6 till 8 timmar, 5 § från 4 till 5 timmar, 11 § från 3,5 till 
4 timmar, 28 § från 7 till 8 timmar. 9-10§§ har ändrats från tidigare 3 
timmar till att omfatta större ändring till 8 timmar och mindre ändring till 
4 timmar. Taxan har kompletterats med avgifter för ny lagstiftning 
rörande lag om tobaksfria nikotinprodukter i 32, 38 §§. 26 § har lagts till 
för att ta ut avgift för påminnelser för restaurangrapporter som inte 
lämnas in i tid. Tidigare timtaxa var 1110 kr och denna har höjts med 8,1 
%. 
 
Beslutsmotivering 
Avgiften är beräknad med budgeterade kostnader för tillsynen under år 
2022 som beräkningsgrund. Taxorna ska täcka kostnader för att utföra 
myndighetsutövningen inom rubricerade områden för Tierps kommun. 
Timavgiften och avgiftsnivåerna har justerats för att samtliga taxor för 



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Kommunstyrelsen 

 
2022-10-25  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

myndighetsutövningen för Miljö- och hälsoskyddsenheten baseras på 
samma timavgift. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Taxorna ska täcka kostnader för att utföra myndighetsutövningen för 
tillståndsgivning och tillsyn inom rubricerade områden för Tierps 
kommun. 
 
Beslutsunderlag 

 Beslut utskottet samhällsbyggnad § 104/2022 
 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, lag om tobak 

och liknande produkter, lag om tobaksfria nikotinprodukter samt 
lag om handel av vissa receptfria läkemedel 2023 

 
Beslutet skickas till 

 Chef Miljö- och hälsoskyddsenheten 
 



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Utskottet samhällsbyggnad 

 
2022-10-12  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 104 
Dnr KS/2022:831 

Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, lag om 
tobak och liknande produkter, lag om tobaksfria 
nikotinprodukter samt lag om handel med vissa receptfria 
läkemedel 2023 
 
Beslut 
Utskottet samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta 
 
att anta Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, lag om tobak 
och liknande produkter, lag om tobaksfria nikotinprodukter samt lag om 
handel med vissa receptfria läkemedel 2023 
 
att taxan ska gälla från och med 1 januari 2023, samt  
 
att timtaxan (timavgiften) som taxan baseras på, vid tillämpningen ska 
vara 1200 kr.  
 
Sammanfattning av ärendet 
En årlig översyn av timavgiften samt översyn av innehållet i taxan görs 
med syfte att hålla jämn takt med för verksamheten stigande kostnader. 
Taxan har fasta avgifter baserade på tidsbedömningar för respektive 
område där vi inom rubricerade lagstiftningar utför tillstånds- eller 
tillsynsärenden. Timtaxan är justerad efter konsumentprisindex samt 
avrundad till jämna 10-kr. Taxan har justerats för att vara närmare den 
bedömda faktiska handläggningstiden. Tidigare bedömd debiterbar tid 
har varit ca 75%. Följande paragrafer har justerats: 3 § från 8 till 10 
timmar, 4 § från 6 till 8 timmar, 5 § från 4 till 5 timmar, 11 § från 3,5 till 
4 timmar, 28 § från 7 till 8 timmar. 9-10§§ har ändrats från tidigare 3 
timmar till att omfatta större ändring till 8 timmar och mindre ändring till 
4 timmar. Taxan har kompletterats med avgifter för ny lagstiftning 
rörande lag om tobaksfria nikotinprodukter i 32, 38 §§. 26 § har lagts till 
för att ta ut avgift för påminnelser för restaurangrapporter som inte 
lämnas in i tid. Tidigare timtaxa var 1110 kr och denna har höjts med 8,1 
%. 
 
Beslutsmotivering 
Avgiften är beräknad med budgeterade kostnader för tillsynen under år 
2022 som beräkningsgrund. Taxorna ska täcka kostnader för att utföra 
myndighetsutövningen inom rubricerade områden för Tierps kommun. 



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Utskottet samhällsbyggnad 

 
2022-10-12  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

Timavgiften och avgiftsnivåerna har justerats för att samtliga taxor för 
myndighetsutövningen för Miljö- och hälsoskyddsenheten baseras på 
samma timavgift. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Taxorna ska täcka kostnader för att utföra myndighetsutövningen för 
tillståndsgivning och tillsyn inom rubricerade områden för Tierps 
kommun. 
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, lag om tobak 

och liknande produkter, lag om tobaksfria nikotinprodukter samt 
lag om handel av vissa receptfria läkemedel 2023 

 
Beslutet skickas till 

 Chef Miljö- och hälsoskyddsenheten 
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2022-09-23 KS/2022:831
  

  
   
  
    

 

Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, lag om tobak 
och liknande produkter, lag om tobaksfria nikotinprodukter 
samt lag om handel med vissa receptfria läkemedel 2023 
 
Förslag till beslut 
Utskottet samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta 
 
att anta Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, lag om tobak 
och liknande produkter, lag om tobaksfria nikotinprodukter samt lag om 
handel med vissa receptfria läkemedel 2023 
 
att taxan ska gälla från och med 1 januari 2023, samt  
 
att timtaxan (timavgiften) som taxan baseras på, vid tillämpningen ska vara 
1200 kr.  
 
Sammanfattning av ärendet 
En årlig översyn av timavgiften samt översyn av innehållet i taxan görs 
med syfte att hålla jämn takt med för verksamheten stigande kostnader. 
Taxan har fasta avgifter baserade på tidsbedömningar för respektive 
område där vi inom rubricerade lagstiftningar utför tillstånds- eller 
tillsynsärenden. Timtaxan är justerad efter konsumentprisindex samt 
avrundad till jämna 10-kr. Taxan har justerats för att vara närmare den 
bedömda faktiska handläggningstiden. Tidigare bedömd debiterbar tid har 
varit ca 75%. Följande paragrafer har justerats: 3 § från 8 till 10 timmar, 4 
§ från 6 till 8 timmar, 5 § från 4 till 5 timmar, 11 § från 3,5 till 4 timmar, 
28 § från 7 till 8 timmar. 9-10§§ har ändrats från tidigare 3 timmar till att 
omfatta större ändring till 8 timmar och mindre ändring till 4 timmar. 
Taxan har kompletterats med avgifter för ny lagstiftning rörande lag om 
tobaksfria nikotinprodukter i 32, 38 §§. 26 § har lagts till för att ta ut avgift 
för påminnelser för restaurangrapporter som inte lämnas in i tid. Tidigare 
timtaxa var 1110 kr och denna har höjts med 8,1 %. 
 
Beslutsmotivering 
Avgiften är beräknad med budgeterade kostnader för tillsynen under år 
2022 som beräkningsgrund. Taxorna ska täcka kostnader för att utföra 
myndighetsutövningen inom rubricerade områden för Tierps kommun. 
Timavgiften och avgiftsnivåerna har justerats för att samtliga taxor för 
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myndighetsutövningen för Miljö- och hälsoskyddsenheten baseras på 
samma timavgift. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Taxorna ska täcka kostnader för att utföra myndighetsutövningen för 
tillståndsgivning och tillsyn inom rubricerade områden för Tierps 
kommun. 
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, lag om tobak och 

liknande produkter, lag om tobaksfria nikotinprodukter samt lag om 
handel av vissa receptfria läkemedel 2023 

 
Beslutet skickas till 

 Chef Miljö- och hälsoskyddsenheten 
 
 
 
I tjänsten  
 
Henrik Jokijärvi 
Chef 
Miljö- och hälsoskyddsenheten 
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Inledning 
Syfte 
Taxorna ska täcka kostnader för att utföra myndighetsutövningen med 
tillståndshandläggning, registrering, anmälningar och tillsyn inom rubricerade 
områden för Tierps kommun. Taxan har fasta avgifter baserade på tidsbedömningar 
för respektive område där vi inom rubricerade lagstiftningar utför tillstånds- eller 
tillsynsärenden. Avgiften är beräknad utifrån budgeterade kostnader för tillstånd 
och tillsyn.     

Omfattning 
Taxan omfattar prövning och tillsyn enligt alkohollagen, lag om tobak och liknande 
produkter, lag om tobaksfria nikotinprodukter samt lag om handel av vissa 
receptfria läkemedel.  

Avgiftsbestämmelser  
1 § Denna taxa gäller avgifter för Tierps kommuns kostnader för prövning och 
tillsyn enligt alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter, lag om tobaksfria 
nikotinprodukter samt lag om handel av vissa receptfria läkemedel.  

2 § Avgiftsskyldig är den som bedriver verksamhet som kräver tillstånd och/eller 
anmälan enligt alkohollagen, lagen om tobak och liknande produkter, lagen om 
tobaksfria nikotinprodukter samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. 

3 § Nyansökan om stadigvarande tillstånd till allmänheten              12 000 kr  

4 § Nyansökan om stadigvarande tillstånd till slutet sällskap 9 600 kr  

5 § Nyansökan (vid avslag av stadigvarande tillstånd om sökanden  6 000 kr 
inte klarar kunskapsprovet, inom 3 månader efter avslagsbeslut) 

6 § Fast ändring av stadigvarande serveringstillstånd,  4 800 kr  
t ex serveringsyta (även gemensam), serveringstider eller catering  

7 § Tillfällig ändring av stadigvarande serveringstillstånd 2 400 kr  

8 § Tillfälligt eller stadigvarande serveringstillstånd   3 600 kr 
vid pausservering   

9 § Anmälan om förändrad bolagssammansättning    9 600 kr 
med byte av mer än 50 % av styrelsen och/eller ändring av  
ägarmajoriteten bolaget 
 
10 § Anmälan om förändrad bolagssammansättning vid mindre  4 800 kr 
ändring av bolagssammansättning, 50 % och under av styrelsen  
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och utan ändring av ägarmajoriteten   
 
11 § Tillfälligt tillstånd till allmänheten    4 800 kr 

12 § För varje ytterligare dag tillkommer     300 kr  

13 § Tillfälligt tillstånd till allmänheten då restauratör med  2 400 kr 
stadigvarande serveringstillstånd förestår serveringen 

14 § För varje ytterligare dag tillkommer     300 kr  

15 § Tillfälligt tillstånd till slutet sällskap   1200 kr  

16 § För varje ytterligare dag tillkommer         300 kr  

17 § Avgift för handläggning av en ansökan får tas ut i förväg. Avgiften tas ut även 
om ansökan avslås. 

Avgifter för tillsyn av stadigvarande serveringstillstånd 

18 § Fast årlig tillsynsavgift, stadigvarande tillstånd   3 600 kr 
till allmänheten   

19 § Fast årlig tillsynsavgift,   1 200 kr  
stadigvarande tillstånd till slutet sällskap eller vid pausservering 

20 § Anmälan om lokal för verksamhet med stadigvarande serveringstillstånd för 
catering: 

Ny lokal           600 kr  

Redan godkänd lokal       300 kr  

21 § Rörlig årlig tillsynsavgift baserad på årsomsättning i kronor för 
alkoholdrycker, endast stadigvarande med vinstintresse 

0 – 75 000   1 800 kr 

75 001 – 150 000  3 000 kr 

150 001 – 225 000  4 200 kr 

225 001 – 300 000  5 400 kr 

300 001 - 500 000  6 600 kr 

500 001 – 750 000  7 800 kr 

750 001 – 1 000 000  10 800 kr 

1 000 001 – 2 000 000  13 800 kr 

2 000 001 – 3 000 000  16 200 kr 

Över 3 000 000  18 600 kr 
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22 § Vid utebliven restaurangrapportering hamnar företaget automatiskt i den 
högsta avgiftsgruppen. 

23 § Fast årlig tillsynsavgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott från och 
med det kalenderår som serveringstillståndet har beviljats. Om verksamheten startar 
efter den sista november tas avgiften ut fr.o.m. det kalenderår som följer efter det att 
serveringstillståndet har beviljats. Det första verksamhetsåret hamnar företaget 
automatiskt i den lägsta riskklassen eftersom noggrann granskning har gjorts av 
företaget och dess verksamhet i samband med handläggning av ansökan om 
serveringstillstånd.  

24 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens omfattning, 
tillsynsbehovet och övriga omständigheter får kommunen i det enskilda fallet sätta 
ned eller efterskänka tillsynsavgiften. 

Övriga avgifter 

25 § Avgift för genomförande av kunskapsprov per provtillfälle för:  

Stadigvarande      1800 kr 

Tillfälligt till allmänheten      1200 kr 

Tillfälligt till slutet sällskap       900 kr  

26 § Avgift för påminnelse om att lämna in restaurangrapport som  1 200 kr 
inte inkommit i tid. Avgiften tas ut per påminnelse 
 
27 § Förseningsavgift för att inte ha lämnat in   2 400 kr 
restaurangrapport i tid 

Avgifter tobak, folköl, receptfria läkemedel, elektroniska cigaretter, tobaksfria 
nikotinprodukter 

28 § Handläggning av ansökan om stadigvarande försäljning av  9 600 kr 
tobak 
   
29 § Handläggning av anmälan av försäljning av folköl  1200 kr 

30 § Handläggning av anmälan av servering av folköl  1200 kr 

31 § Handläggning av anmälan av försäljning elektroniska cigaretter1200 kr 

32 § Handläggning av anmälan av tobaksfria nikotinprodukter 1200 kr 

33 § Fast årlig tillsynsavgift för detaljhandel och partihandel tobak 4800 kr 

34 § Fast årlig tillsynsavgift detaljhandel tobak vid restauranger 1800 kr  
som har serveringstillstånd 
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35 § Fast årlig tillsynsavgift folköl   1200 kr 

36 § Fast årlig tillsynsavgift elektroniska cigaretter  1200 kr 

37 § Fast årlig tillsynsavgift receptfria läkemedel  1200 kr 

38 § Fast årlig tillsynsavgift för tobaksfria nikotinprodukter 1200 kr 

39 § Fast årlig tillsynsavgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott från och 
med det kalenderår som anmälan har gjorts. Om verksamheten startar efter den sista 
november tas avgiften ut fr.o.m. det kalenderår som följer efter det att anmälan eller 
ansökan har gjorts. 

Övriga avgifter 
40 § Timavgift vid uppföljande kontrollbesök och kontroll som sker med anledning 
av befogade klagomål samt handläggning av tillstånd eller tillsyn för övriga ärenden 
debiteras 1200 kr per timme per påbörjad tillsynstimme för samtliga lagstiftningar 
som denna taxa gäller för. 
 

Lagstöd för avgifter och/eller beräkningsgrunder 
Alkohollagen 8 kap 10 §, lag om tobak och liknande produkter 8 kap 1-3 §§, lag om 
handel av vissa receptfria läkemedel 23 § samt lag om tobaksfria nikotinprodukter 
40 §. 
 
Timavgiften är beräknad på kostnader för personal, kompetensutveckling, 
nämndens myndighetsutövning, material och utrustning, försäkringar, fordon, 
lokalkostnader, investeringskostnader och administrationskostnader. Fasta 
kostnaden är beräknad på uppskattad tid för handläggning multiplicerat med 
timavgift. 



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Kommunstyrelsen 

 
2022-10-25  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 230 
Dnr KS/2022:832 

(KF) Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 
samt strålskyddslagen 2023 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område samt 
strålskyddslagen 2023 
 
att taxan ska gälla från och med 1 januari 2023, samt  
 
att timtaxan (timavgiften) som taxan baseras på, vid tillämpningen ska 
vara 1200 kr.  
 
Sammanfattning av ärendet 
En årlig översyn av timavgiften samt översyn av innehållet i taxan görs 
med syfte att möta för verksamheten stigande kostnader. Timavgiften har 
indexjusterats enligt KPI. Taxan bedöms täcka ca 55% av den debiterbara 
tillsynstiden. Taxan har i övrigt ändrats i ärenden där det bedöms att 
grundavgift är skäligt i normalfallet, men att i vissa ärenden kan 
handläggningstiden ta tid över det normala och där kan avgift utöver 
grundavgift kunna tas ut. Ärenden för anmälan av nya verksamheter 
enligt bilaga 2 har ändrats till att ta ut faktisk timavgift för 
handläggningen. Tidigare timtaxa var 1110 kr och denna har höjts med 
8,1 %. 
 
Beslutsmotivering 
Timavgiften är höjd med budgeterade kostnader för tillsynen under år 
2022 som beräkningsgrund. Timavgiften har höjts med motsvarande 
höjning av konsumentprisindex, med avrundning för jämt antal kronor 
vilket underlättar vid debitering.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
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 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område samt 
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Beslutet skickas till 

 Chef Miljö- och hälsoskyddsenheten 
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Dnr KS/2022:832 

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område samt 
strålskyddslagen 2023 
 
Beslut 
Utskottet samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta 
 
att anta Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område samt 
strålskyddslagen 2023 
 
att taxan ska gälla från och med 1 januari 2023, samt  
 
att timtaxan (timavgiften) som taxan baseras på, vid tillämpningen ska 
vara 1200 kr.  
 
Sammanfattning av ärendet 
En årlig översyn av timavgiften samt översyn av innehållet i taxan görs 
med syfte att möta för verksamheten stigande kostnader. Timavgiften har 
indexjusterats enligt KPI. Taxan bedöms täcka ca 55% av den debiterbara 
tillsynstiden. Taxan har i övrigt ändrats i ärenden där det bedöms att 
grundavgift är skäligt i normalfallet, men att i vissa ärenden kan 
handläggningstiden ta tid över det normala och där kan avgift utöver 
grundavgift kunna tas ut. Ärenden för anmälan av nya verksamheter 
enligt bilaga 2 har ändrats till att ta ut faktisk timavgift för 
handläggningen. Tidigare timtaxa var 1110 kr och denna har höjts med 
8,1 %. 
 
Beslutsmotivering 
Timavgiften är höjd med budgeterade kostnader för tillsynen under år 
2022 som beräkningsgrund. Timavgiften har höjts med motsvarande 
höjning av konsumentprisindex, med avrundning för jämt antal kronor 
vilket underlättar vid debitering.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
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Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Taxorna ska täcka kostnader för att utföra myndighetsutövningen för 
tillståndsgivning och tillsyn inom rubricerade områden för Tierps 
kommun. 
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område samt 

strålskyddslagen -2023 
 
Beslutet skickas till 

 Chef Miljö- och hälsoskyddsenheten 
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Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område samt 
strålskyddslagen  2023 
 
Förslag till beslut 
Utskottet samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta 
 
att anta Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område samt 
strålskyddslagen 2023 
 
att taxan ska gälla från och med 1 januari 2023, samt  
 
att timtaxan (timavgiften) som taxan baseras på, vid tillämpningen ska vara 
1200 kr.  
 
Sammanfattning av ärendet 
En årlig översyn av timavgiften samt översyn av innehållet i taxan görs 
med syfte att möta för verksamheten stigande kostnader. Timavgiften har 
indexjusterats enligt KPI. Taxan bedöms täcka ca 55% av den debiterbara 
tillsynstiden. Taxan har i övrigt ändrats i ärenden där det bedöms att 
grundavgift är skäligt i normalfallet, men att i vissa ärenden kan 
handläggningstiden ta tid över det normala och där kan avgift utöver 
grundavgift kunna tas ut. Ärenden för anmälan av nya verksamheter enligt 
bilaga 2 har ändrats till att ta ut faktisk timavgift för handläggningen. 
Tidigare timtaxa var 1110 kr och denna har höjts med 8,1 %. 
 
Beslutsmotivering 
Timavgiften är höjd med budgeterade kostnader för tillsynen under år 2022 
som beräkningsgrund. Timavgiften har höjts med motsvarande höjning av 
konsumentprisindex, med avrundning för jämt antal kronor vilket 
underlättar vid debitering.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
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Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Taxorna ska täcka kostnader för att utföra myndighetsutövningen för 
tillståndsgivning och tillsyn inom rubricerade områden för Tierps 
kommun. 
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område samt 

strålskyddslagen -2023 
 
Beslutet skickas till 

 Chef Miljö- och hälsoskyddsenheten 
 
 
 
I tjänsten  
 
Henrik Jokijärvi 
Chef 
Miljö- och hälsoskyddsenheten 
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Inledning 

Bakgrund 
Enligt miljöbalken är det verksamhetsutövaren som har att visa att verksamheten 
inte medför olägenhet för människors hälsa eller miljön. Verksamhetsutövaren ska 
ha en fungerande egenkontroll och bekosta erforderliga utredningar och 
undersökningar.  

Syfte 
Principen att förorenaren ska betala ligger till grund för ekonomiska 
ställningstaganden inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Principen ingår i Rio-
dokumentet (Polluter Pays Principle) och i EU:s Rom-fördrag. Riksdagen har med 
detta som grund haft som utgångspunkt att myndigheternas verksamhet enligt 
miljöbalken som huvudprincip ska vara avgiftsfinansierad. 

Omfattning 
Denna taxa gäller avgifter för Tierps kommuns kostnader för prövning och tillsyn 
enligt miljöbalken eller bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken eller 
med anledning av EU:s förordningar inom miljöbalkens tillämpningsområde, bl.a. 
vad gäller naturvård- och kulturvård, skydd av områden, miljöfarlig verksamhet, 
hälsoskydd, verksamheter som orsakar miljöskador, vattenverksamhet, skötsel av 
jordbruksmark, kemiska produkter och biotekniska organismer, samt avfall och 
producentansvar.  

Utöver vad som anges i denna taxa kan ersättning till kommunen utgå bl.a. enligt 26 
kap. 22 § miljöbalken för undersökningskostnader m.m. och enligt 25 kap. 2 § 
miljöbalken för rättegångskostnader. 

Avgift enligt denna taxa ska betalas för: 

1. Handläggning och andra åtgärder med anledning av ansökningar om tillstånd, 
dispens eller undantag 
2. Handläggning och andra åtgärder med anledning av anmälan av verksamhet eller 
åtgärd 
3. Handläggning och andra åtgärder vid tillsyn i övrigt 

Avgift enligt denna taxa tas inte ut för: 
1. Tillsyn som föranleds av klagomål som är obefogat och inte kräver utredning 
2. Handläggning som föranleds av att beslut av nämnd enligt miljöbalken eller 
bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken överklagas 
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Avgiftsbestämmelser  
Enligt 27 kap 1 § i miljöbalken (1998:808) och 8 kap 14 § i strålskyddsförordning 
(2018:506) i förening med 10 kap. 4 § strålskyddslag (2018:396) får en kommunal 
nämnd ta ut avgift för prövning och tillsyn enligt en taxa som kommunfullmäktige 
bestämmer. 
 
Taxan baserar sig på SKR:s taxor och består av en huvuddel samt två bilagor. 
Huvuddelen visar vilka paragrafer som styr rätten att ta ut avgifter och på vilket sätt 
samt de undantag som finns för att sätta ner en avgift eller inte ta ut avgift alls. Den 
reglerar även en fast timavgift som är baserad på kostnaden per 
handläggningstimme. Taxebilaga 1 hanterar vilka avgifter som tas ut för prövning 
av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn. Taxebilaga 2 hanterar 
årsavgifter på de miljöfarliga verksamheter och hälsoskyddsobjekt som har 
återkommande årlig tillsyn. 

Lagstöd för avgifter och/eller beräkningsgrunder 
Miljöbalken i 27 kap. 1 § första stycket med beräkningsgrunder baserade på SKR:s 
förslag till taxor. 
  



6 

Inledande bestämmelser 
1 § Denna taxa gäller avgifter för Tierps kommuns kostnader för prövning och tillsyn enligt 
miljöbalken eller bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken eller med anledning av EU:s 
förordningar inom miljöbalkens tillämpningsområde, bl.a. vad gäller naturvård- och kulturvård, 
skydd av områden, miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd, verksamheter som orsakar miljöskador, 
vattenverksamhet, skötsel av jordbruksmark, kemiska produkter och biotekniska organismer, samt 
avfall och producentansvar.  

Utöver vad som anges i denna taxa kan ersättning till kommunen utgå bl.a. enligt 26 kap. 22 § 
miljöbalken för undersökningskostnader m.m. och enligt 25 kap. 2 § miljöbalken för 
rättegångskostnader. 

2 § Avgift enligt denna taxa ska betalas för: 

1. Handläggning och andra åtgärder med anledning av ansökningar om tillstånd, dispens eller 
undantag 
2. Handläggning och andra åtgärder med anledning av anmälan av verksamhet eller åtgärd 
3. Handläggning och andra åtgärder vid tillsyn i övrigt 

3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för: 
1. Tillsyn som föranleds av klagomål som är obefogat och inte kräver utredning 
2. Handläggning som föranleds av att beslut av nämnd enligt miljöbalken eller bestämmelser 
meddelade med stöd av miljöbalken överklagas 

4 § Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkande av avgift fattas av Kommunstyrelsen 
respektive Jävsnämnden.  

5 § Enligt 27 kap. 3 § miljöbalken är alla som är skyldiga att betala avgift enligt denna taxa eller 
enligt 26 kap. 22 § miljöbalken skyldiga att lämna de uppgifter som behövs för att avgiftens eller 
ersättningens storlek ska kunna bestämmas. 

Avgiftsuttag sker 

1. I förhållande till den handläggningstid som i taxan bestämts för ärendet (fast avgift), 
2. I förhållande till den årliga handläggningstid som anläggningen eller verksamheten tilldelats 

(årlig tillsynsavgift), 
3. I förhållande till den faktiskt nedlagda handläggningstiden i det enskilda ärendet (timavgift) 
4. Enligt de andra grunder som anges i taxan. 

Timtaxa 
6 § Vid tillämpningen av denna taxa är timtaxan 1200 kronor per hel timme handläggningstid. 

7 § I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid avses med 
handläggningstid den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt för inläsning 
av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, revisioner, 
provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt i ärendet samt föredragning och beslut. Sådan 
avgift tas ut för varje halv timme nedlagd handläggningstid. Om den sammanlagda 
handläggningstiden understiger en halv timme per år tas ingen timavgift ut. För inspektioner, 
mätningar och andra kontroller som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00 lördagar, 
söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas 
avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift. 



7 

8 § Kommunstyrelsen får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i denna taxa antagna 
fasta avgifterna och timavgifterna med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas 
förändring i konsumentprisindex (totalindex) räknat fram till den 1 oktober året före avgiftsåret. 
Basmånad för indexuppräkning är oktober månad 2013.  

Avgifter för prövning  
9 § Avgift för prövning av ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag ska betalas i form av fast 
avgift genom att den handläggningstid som anges i taxebilaga 1 multipliceras med timtaxan eller i 
form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med 
timtaxan eller enligt de grunder i övrigt som anges i taxebilaga 1. Avgift kan även tas ut i ärenden 
med kombination med fast grundavgift och timavgift i ärenden där tiden för grundavgift överstiger 
handläggningstiden.  

Avgift för prövning ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som ansökningen avser. Då fast avgift 
tillämpas kan den tas ut innan handläggningen påbörjas. I ärenden med kombination för fast 
grundavgift och timavgift meddelas detta i särskilt avgiftsbeslut. 

10 § Om det i beslut om tillstånd föreskrivs att en anordning inte får tas i bruk förrän den har 
besiktigats och godkänts av nämnden, ingår kostnaden för en sådan besiktning i den fasta avgiften. 
Kan anordningen då inte godkännas, varför besiktning måste ske vid ytterligare tillfälle, tas timavgift 
ut för kommunens kostnader med anledning av den tillkommande handläggningstiden. 

11 § Avgift för prövning ska betalas av sökanden. Avgift tas inte ut för en ansökan som återkallats 
innan handläggningen har påbörjats. 

12 § Avgift för prövning ska betalas även om ansökan avslås. 

13 § I ärenden om ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet som prövas av kommunen är 
sökanden i förekommande fall också skyldig att ersätta kommunens kostnader enligt 19 kap. 4 och 5 
§§ miljöbalken för sakkunniga som har tillkallats av kommunen och för kungörelser i ärendet. 
Sökanden är även skyldig att ersätta kommunens kostnader för kungörelser i ärenden om tillstånd, 
dispens eller undantag enligt 7 kap. miljöbalken eller förordningen (1998:1252) om områdesskydd 
enligt miljöbalken.  

14 § Utöver avgift för prövning, kan avgift för tillsyn komma att tas ut för den verksamhet eller 
åtgärd som prövningen avser enligt vad som anges i denna taxa.  

Avgifter med anledning av anmälan 
15 § Avgift för handläggning av anmälan av verksamhet eller åtgärd ska betalas i form av fast avgift 
genom att den handläggningstid som anges i taxebilaga 1 multipliceras med timtaxan eller i form av 
timavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan 
eller enligt de grunder i övrigt som anges i taxebilaga 1. Avgift kan även tas ut i ärenden med 
kombination med fast grundavgift och timavgift i ärenden där tiden för grundavgift överstiger 
handläggningstiden. 

Om en anmälan omfattar flera miljöfarliga verksamheter enligt taxebilaga 2 ska full avgift betalas 
för den punkt som medför den högsta avgiften med tillägg av 25 procent av summan av de belopp 
som anges för övriga verksamheter. 

Avgift med anledning av anmälan ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som anmälan avser. Då 
fast avgift tillämpas kan den tas ut innan handläggningen påbörjas. I ärenden med kombination för 
fast grundavgift och timavgift meddelas detta i särskilt avgiftsbeslut. 
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16 § Avgift för handläggning av anmälan ska betalas av den som bedriver eller avser att bedriva 
verksamheten eller vidta åtgärden. I ärenden om anmälan av miljöfarlig verksamhet med 
beteckningen C i miljöprövningsförordning (2013:251) är denne i förekommande fall också skyldig 
att ersätta kommunens kostnader för kungörelser i ärendet. Avgift tas inte ut för en anmälan som 
återkallats innan handläggningen har påbörjats. 

17 § Utöver avgift med anledning av handläggning av anmälan, kan avgift för tillsyn i övrigt komma 
att tas ut för den verksamhet eller åtgärd anmälan avser enligt vad som anges i denna taxa.  

Avgift för tillsyn i övrigt 
18 § För regelbunden tillsyn över sådan miljöfarlig verksamhet eller hälsoskyddsverksamhet som 
anges i taxebilaga 2 ska betalas en årlig tillsynsavgift som baseras på den tillsynstid som 
Kommunstyrelsen respektive Jävsnämnden tilldelar anläggningen eller verksamheten. Tillsynstiden 
bestäms genom en riskbedömning av anläggningen eller verksamheten bestående av en 
avgiftsklassificering enligt taxebilaga 2. Den årliga tillsynsavgiften beräknas genom att tilldelad 
tillsynstid multipliceras med timtaxan. 

Inspektioner och andra tillsynsinsatser med anledning av att verksamhetsutövaren bryter mot villkor, 
eller inte åtlyder förelägganden eller förbud eller som föranleds av extraordinära händelser, ingår 
inte i den fasta årsavgiften. För sådana åtgärder tas timavgift ut. 

19 § Avgifter för tillsyn i övrigt ska betalas i form av fast årlig avgift genom att den 
handläggningstid som anges för anläggningen eller verksamheten i taxebilaga 1 multipliceras med 
timtaxan eller i form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet 
multipliceras med timtaxan eller enligt de grunder i övrigt som anges i taxebilaga 1. 

Inspektioner och andra tillsynsinsatser med anledning av att verksamhetsutövaren bryter mot villkor, 
inte åtlyder förelägganden eller förbud eller som föranleds av extraordinära händelser, ingår inte i 
den fasta årsavgiften. För sådana åtgärder tas timavgift ut. 

20 § För verksamhet som tillståndsprövats ska avgiften bestämmas med utgångspunkt från vad som 
föreskrivs i tillståndsbeslutet om tillåten produktionsvolym eller motsvarande. 

Om en fabrik, anläggning eller annan inrättning omfattar flera miljöfarliga verksamheter enligt 
taxebilaga 2 ska full avgift betalas för den punkt som medför den högsta avgiften med tillägg av 25 
procent av summan av de belopp som anges för de övriga verksamheterna.  

21 § Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Sådan avgift ska betalas från och 
med det kalenderår som följer efter det att beslut om tillstånd till verksamheten har meddelats eller 
anmälan skett - eller i de fall tillstånd eller anmälan inte krävs - verksamheten har påbörjats. För 
tillsyn som sker dessförinnan och som inte ingår i avgift för prövning eller för handläggning av 
anmälan, tas timavgift ut. Fast årlig avgift ska betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat 
kalenderår som verksamheten bedrivs.  

22 § Avgift för tillsyn ska betalas av den som bedriver eller avser att bedriva verksamheten eller 
vidta åtgärd som föranleder avgiften. För tillsyn över miljöskador enligt 10 kap. miljöbalken, ska 
tillsynsavgiften betalas av den som enligt 10 kap. miljöbalken är ansvarig för avhjälpande eller 
kostnader.  
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Nedsättning av avgift 
23 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, tillsynsbehovet, 
nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, får avgift i ett enskilt fall enligt denna taxa 
sättas ned eller efterskänkas. 

Betalning av avgift 
24 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Tierps kommun. Betalning ska ske inom tid 
som anges i beslutet om avgift eller i räkning.  

Verkställighetsfrågor m.m. 
25 § Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 4 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn 
enligt miljöbalken, framgår att kommunal nämnds beslut om avgift får verkställas enligt 
utsökningsbalken. 

26 § Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 5 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn 
enligt miljöbalken, framgår att kommunal nämnd får bestämma att dess beslut om avgift ska gälla 
omedelbart även om det överklagas. 

27 § Enligt 19 kap. 1 § miljöbalken överklagas kommunal nämnds beslut om avgift hos 
länsstyrelsen.  
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Taxebilaga 1 - Avgifter för prövning av ansökan, 
handläggning av anmälan samt övrig tillsyn 
 
 

ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENLIGT 2 KAP. 
MILJÖBALKEN 

AVGIFT 
Timmar (h) 

  
Tillsyn i övrigt  

Tillsyn över att miljöbalkens hänsynsregler (2 kap. 2-5 §§) efterlevs Timavgift i de fall 
tillsynen inte ingår i 
den årliga 
tillsynsavgiften 
enligt taxebilaga 2 

SKYDD AV OMRÅDEN ENLIGT 7 KAP. MILJÖBALKEN 
 

  

Prövning 
 

Prövning av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna 8 grundavgift.  
Timavgift därutöver 

Prövning av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som inte får utföras 
utan tillstånd enligt föreskrifter för natur- och kulturreservat eller 
vattenskyddsområde 

timavgift 

Prövning av ansökan om dispens eller undantag från föreskrifter för natur- och 
kulturreservat, naturminne, djur- och växtskyddsområde eller vattenskyddsområde 

timavgift 

  
Anmälan  

 

Handläggning av anmälan om en verksamhet eller åtgärd inom natur- och 
kulturreservat eller vattenskyddsområde som kräver anmälan enligt föreskrifter för 
natur- och kulturreservat eller vattenskyddsområde 

timavgift 

  

Tillsyn 
 

Tillsyn som gäller skydd av områden, djur- och växtarter, naturmiljön i övrigt, 
vilthägn eller allemansrätten 

timavgift 

MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENLIGT 9 KAP. MILJÖBALKEN 

 

  

Prövning 
 

Prövning av ansökan om inrättande av avloppsanordning eller anslutning av 
vattentoalett enligt 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd avseende: 

 

1. Vattentoalett till sluten tank 4 
2. Vattentoalett med avloppsutsläpp till mark eller vatten 8 
3. Inrättande av annan avloppsanordning enligt vad kommunen föreskrivit 

(BDT inom detaljplan eller vattenskyddsområde) 
4 

4. Ansluta vattentoalett till befintlig avloppsanordning 4 
5. Tillståndspliktig avloppsanordning för 6-25 personekvivalenter 10 
6. Tillståndspliktig avloppsanordning för 26-200 personekvivalenter timavgift 
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7. Förnyelse av tillstånd enligt ovanstående punkterna 1-6, då tiden för att ta 
tillståndet i anspråk har löpt ut. 
 

timavgift 

8. Ändring av tillstånd enligt ovanstående punkterna 1-6, för byte av produkt 
för rening då tillstånd erhållits max 5 år tillbaka i tiden och miljö- och 
hälsoskyddsförhållandena är de samma.  
 

timavgift 

9. Inrättande av flera avloppsanordningar enligt punkterna 1, 2 eller 3 på 
samma fastighet och vid samma tillfälle 

timavgift 

Prövning av ansökan enligt 17 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd att inrätta värmepumpsanläggning för utvinning av 
värme ur mark, ytvatten eller grundvatten enligt vad kommunen föreskrivit 
avseende: 

 

1. Berg- eller ytjordvärmeanläggning. Gäller anläggningar med max 2 borrhål 3 
2. Bergvärmeanläggning med fler än 2 borrhål per fastighet. 5 grundavgift 

Timavgift därutöver 
3. Övriga anläggningar timavgift   

Anmälan 
 

Handläggning av anmälan avseende: 
 

1. Inrättande av avloppsanordning utan vattentoalett enligt 13 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

4 

2. Ändring av avloppsanordning enligt 14 § förordningen (1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

4 

3. Anmälningspliktig verksamhet enligt miljöprövningsförordning (2013:251)  timavgift 

4. Ändring av anmälningspliktig verksamhet enligt miljöprövningsförordning 
(2013:251) 

timavgift 

Handläggning av anmälan avseende inrättande av värmepumpsanläggning för 
utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten enligt 17 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet avseende: 

 

1. Berg- eller ytjordvärmeanläggning. Gäller anläggningar med max 2 borrhål 2 
2. Bergvärmeanläggning med fler än 2 borrhål per fastighet. 5 grundavgift 

Timavgift därutöver 
3. Övriga anläggningar timavgift   

Tillsyn 
 

Återkommande tillsyn över miljöfarlig verksamhet enligt förteckning i taxebilaga 
2 

Årlig tillsynsavgift 
enligt taxebilaga 2 

Tillsyn över miljöfarlig verksamhet och/eller tillsyn enligt miljöbalken i övrigt timavgift 

HÄLSOSKYDD ENLIGT 9 KAP. MILJÖBALKEN 

 

Prövning 
 

Prövning av ansökan om att hålla vissa djur inom område med detaljplan eller 
områdesbestämmelser enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av 39 § 
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet 

 

1. Nötkreatur, häst, get, får eller svin Timavgift 
2. Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur Timavgift 
3. Orm som inte anges i 4 Timavgift 
4. Giftorm Timavgift 
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Annan prövning av frågor om tillståndsdispenser enligt lokala föreskrifter för 
människors hälsa 

Timavgift 

Anmälan 
 

Handläggning av anmälan om att anlägga gödselstad eller annan upplagsplats för 
djurspillning enligt 37 och 42 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd 

2 grundavgift 
Timavgift därutöver 

Handläggning av anmälan enligt 38 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd om att driva eller arrangera 

 

1. Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling 
som innebär risk för blodsmitta eller annan smitta genom användning av 
skalpeller, akupunkturnålar, piercningsverktyg eller andra liknande skärande 
eller stickande verktyg 

3 grundavgift 
Timavgift därutöver 

2. Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars används av 
många människor 

timavgift 

3. Skol- och fritidsverksamhet timavgift 
Handläggning av anmälan enligt strålskyddslagen timavgift 
  

Tillsyn 
 

Återkommande tillsyn över hälsoskyddsverksamhet enligt förteckning i taxebilaga 
2 

Årlig tillsynsavgift 
enligt taxebilaga 2 

Tillsyn i övrigt av hälsoskydd timavgift 
Tillsyn i övrigt enligt strålskyddslagen timavgift 
  
Provtagning  

Provtagning av badvatten enligt Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna 
råd om badvatten NFS 2008:8 vid anläggning eller strandbad samt 
Socialstyrelsens allmänna råd om bassängbad, SOSFS 2004:7. 
Analyskostnader samt transporter eller fraktkostnader tillkommer. 

 

1. Strandbad timavgift 
2. Övriga badanläggningar timavgift 

MILJÖSKADOR ENLIGT 10 KAP. MILJÖBALKEN 

 

  
Prövning 

 

Prövning enligt 10 kap. 14 § miljöbalken om de åtgärder som en 
verksamhetsutövare har redogjort för enligt 10 kap. 12 eller 13 §§ miljöbalken är 
lämpliga och tillräckliga 

timavgift 

  
Anmälan 

 

Handläggning enligt 10 kap. 11- 13 §§ miljöbalken med anledning av underrättelse 
från verksamhetsutövare 

timavgift 

Handläggning enligt 18 § förordningen (2007:19) om PCB m.m. timavgift 
  
Tillsyn 

 

Tillsyn av mark- och vattenområden, grundvatten, byggnader och anläggningar 
samt allvarliga miljöskador enligt 10 kap. miljöbalken 

timavgift 

VATTENVERKSAMHET ENLIGT 11 KAP. MILJÖBALKEN 
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Tillsyn 
 

Tillsyn av vattenverksamhet timavgift 

JORDBRUK OCH ANNAN VERKSAMHET ENLIGT 12 KAP. 
MILJÖBALKEN 

 

  
Anmälan 

 

Handläggning av anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken timavgift   

Tillsyn 
 

Tillsyn över verksamhet som berörs av föreskrifter som meddelats enligt 12 kap. 
10 § miljöbalken 

timavgift 

Tillsyn i övrigt av jordbruk och annan verksamhet timavgift 

KEMISKA PRODUKTER ENLIGT 14 KAP. MILJÖBALKEN 

 

  

Prövning 
 

Prövning av ansökan enligt Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2015:9) spridning 
och viss övrig hantering av växtskyddsmedel 

4 grundavgift 
Timavgift därutöver   

Anmälan 
 

Handläggning av anmälan enligt Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2015:9) 
spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel 

2 grundavgift 
Timavgift därutöver 

Handläggning av anmälan enligt 9 kap. 1 § Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 
2017:5) om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga 
vätskor och spilloljor 

timavgift 

Handläggning av anmälan enligt 3 § förordningen (1985:997) om 
anmälningsskyldighet beträffande asbest i ventilationsanläggningar 

timavgift 

  
Information 

 

Underrättelse och samråd innan installation eller konvertering sker av sådan 
utrustning som innehåller 14 ton koldioxidekvivalenter f-gas eller mer. 

timavgift 

Rapport om det under någon del av ett kalenderår finns minst 14 ton 
koldioxidekvivalenter i en stationär anläggning eller i en mobil utrustning som 
omfattas av läckagekontroll enligt 11 § eller enligt artikel 3.3 andra stycket och 
4.1-4.3 i EU-förordningen om f-gaser. 

timavgift 

Övrig tillsyn av fluorerade växthusgaser, som inte omfattas av fast avgift för tillsyn 
enligt taxebilaga 2. 

timavgift 

Handläggning av information enligt 3 kap 1 § 1 st Naturvårdsverkets föreskrifter 
om skydd mot mark- och vatten-förorening vid hantering av brandfarliga vätskor 
och spilloljor (NFS 2017:5) och miljötillsynsförordningen (2011:13): 

 

Information innan installation påbörjas eller hantering inleds av  brandfarliga 
vätskor eller spillolja i cistern ovan eller i mark som rymmer mer än 1 m3 
vätska (inom vattenskyddsområde hantering av mer än 250 liter brandfarliga 
vätskor eller spillolja) med tillhörande rörledningar. 

Timavgift 

Information om cistern som tagits ur bruk. Timavgift 
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Kopior på rapporter från kontroller, inklusive periodiska kontroller, av 
cisterner och rörledningar. 

Timavgift 

Övrig tillsyn av hantering av brandfarliga vätskor och spillolja, som inte 
omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2. 

Timavgift 
  

Tillsyn 
 

Tillsyn av anläggningar som innehåller CFC, HCFC, halon, HFC vilka ska 
lämna rapport enligt 15 § förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser 

timavgift 

Tillsyn i övrigt av kemiska produkter timavgift 

 

AVFALL OCH PRODUCENTANSVAR ENLIGT 15 KAP. 
MILJÖBALKEN 

 

  

Prövning 
 

Prövning av ansökan om dispens avseende avfallshantering enligt kommunens 
föreskrifter i Renhållningsordningen 

 

1. Förlängt intervall för tömning av slam (31 §) 1 
2. Eget omhändertagande av slam eller latrin (29 §) och befrielse från 
skyldighet att lämna slam eller latrin (35 §) 

- Grundavgift 1 h 
- Timtaxa max 1 h 

därutöver 
3. Befrielse från skyldighet att lämna kärl- och säckavfall (34 §) - Grundavgift 2 h 

- Timtaxa max 2 h 
därutöver 

Förnyelse av dispens enligt ovanstående punkter 1, 2 eller 3 vid oförändrade 
förhållanden 

0,5 

Prövning av ansökan om tillstånd att själv återvinna och bortskaffa avfall på 
fastigheten enligt 15 kap. 18 § tredje och fjärde styckena miljöbalken 

timavgift 

Prövning eller tillsyn av övriga ärenden enligt renhållningsordningen timavgift 
  
Anmälan 

 

Handläggning av anmälan avseende avfallshantering enligt kommunens 
föreskrifter i Renhållningsordningen 

 

1a. Kompostering av matavfall via anmälan med pappersblankett 1 grundavgift 
Timavgift därutöver 

1b. Kompostering av matavfall vid anmälan via e-blankett via www.tierp.se  
Lägre tid beror på mindre administration vid hantering. 

0,5 grundavgift 
Timavgift därutöver 

2. Spridande av källsorterad urin 0,5  
3. Spridande av källsorterad urin vid samtidig prövning av eget 
omhändertagande av slam och latrin 

Ingen avgift utöver 
den för prövning  

4. Ärende 1a, 1b, 2 och 3 är grundavgift. Vid ärenden som överstiger detta i 
handläggningstid kan timtaxa tas ut utöver grundavgift. 

timavgift 

Handläggning av anmälan i övriga fall om att på fastigheten återvinna eller 
bortskaffa annat hushållsavfall än trädgårdsavfall enligt avfallsförordning 
(2020:614) 

timavgift 
  

  
Tillsyn 

 

Tillsyn över transportörer av farligt avfall med tillstånd enligt avfallsförordningen 
(2020:614) 

timavgift 

Tillsyn i övrigt av avfallshantering och producentansvar timavgift 
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Taxebilaga 2 - Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet 
Följande förkortningar används i tabellen: KK= Klassningskod, TF= Tidsfaktor, 
PN= Prövningsnivå T= Timavgift 

Med tidsfaktor (TF) avses den tillsynstid i timmar som kommunen tilldelat 
respektive verksamhet. Prövningsnivån (PN) anger var tillstånd ska sökas eller 
anmälan göras: 

A: tillstånd ska sökas hos miljödomstol 

B: tillstånd ska sökas hos länsstyrelse 

C: anmälan ska göras till kommunal nämnd 

U: verksamheten är varken tillstånds- eller anmälningspliktig men bedöms kräva 
återkommande tillsyn 

KK TF PN Beskrivning 
    JORDBRUK 
    Djurhållning m.m. 
1.10 15 B Anläggning för djurhållning med 

1. mer än 40 000 platser för fjäderfän, 
2. mer än 2 000 platser för slaktsvin som är tyngre än 30 
kilogram och avsedda för produktion (som slaktsvin räknas 
även obetäckta gyltor), 
3. mer än 750 platser för suggor (som suggor räknas även 
betäckta gyltor), eller 
4. så många platser för fjäderfän, slaktsvin eller suggor att 
platserna tillsammans motsvarar mer än 200 djurenheter 
definierade som i 1.20. 

1.11 15 B Anläggning med stadigvarande djurhållning av nötkreatur, 
hästar eller minkar med mer än 400 djurenheter, dock ej 
inhägnad. 
Med en djurenhet avses 
1. en mjölkko (som mjölkko räknas även sinko), 
2. sex kalvar som är en månad eller äldre (med kalvar avses 
nötkreatur upp till sex månaders ålder, kalvar yngre än en 
månad räknas till moderdjuret), 
3. tre övriga nöt, sex månader eller äldre, 
4. en häst, inklusive föl upp till sex månaders ålder, eller 
5. tio minkhonor för avel, inklusive valpar upp till åtta 
månaders ålder och avelshannar. 

1.20-1 8 C Anläggning med stadigvarande djurhållning med mer än 200 
djurenheter men högst 400 djurenheter, dock ej inhägnad. 
Med en djurenhet avses 
1. en mjölkko (som mjölkko räknas även sinko), 
2. sex kalvar som är en månad eller äldre (med kalvar avses 
nötkreatur upp till sex månaders ålder, kalvar yngre än en 
månad räknas till moderdjuret), 
3. tre övriga nöt, sex månader eller äldre, 
4. tre suggor, inklusive smågrisar upp till tolv veckors ålder 
(betäckta gyltor räknas som suggor), 
5. tio slaktsvin eller avelsgaltar, tolv veckor eller äldre (som 
slaktsvin räknas även obetäckta gyltor), 
6. en häst, inklusive föl upp till sex månaders ålder, 
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KK TF PN Beskrivning 
   7. tio minkhonor för avel, inklusive valpar upp till åtta 

månaders ålder och avelshannar, 
8. etthundra kaniner, 
9. etthundra värphöns, sexton veckor eller äldre (kyckling-
mödrar räknas som värphöns), 
10. tvåhundra unghöns upp till sexton veckors ålder, 
11. tvåhundra slaktkycklingar, 
12. etthundra kalkoner, gäss eller ankor, inklusive kycklingar 
och ungar upp till en veckas ålder, 
13. femton strutsfåglar av arterna struts, emu eller nandu, 
inklusive kycklingar upp till en veckas ålder, 
14. tio får eller getter, sex månader eller äldre, eller 
15. fyrtio lamm eller killingar upp till sex månaders ålder. För 
andra djurarter motsvaras en djurenhet av det antal djur som 
har en årlig sammanlagd utsöndring motsvarande 100 kilogram 
kväve eller 13 kilogram fosfor i färsk träck eller urin. Vid 
beräkningen av antalet djur skall väljas det alternativ av kväve 
eller fosfor som ger det lägsta antalet djur. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
1.   renskötsel, eller 
2.   om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1.10 eller 1.11. 

1.20-2 6 C Anläggning med stadigvarande djurhållning med mer än 100 
djurenheter men högst 200 djurenheter, dock ej inhägnad. 
Med en djurenhet avses 
1. en mjölkko (som mjölkko räknas även sinko), 
2. sex kalvar som är en månad eller äldre (med kalvar avses 
nötkreatur upp till sex månaders ålder, kalvar yngre än en 
månad räknas till moderdjuret), 3. tre övriga nöt, sex månader 
eller äldre, 
4. tre suggor, inklusive smågrisar upp till tolv veckors ålder 
(betäckta gyltor räknas som suggor), 
5. tio slaktsvin eller avelsgaltar, tolv veckor eller äldre (som 
slaktsvin räknas även obetäckta gyltor), 
6. en häst, inklusive föl upp till sex månaders ålder, 
7. tio minkhonor för avel, inklusive valpar upp till åtta 
månaders ålder och avelshannar, 
8. etthundra kaniner, 
9. etthundra värphöns, sexton veckor eller äldre (kyckling-
mödrar räknas som värphöns), 
10. tvåhundra unghöns upp till sexton veckors ålder, 
11. tvåhundra slaktkycklingar, 
12. etthundra kalkoner, gäss eller ankor, inklusive kycklingar 
och ungar upp till en veckas ålder, 
13. femton strutsfåglar av arterna struts, emu eller nandu, 
inklusive kycklingar upp till en veckas ålder, 
14. tio får eller getter, sex månader eller äldre, eller 
15. fyrtio lamm eller killingar upp till sex månaders ålder. För 
andra djurarter motsvaras en djurenhet av det antal djur som 
har en årlig sammanlagd utsöndring motsvarande 100 kilogram 
kväve eller 13 kilogram fosfor i färsk träck eller urin. Vid 
beräkningen av antalet djur skall väljas det alternativ av kväve 
eller fosfor som ger det lägsta antalet djur. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 

  



17 

KK TF PN Beskrivning 
   1.   renskötsel, eller 

2.   om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1.10 eller 1.11. 
1.2001 2 U Djurhållning 30-100 djurenheter 
    Odling 
1.30 8 C Uppodling av annan mark än jordbruksmark för produktion av 

foder, livsmedel eller annan liknande jordbruksproduktion. 
1.3001 6 U Växthus eller plantskola med en odlingsyta som är större än 

5000 kvadratmeter 
1.3002 4 U Växthus eller plantskola med en odlingsyta som är större än 

2000 men högst 5000 kvadratmeter 
1.3003 2 U Växthus eller plantskola med en odlingsyta som är högst 2000 

kvadratmeter 
1.3004 6 U Anläggning för torkning av gödsel 
    FISKODLING M.M. 
5.10 15 B Fiskodling eller övervintring av fisk där mer än 40 ton foder 

förbrukas per kalenderår. 
5.20 6 C Fiskodling eller övervintring av fisk där mer än 1,5 ton foder 

förbrukas per kalenderår, om inte verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 5.10. 

5.2001 2 U Fiskodling eller övervintring av fisk där högst 1,5 ton foder 
förbrukas per kalenderår. 

    UTVINNING, BRYTNING OCH BEARBETNING AV 
TORV, OLJA, GAS, KOL, MALM, MINERAL, BERG, 
NATURGRUS M.M 

    Berg, naturgrus, torv, och andra jordarter 
10.10 12 B Täkt av torv med ett verksamhetsområde som är större än 150 

hektar, om verksamheten inte 
    1. omfattas av en bearbetningskoncession enligt lagen 

(1985:620) om vissa torvfyndigheter, eller 
    2. endast innebär uppläggning och bortforsling av redan 

utbrutet och bearbetat material efter det att tillsynsmyndigheten 
meddelat beslut om att täkten är avslutad. 

10.1001 2 U Uppläggning och bortforsling av redan utbrutet och bearbetat 
material (torv) efter det att tillsynsmyndigheten meddelat beslut 
om att täkten är avslutad. 

10.11 15 B Täkt av berg med ett verksamhetsområde som är större än 25 
hektar, om verksamheten inte endast innebär uppläggning och 
bortforsling av redan utbrutet och bearbetat material efter det 
att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att täkten är 
avslutad. 

10.20 12 B Täkt för annat än markinnehavarens husbehov av berg, 
naturgrus eller andra jordarter, om verksamheten inte 
1. omfattas av en bearbetningskoncession enligt lagen 
(1985:620) om vissa torvfyndigheter, 
2. är tillståndspliktig enligt lagen (1966:314) om 
kontinentalsockeln, 
3. är tillståndspliktig enligt 10.10 eller 10.11, eller 
4. endast innebär uppläggning och bortforsling av redan 
utbrutet och bearbetat material efter det att tillsynsmyndigheten 
meddelat beslut om att täkten är avslutad. 

10.30 10 C Täkt för markinnehavarens husbehov av mer än 10 000 ton 
naturgrus (totalt uttagen mängd). 
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10.3001 6 U Täkt för markinnehavarens husbehov av  högst 10 000 ton 

naturgrus (totalt uttagen mängd). 
10.40 6 C Täkt för markinnehavarens husbehov av 

1. mer än 10 000 ton berg (totalt uttagen mängd), 
2. torv med ett verksamhetsområde större än 5 hektar, eller 
3. mer än 50 000 kubikmeter torv (totalt uttagen mängd). 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten 
1. omfattas av bearbetningskoncession enligt lagen (1985:620) 
om vissa torvfyndigheter, eller 
2. är tillståndspliktig enligt 10.10 eller 10.11. 

10.4001 2 U Täkt för markinnehavarens husbehov av 
1. högst 10 000 ton berg (totalt uttagen mängd), 
2. torv med ett verksamhetsområde högst  5 hektar, eller 
3. högst 50 000 kubikmeter torv (totalt uttagen mängd). 

10.50 8 C Anläggning för sortering eller krossning av berg, naturgrus 
eller andra jordarter 
1. inom område som omfattas av detaljplan eller 
områdesbestämmelser, eller 
2. utanför område som omfattas av detaljplan eller 
områdesbestämmelser, om verksamheten bedrivs på samma 
plats under en längre tid än trettio kalenderdagar under en 
tolvmånadersperiod. 

10.5001 4 U Anläggning för sortering eller krossning av berg, naturgrus 
eller andra jordarter  
1. inom område som omfattas av detaljplan eller 
områdesbestämmelser, eller  
2. utanför område som omfattas av detaljplan eller 
områdesbestämmelser, om verksamheten bedrivs på samma 
plats under högst trettio kalenderdagar under en 
tolvmånadersperiod. 

10.60 8 C Anläggning för framställning, bearbetning eller omvandling av 
bränsle eller bränsleprodukt som baseras på mer än 500 ton 
torv per kalenderår. 

10.6001 4 U Anläggning för framställning, bearbetning eller omvandling av 
bränsle eller bränsleprodukt som baseras på högst 500 ton torv 
per kalenderår. 

    Råpetroleum, naturgas och kol 
11.10 30 A Utvinning av råolja eller naturgas inom de områden som anges 

i 4 kap. 5 § miljöbalken. 
11.20 15 B Utvinning av råolja eller naturgas inom andra områden än de 

som avses i 11.10. 
11.30 10 C Industriell tillverkning av briketter av kol eller brunkol. 
    Malm och mineral 
13.10 140 A Gruvdrift eller gruvanläggning för brytning av malm, mineral 

eller kol, om verksamheten inte är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt någon av beskrivningarna i 10.10 - 
10.40. 

13.20 70 A Anläggning för rostning eller sintring av metallhaltig malm om 
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 13.30. 

13.30 50 B Anläggning för rostning eller sintring av metallhaltig malm för 
provändamål. 
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13.40 140 A Anläggning för annan bearbetning eller anrikning av malm, 

mineral eller kol än rostning och sintring, om verksamheten 
inte är tillståndspliktig enligt 13.50. 

13.50 55 B Provbrytning inklusive annan bearbetning eller anrikning av 
malm, mineral eller kol än rostning och sintring. 

13.60 25 B Anläggning för utvinning och produktion av asbest. 
    Annan utvinningsindustri 
13.70 6 C Djupborrning, som inte omfattas av 11.10 eller 11.20. 
    LIVSMEDEL OCH FODER M.M. 
    Animaliska råvaror 
15.10-1 75 B Slakteri för en produktion baserad på mer än 50 000 ton 

slaktvikt per kalenderår. 
15.10-2 35 B Slakteri för en produktion baserad på mer än 12 500 men högst 

50 000 ton slaktvikt per kalenderår. 
15.20 20 B Slakteri för en produktion baserad på mer än 7 500 ton 

slaktvikt per kalenderår, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 15.10. 

15.30 8 C Slakteri för en produktion baserad på mer än 50 ton slaktvikt 
per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 
15.10 eller 15.20. 

15.3001 4 U Slakteri för en produktion baserad på högst 50 ton slaktvikt per 
kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 
15.10 eller 15.20. 

15.40 80 B Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och 
behandling av animaliska råvaror (utom mjölk) för en 
produktion av mer än 18 500 ton produkter per kalenderår, om 
verksamheten innebär annat än endast frysning. 

15.41 80 B Anläggning för tillverkning av livsmedel ur produkter av 
animaliskt ursprung baserad på mer än 40 000 ton råvara per 
kalenderår, om verksamheten inte är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt 15.40 eller 15.80. 

15.50-1 40 C Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och 
behandling av animaliska råvaror - chark och styckning - för en 
produktion av mer än 10 000 ton men högst 18 500 ton 
produkter per kalenderår, om verksamheten inte är 
anmälningspliktig enligt 15.80. 

15.50-2 30 C Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och 
behandling av animaliska råvaror - chark och styckning - för en 
produktion av mer än 400 ton men högst 10 000 ton produkter 
per kalenderår, om verksamheten inte är anmälningspliktig 
enligt 15.80. 

15.5001 12 U Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och 
behandling av animaliska råvaror - chark och styckning - för en 
produktion av högst 400 ton produkter per kalenderår, om 
verksamheten inte är anmälningspliktig enligt 15.80. 

15.50-3 35 C Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och 
behandling av animaliska råvaror (utom mjölk, fisk och 
skaldjur) för en produktion av mer än 10 000 ton men högst 
18 500 ton produkter per kalenderår, om verksamheten inte är 
anmälningspliktig enligt 15.80. 
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15.50-4 25 C Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och 

behandling av animaliska råvaror (utom mjölk, fisk och 
skaldjur) för en produktion av mer än 400 ton men högst 10 
000 ton produkter per kalenderår, om verksamheten inte är 
anmälningspliktig enligt 15.80. 

15.5002 8 U Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och 
behandling av animaliska råvaror (utom mjölk, fisk och 
skaldjur) för en produktion av högst 400 ton produkter per 
kalenderår, om verksamheten inte är anmälningspliktig enligt 
15.80. 

15.60-1 75 B Anläggning för beredning eller konservering av fisk eller 
skaldjur eller för tillverkning av fiskmjöl, fiskolja eller 
fiskpelletar för en produktion baserad på mer än 5 000 ton fisk 
eller skaldjur per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp 
av vatten som inte leds till ett externt avloppsreningsverk som 
är tillståndspliktigt enligt 90.10. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
1. hållbarhetsbehandling genom endast frysning, torkning eller 
saltning, eller 
2. verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 
15.10, 15.40 eller 15.80. 

15.60-2 35 B Anläggning för beredning eller konservering av fisk eller 
skaldjur eller för tillverkning av fiskmjöl, fiskolja eller 
fiskpelletar för en produktion baserad på minst 500 ton men 
högst 5 000 ton fisk eller skaldjur per kalenderår, om 
verksamheten medför utsläpp av vatten som inte leds till ett 
externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 
90.10. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
1. hållbarhetsbehandling genom endast frysning, torkning eller 
saltning, eller 
2. verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 
15.10, 15.40 eller 15.80. 

15.6001 2 U Anläggning för beredning eller konservering av fisk eller 
skaldjur eller för tillverkning av fiskmjöl, fiskolja eller 
fiskpelletar för en produktion baserad på högst 500 ton fisk 
eller skaldjur per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp 
av vatten som inte leds till ett externt avloppsreningsverk som 
är tillståndspliktigt enligt 90.10. 

15.60-3 75 B 
Anläggning för beredning eller konservering av fisk eller 
skaldjur eller för tillverkning av fiskmjöl, fiskolja eller 
fiskpelletar för en produktion baserad på mer än 10 000 ton fisk 
eller skaldjur per kalenderår om verksamheten medför utsläpp 
av vatten som leds till ett externt avloppsreningsverk som är 
tillståndspliktigt enligt 90.10. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
1. hållbarhetsbehandling genom endast frysning, torkning eller 
saltning, eller 
2. verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 
15.10, 15.40 eller 15.80. 
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15.60-4 35 B Anläggning för beredning eller konservering av fisk eller 

skaldjur eller för tillverkning av fiskmjöl, fiskolja eller 
fiskpelletar för en produktion baserad på mer än 2 000 ton men 
högst 10 000 ton fisk eller skaldjur per kalenderår om 
verksamheten medför utsläpp av vatten som leds till ett externt 
avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
1. hållbarhetsbehandling genom endast frysning, torkning eller 
saltning, eller 
2. verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 
15.10, 15.40 eller 15.80. 

15.70 6 C Anläggning för beredning eller konservering av fisk eller 
skaldjur eller för tillverkning av fiskmjöl, fiskolja eller 
fiskpelletar för en produktion baserad på mer än 10 ton fisk 
eller skaldjur per kalenderår. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte håll-
barhetsbehandling genom endast frysning, torkning eller 
saltning eller om verksamheten är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt 15.60 eller 15.80. 

15.7001 2 U Anläggning för beredning eller konservering av fisk eller 
skaldjur eller för tillverkning av fiskmjöl, fiskolja eller 
fiskpelletar för en produktion baserad på högst 10 ton fisk eller 
skaldjur per kalenderår.  

15.80-1 10 C Rökeri för en produktion av mer än 500 ton men högst 18 500 
ton rökta produkter per kalenderår. 

15.80-2 6 C Rökeri för en produktion av mer än 50 ton men högst 500 ton 
rökta produkter per kalenderår. 

15.8001 2 U Rökeri för en produktion av högst 50 ton rökta produkter per 
kalenderår. 

    Vegetabiliska råvaror 
15.90-1 65 B Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och 

behandling av vegetabiliska råvaror för en produktion av mer 
än 150 000 ton produkter per kalenderår. 

15.90-2 60 B Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och 
behandling av vegetabiliska råvaror för en produktion av mer 
än 100 000 men högst 150 000 ton produkter per kalenderår. 

15.9001 55 U Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och 
behandling av vegetabiliska råvaror för en produktion av mer 
än 50 000 ton men högst 100 000 ton produkter per kalenderår. 

15.9002 50 U Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och 
behandling av vegetabiliska råvaror för en produktion av högst 
50 000 ton produkter per kalenderår. 

15.100-1 12 C Bageri som förbrukar mer än 15 ton torrjäst eller 50 ton annan 
jäst per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig 
enligt 15.90. 

15.10001 6 U Bageri som förbrukar högst 15 ton torrjäst eller 50 ton annan 
jäst per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig 
enligt 15.90. 
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15.110-1 60 B Anläggning för beredning eller konservering av frukt, bär, 

rotfrukter eller grönsaker för en produktion baserad på  mer än 
75 000 ton råvara per kalenderår, om verksamheten medför 
utsläpp av vatten som leds till ett externt avloppsreningsverk 
som är tillståndspliktigt enligt 90.10. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte  
1. beredning eller konservering genom endast frysning eller 
torkning,  
2. beredning genom endast tvättning eller rensning, eller  
3. verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15.90.                                                                                                                                                                                                                                                               

15.110-2 55 B Anläggning för beredning eller konservering av frukt, bär, 
rotfrukter eller grönsaker för en produktion baserad på mer än 
25 000 men högst 75 000 ton råvara per kalenderår, om 
verksamheten medför utsläpp av vatten som leds till ett externt 
avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte  
1. beredning eller konservering genom endast frysning eller 
torkning,  
2. beredning genom endast tvättning eller rensning, eller  
3. verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15.90.                                                                                                                                                                                                                                                               

15.110-3 60 B Anläggning för beredning eller konservering av frukt, bär, 
rotfrukter eller grönsaker för en produktion baserad på mer än 
25 000 ton råvara per kalenderår, om verksamheten medför 
utsläpp av vatten som inte leds till ett externt 
avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte  
1. beredning eller konservering genom endast frysning eller 
torkning,  
2. beredning genom endast tvättning eller rensning, eller  
3. verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15.90.                                                                                                                                                                                                                                           

15.110-4 55 B Anläggning för beredning eller konservering av frukt, bär, 
rotfrukter eller grönsaker för en produktion baserad på mer än 
10 000 men högst 25 000 ton råvara per kalenderår, om 
verksamheten medför utsläpp av vatten som inte leds till ett 
externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 
90.10. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte  
1. beredning eller konservering genom endast frysning eller 
torkning,  
2. beredning genom endast tvättning eller rensning, eller  
3. verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15.90.                                                                                                                                                                                                                                                                  

15.120 25 C Anläggning för beredning eller konservering av frukt, bär, 
rotfrukter eller grönsaker för en produktion baserad på mer än 
2 000 ton råvara per kalenderår. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
1. beredning eller konservering genom endast frysning eller 
torkning, 
2. beredning genom endast tvättning eller rensning, eller 
3. verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15.90 eller 15.110. 

15.12001 8 U Anläggning för beredning eller konservering av frukt, bär, 
rotfrukter eller grönsaker för en produktion baserad på högst 
2 000 ton råvara per kalenderår. 
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15.130 10 C Anläggning för endast tvättning eller rensning av frukt, bär, 

rotfrukter eller grönsaker för en produktion baserad på mer än 
2 000 ton råvara per kalenderår, om verksamheten medför 
utsläpp av vatten som inte leds till ett externt 
avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10. 

15.13001 2 U Anläggning för endast tvättning eller rensning av frukt, bär, 
rotfrukter eller grönsaker för en produktion baserad på högst 
2 000 ton råvara per kalenderår, om verksamheten medför 
utsläpp av vatten som inte leds till ett externt 
avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10. 

15.140-1 25 C Anläggning för tillverkning av kvarnprodukter för en 
produktion av mer än 50 000 ton per kalenderår, om 
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 15.90. 

15.140-2 10 C Anläggning för tillverkning av kvarnprodukter för en 
produktion av mer än 1 000 ton men högst 50 000 ton per 
kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 
15.90. 

15.14001 2 U Anläggning för tillverkning av kvarnprodukter för en 
produktion av högst 1 000 ton per kalenderår. 

15.14002 4 U Siloanläggning för torkning, rensning eller lagring av spannmål 
med en lagringskapacitet av mer än 10 000 ton. 

15.150-1 60 B Anläggning för tillverkning av stärkelse, stärkelsederivat eller 
socker för en produktion av mer än 75 000 ton per kalenderår, 
om verksamheten medför utsläpp av vatten som leds till ett 
externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 
90.10 

15.150-2 55 B Anläggning för tillverkning av stärkelse, stärkelsederivat eller 
socker för en produktion av mer än 25 000 men högst 75 000 
ton per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av vatten 
som leds till ett externt avloppsreningsverk som är 
tillståndspliktigt enligt 90.10. 

15.150-3 60 B Anläggning för tillverkning av stärkelse, stärkelsederivat eller 
socker för en produktion av mer än 25 000 ton per kalenderår, 
om verksamheten medför utsläpp av vatten som inte leds till ett 
externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 
90.10. 

15.150-4 55 B Anläggning för tillverkning av stärkelse, stärkelsederivat eller 
socker för en produktion av mer än 10 000 men högst 25 000 
ton per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av vatten 
som inte leds till ett externt avloppsreningsverk som är 
tillståndspliktigt enligt 90.10. 

15.160 20 C Anläggning för tillverkning av stärkelse, stärkelsederivat eller 
socker, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 15.90 
eller 15.150. 

    Mjölk, oljor, fetter m.m. 
15.170 40 B Anläggning för framställning av mjölkprodukter baserad på en 

invägning av mer än 200 ton per dygn som 
kalenderårsmedelvärde. 

15.180-1 25 C Anläggning för framställning av mjölkprodukter (med 
undantag av glass) för en produktion baserad på en invägning 
av mer än 50 000 ton per kalenderår, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 15.170. 
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15.180-2 20 C Anläggning för framställning av mjölkprodukter (med 

undantag av glass) för en produktion baserad på en invägning 
av mer än 20 000 ton men högst 50 000 ton per kalenderår, om 
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 15.170. 

15.180-3 10 C Anläggning för framställning av mjölkprodukter (med 
undantag av glass) för en produktion baserad på en invägning 
av mer än 500 ton men högst 20 000 ton per kalenderår, om 
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 15.170. 

15.18001 2 U Anläggning för framställning av mjölkprodukter (med 
undantag av glass) för en produktion baserad på en invägning 
av högst 500 ton per kalenderår. 

15.190-1 70 B Anläggning för framställning eller raffinering av vegetabiliska 
eller animaliska oljor eller fetter eller produkter av sådana oljor 
eller fetter för en produktion av mer än 100 000 ton per 
kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 
15.40, 15.90 eller 15.170. 

15.190-2 55 B Anläggning för framställning eller raffinering av vegetabiliska 
eller animaliska oljor eller fetter eller produkter av sådana oljor 
eller fetter för en produktion av mer än 50 000 ton men högst 
100 000 ton per kalenderår, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 15.40, 15.90 eller 15.170. 

15.190-3 35 B Anläggning för framställning eller raffinering av vegetabiliska 
eller animaliska oljor eller fetter eller produkter av sådana oljor 
eller fetter för en produktion av mer än 5 000 ton men högst 
50 000 ton per kalenderår, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 15.40, 15.90 eller 15.170. 

15.200 10 C Anläggning för framställning eller raffinering av vegetabiliska 
eller animaliska oljor eller fetter eller produkter av sådana oljor 
eller fetter för en produktion av mer än 100 ton per kalenderår, 
om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 15.40, 15.90, 
15.170 eller 15.190. 

15.20001 2 U Anläggning för framställning eller raffinering av vegetabiliska 
eller animaliska oljor eller fetter eller produkter av sådana oljor 
eller fetter för en produktion av högst 100 ton per kalenderår. 

15.210-1 55 B Anläggning för tillverkning av glass för en produktion av mer 
än 50 000 ton per kalenderår, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 15.90 eller 15.170  

15.210-2 45 B Anläggning för tillverkning av glass för en produktion av mer 
än 25 000 men högst 50 000 ton per kalenderår, om 
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 15.90 eller 15.170  

15.210-3 35 B Anläggning för tillverkning av glass för en produktion av mer 
än 15 000 ton per kalenderår men högst 25 000 ton per 
kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 
15.90 eller 15.170  

15.220 6 C Anläggning för tillverkning av glass för en produktion av mer 
än 10 ton per kalenderår, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 15.90, 15.170, eller 15.210. 

15.22001 2 U Anläggning för tillverkning av glass för en produktion av högst 
10 ton per kalenderår. 
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    Drycker m.m. 
15.230 75 B Anläggning för framställning av råsprit eller av alkoholhaltiga 

drycker genom jäsning eller destillation, motsvarande mer än 
5 000 ton ren etanol per kalenderår. 

15.240-1 25 C Anläggning för framställning av råsprit eller av alkoholhaltiga 
drycker genom jäsning eller destillation, motsvarande mer än 
500 ton men högst 5 000 ton ren etanol per kalenderår, om 
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 15.230. 

15.240-2 15 C Anläggning för framställning av råsprit eller av alkoholhaltiga 
drycker genom jäsning eller destillation, motsvarande mer än 
100 ton men högst 500 ton ren etanol per kalenderår, om 
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 15.230. 

15.240-3 10 C Anläggning för framställning av råsprit eller av alkoholhaltiga 
drycker genom jäsning eller destillation, motsvarande mer än 
10 ton men högst 100 ton ren etanol per kalenderår, om 
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 15.230. 

15.24001 2 U Anläggning för framställning av råsprit eller av alkoholhaltiga 
drycker genom jäsning eller destillation, motsvarande högst 10 
ton ren etanol per kalenderår. 

15.24002 10 U Anläggning för blandning eller tappning av destillerade 
alkoholhaltiga drycker eller för framställning, blandning eller 
tappning av vin, cider eller andra fruktviner. 

15.250-1 40 B Bryggeri eller annan anläggning för framställning av mer än 
50 000 ton malt per kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller endast om 
verksamheten medför utsläpp av vatten som inte leds till ett 
externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 
90.10  

15.250-2 35 B Bryggeri eller annan anläggning för framställning av mer än 
2 500 men högst 50 000 ton malt per kalenderår.  
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller endast om 
verksamheten medför utsläpp av vatten som inte leds till ett 
externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 
90.10  

15.250-3 30 B Bryggeri eller annan anläggning för framställning av högst 2 
500 ton malt per kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller endast om 
verksamheten medför utsläpp av vatten som inte leds till ett 
externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 
90.10  

15.250-4 35 B Bryggeri eller annan anläggning för framställning av mer än 
20 000 m³ läskedryck per kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller endast om 
verksamheten medför utsläpp av vatten som inte leds till ett 
externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 
90.10  

15.250-5 30 B Bryggeri eller annan anläggning för framställning av mer än 
5 000 men högst 20 000 m³ läskedryck per kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller endast om 
verksamheten medför utsläpp av vatten som inte leds till ett 
externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 
90.10. 
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15.250-6 25 B Bryggeri eller annan anläggning för framställning av mer än 

1 000 men högst 5 000 m³ läskedryck per kalenderår.  
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller endast om 
verksamheten medför utsläpp av vatten som inte leds till ett 
externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 
90.10.                                                                                                               

15.25001 8 U Bryggeri eller annan anläggning för framställning av högst 
1 000 m³ läskedryck per kalenderår.  
Denna beskrivning gäller endast om verksamheten medför 
utsläpp av vatten som inte leds till ett externt 
avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10.                                                                                                               

15.250-7 40 B Bryggeri eller annan anläggning för framställning av mer än 
20 000 m³ maltdryck per kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller endast om 
verksamheten medför utsläpp av vatten som inte leds till ett 
externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 
90.10.                                                                                                         

15.250-8 35 B Bryggeri eller annan anläggning för framställning av mer än 
5 000 men högst 20 000 m³ maltdryck per kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller endast om 
verksamheten medför utsläpp av vatten som inte leds till ett 
externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 
90.10.                                                                                                            

15.250-9 30 B Bryggeri eller annan anläggning för framställning av mer än 
1 000 men högst 5 000 m³ maltdryck per kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller endast om 
verksamheten medför utsläpp av vatten som inte leds till ett 
externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 
90.10.                                                                                                            

15.25002 10 U Bryggeri eller annan anläggning för framställning av högst 
1 000 m³ maltdryck per kalenderår. 
Denna beskrivning gäller endast om verksamheten medför 
utsläpp av vatten som inte leds till ett externt 
avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10.                                                                                                            

15.260 20 C Bryggeri eller annan anläggning för framställning av malt eller 
mer än 1 000 kubikmeter maltdryck per kalenderår, om 
verksamheten medför utsläpp av vatten som leds till ett externt 
avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 15.90. 

15.26001 8 U Bryggeri eller annan anläggning för framställning av högst 
1 000 kubikmeter maltdryck per kalenderår, om verksamheten 
medför utsläpp av vatten som leds till ett externt 
avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10.  

    Annan livsmedelstillverkning 
15.270 75 B Anläggning för tillverkning av 

1. mer än 100 ton jäst per kalenderår, eller 
2. startkulturer av mikroorganismer för livsmedelsindustri eller 
jordbruk, om anläggningen har en sammanlagd reaktorvolym 
om minst tio kubikmeter. 
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15.27001 8 U Anläggning för tillverkning av 

1. högst 100 ton jäst per kalenderår, eller 
2. startkulturer av mikroorganismer för livsmedelsindustri eller 
jordbruk, om anläggningen har en sammanlagd reaktorvolym 
om högst tio kubikmeter. 

15.280-1 25 C Anläggning för tillverkning av mer än 20 000 ton choklad eller 
konfektyr per kalenderår. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 15.90. 

15.280-2 25 C Anläggning för tillverkning av mer än 5 000 men högst 20 000 
ton choklad eller konfektyr per kalenderår. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 15.90. 

15.280-3 10 C Anläggning för tillverkning av mer än 500 men högst 5 000 ton 
choklad eller konfektyr per kalenderår. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 15.90. 

15.28001 2 U Anläggning för tillverkning av högst 500 ton choklad eller 
konfektyr per kalenderår. 

15.280-4 10 C Anläggning för tillverkning av mer än 1 000 ton pastaprodukter 
per kalenderår. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 15.90. 

15.28002 2 U Anläggning för tillverkning av högst 1 000 ton pastaprodukter 
per kalenderår. 

15.280-5 25 C Anläggning för rostning av mer än 3 000 ton kaffe per 
kalenderår. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 15.90. 

15.280-6 10 C Anläggning för rostning av mer än 100 ton men högst 3 000 
ton kaffe per kalenderår. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 15.90. 

15.28003 2 U Anläggning för rostning av högst 100 ton kaffe per kalenderår. 
15.290-1 80 B Anläggning för framställning av mer än 15 000 ton 

slakteriprodukter per kalenderår, om verksamheten 
1. inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av 
beskrivningarna i 15.10 - 15.280, och 
2. medför utsläpp av vatten som inte leds till ett externt 
avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10. 

15.290-2 55 B Anläggning för framställning av mer än 15 000 ton andra 
livsmedel per kalenderår, om verksamheten 
1. inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av 
beskrivningarna i 15.10 - 15.280, och 
2. medför utsläpp av vatten som inte leds till ett externt 
avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10. 

15.300-1 40 C Anläggning för framställning av mer än 15 000 ton 
slakteriprodukter per kalenderår, om verksamheten 
a) inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av 
beskrivningarna i 15.10-15.290, och 
b) medför utsläpp av vatten som leds till ett externt 
avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10. 
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15.300-2 20 C Anläggning för framställning av mer än 15 000 ton andra 

livsmedel, om verksamheten 
a) inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av 
beskrivningarna i 15.10-15.290, och 
b) medför utsläpp av vatten som leds till ett externt 
avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10. 

15.30001 6 U Anläggning för framställning av högst 15 000 ton livsmedel, 
om verksamheten 
a) inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av 
beskrivningarna i 15.10-15.290, och 
b) medför utsläpp av vatten som leds till ett externt 
avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10 

15.300-3 20 C Anläggning för framställning av mer än 1 000 men högst 
15 000 ton livsmedel, om verksamheten 
a) inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av 
beskrivningarna i 15.10-15.290, och 
b) medför utsläpp av vatten som inte leds till ett externt 
avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10. 

15.30002 6 U Anläggning för framställning av högst 1 000 ton livsmedel, om 
verksamheten 
a) inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av 
beskrivningarna i 15.10-15.290, och 
b) medför utsläpp av vatten som inte leds till ett externt 
avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10. 

15.310 6 C Anläggning för yrkesmässig industriell förpackning av 
animaliska eller vegetabiliska produkter som inte sker i någon 
tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet enligt 15.10-
15.300. 

    Foder 
15.320-1 80 B Anläggning för framställning av produkter som kan användas 

som djurfoder genom bearbetning av animaliska biprodukter 
som är kategori 3 material enligt Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) 1774/2002 om hälsobestämmelser för 
animaliska biprodukter som inte är avsedda att användas som 
livsmedel, om produktionen baseras på mer än 10 000 ton 
råvara per kalenderår. 

15.320-2 35 B Anläggning för framställning av produkter som kan användas 
som djurfoder genom bearbetning av animaliska biprodukter 
som är kategori 3 material enligt Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) 1774/2002 om hälsobestämmelser för 
animaliska biprodukter som inte är avsedda att användas som 
livsmedel, om produktionen baseras på mer än 2 500 ton men 
högst 10 000 ton råvara per kalenderår. 

15.32001 8 U Anläggning för framställning av produkter som kan användas 
som djurfoder genom bearbetning av animaliska biprodukter 
som är kategori 3 material enligt Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) 1774/2002 om hälsobestämmelser för 
animaliska biprodukter som inte är avsedda att användas som 
livsmedel, om produktionen baseras på högst 2 500 ton per 
kalenderår. 
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15.330 35 B Anläggning för malning, blandning eller pelletering av råvaror 

till bruksfärdigt djurfoder, för en produktion av 
1. mer än 100 000 ton spannmålsfoder per kalenderår, eller 
2. mer än 15 000 ton annat foder per kalenderår. 
Med spannmålsfoder avses foder som innehåller mer än 50 
viktprocent spannmål. Foder som framställs och används inom 
den egna djurhållningen skall inte räknas in vid tillämpningen 
av första stycket. 

   Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
1. tillverkning av oljekakor från vegetabiliska oljor eller fetter, 
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 15.320, 90.240, 
90.250 eller 90.260. 

15.340-1 25 C Anläggning för malning, blandning eller pelletering av råvaror 
till bruksfärdigt djurfoder, för en produktion per kalenderår av 
mer än 50 000 men högst 100 000 ton spannmålsfoder. 
Med spannmålsfoder avses detsamma som i 15.330. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
1. tillverkning av oljekakor från vegetabiliska oljor eller fetter, 
eller 
2. om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 
15.320, 15.330, 90.240, 90.250 eller 90.260. 

15.340-2 10 C Anläggning för malning, blandning eller pelletering av råvaror 
till bruksfärdigt djurfoder, för en produktion per kalenderår av 
mer än 5 000 men högst 50 000 ton spannmålsfoder. 
Med spannmålsfoder avses detsamma som i 15.330. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
1. tillverkning av oljekakor från vegetabiliska oljor eller fetter, 
eller 
2. om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 
15.320, 15.330, 90.240, 90.250 eller 90.260. 

15.34001 2 U Anläggning för malning, blandning eller pelletering av råvaror 
till bruksfärdigt djurfoder, för en produktion per kalenderår av 
högst 5 000 ton spannmålsfoder. 
Med spannmålsfoder avses detsamma som i 15.330. 

15.340-3 25 C Anläggning för malning, blandning eller pelletering av råvaror 
till bruksfärdigt djurfoder, för en produktion per kalenderår av 
mer än 5 000 men högst 15 000 ton annat foder. 
Med spannmålsfoder avses detsamma som i 15.330. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
1. tillverkning av oljekakor från vegetabiliska oljor eller fetter, 
eller 
2. om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 
15.320, 15.330, 90.240, 90.250 eller 90.260. 

15.340-4 10 C Anläggning för malning, blandning eller pelletering av råvaror 
till bruksfärdigt djurfoder, för en produktion per kalenderår av 
mer än 500 men högst 5 000 ton annat foder. 
Med spannmålsfoder avses detsamma som i 15.330. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
1. tillverkning av oljekakor från vegetabiliska oljor eller fetter, 
eller 
2. om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 
15.320, 15.330, 90.240, 90.250 eller 90.260. 
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15.34002 2 U Anläggning för malning, blandning eller pelletering av råvaror 

till bruksfärdigt djurfoder, för en produktion per kalenderår av 
högst 500 ton annat foder. 
Med spannmålsfoder avses detsamma som i 15.330.  

    TEXTILVAROR 
17.10-1 100 B Anläggning för förbehandling eller färgning av mer än 20 000 

ton fibrer eller textilier per kalenderår.                                                                                                                                                                                                                            
17.10-2 90 B Anläggning för förbehandling eller färgning av mer än 2 500 

men högst 20 000 ton fibrer eller textilier per kalenderår.                                                                                                                                                                                      
17.20-1 50 B Anläggning för annan beredning än förbehandling eller 

färgning av mer än 2500 ton textilmaterial per kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten består av en beredningsprocess som inte medför 
utsläpp av avloppsvatten och utsläpp till luft av mer än 3 ton 
flyktiga organiska föreningar (VOC) per kalenderår. 

17.20-2 45 B Anläggning för förbehandling eller färgning av mer än 1000 
men högst 2500 ton fibrer eller textilier per kalenderår eller för 
annan beredning av mer än 1000 men högst 2500 ton 
textilmaterial per kalenderår. Tillståndsplikt enligt denna 
beskrivning gäller inte om verksamheten 
1. är tillståndspliktig enligt 17.10, eller 
2. består av en beredningsprocess som inte medför utsläpp av 
avloppsvatten och utsläpp till luft av mer än 3 ton flyktiga 
organiska föreningar (VOC) per kalenderår. 

17.20-3 35 B Anläggning för förbehandling eller färgning av mer än 200 
men högst 1000 ton fibrer eller textilier per kalenderår eller för 
annan beredning av mer än 200 men högst 1 000 ton 
textilmaterial per kalenderår. Tillståndsplikt enligt denna 
beskrivning gäller inte om verksamheten 
1. är tillståndspliktig enligt 17.10, eller 
2. består av en beredningsprocess som inte medför utsläpp av 
avloppsvatten och utsläpp till luft av mer än 3 ton flyktiga 
organiska föreningar (VOC) per kalenderår. 

17.30 10 C Anläggning för förbehandling eller färgning av mer än 10 ton 
fibrer eller textilier per kalenderår eller för annan beredning av 
mer än 10 ton textilmaterial per kalenderår, om verksamheten 
inte är tillståndspliktig enligt 17.10 eller 17.20. 

17.3001 6 U Anläggning för förbehandling eller färgning av högst 10 ton 
fibrer eller textilier per kalenderår eller för annan beredning av 
högst 10 ton textilmaterial per kalenderår. 

17.3002 6 U Linberedning för en produktion av mer än 1 ton per år. 
17.3003 2 U Linberedning för en produktion av högst 1 ton per år. 
    PÄLS, SKINN OCH LÄDER 
18.10 70 B Garveri för en produktion av mer än 3 000 ton färdigt läder 

eller färdigt pälsskinn per kalenderår. 
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18.20 70 B Anläggning för 

1. kromgarvning för en produktion som baseras på mer än 100 
ton råvara per kalenderår, eller 
2. garvning för en produktion som baseras på mer än 1 000 ton 
råvara per kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 18.10 eller 90.240. 

18.30-1 15 C Anläggning för garvning eller annan beredning av läder eller 
pälsskinn för en produktion av mer än 100 ton färdigt läder 
eller färdigt pälsskinn, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 18.10, 18.20 eller 90.240. 

18.30-2 10 C Anläggning för garvning eller annan beredning av läder eller 
pälsskinn för en produktion av mer än 2 ton men högst 100 ton 
färdigt läder eller färdigt pälsskinn, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 18.10, 18.20 eller 90.240. 

18.3001 2 U Anläggning för garvning eller annan beredning av läder eller 
pälsskinn för en produktion av högst 2 ton färdigt läder eller 
färdigt pälsskinn. 

18.3002 6 U Anläggning för beredning eller konservering av djurhudar som 
inte sker i anslutning till slakteri, för en produktion baserad på 
mer än 1 ton hudar per kalenderår 

18.3003 2 U Anläggning för beredning eller konservering av djurhudar som 
inte sker i anslutning till slakteri, för en produktion baserad på 
högst 1 ton hudar per kalenderår 

    TRÄVAROR 
20.10-1 25 C Anläggning för yrkesmässig behandling av mer än 10 000 

kubikmeter trä med träskyddsmedel genom tryck- eller 
vakuumimpregnering eller doppning, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 39.10 eller 39.20. 

20.10-2 20 C Anläggning för yrkesmässig behandling av mer än 500 
kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter trä med 
träskyddsmedel genom tryck- eller vakuumimpregnering eller 
doppning, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 
39.10 eller 39.20. 

20.10-3 15 C Anläggning för yrkesmässig behandling av högst 500 
kubikmeter trä med träskyddsmedel genom tryck- eller 
vakuumimpregnering eller doppning, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 39.10 eller 39.20. 

20.1001 6 U Anläggning för yrkesmässig behandling av högst 500 
kubikmeter trä med träskyddsmedel genom tryck- eller 
vakuumimpregnering eller doppning. 

20.20-1 65 B Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av träprodukter 
genom sågning, hyvling eller svarvning för en produktion av 
mer än 500 000 m³ per kalenderår  

20.20-2 50 B Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av träprodukter 
genom sågning, hyvling eller svarvning för en produktion av 
200 000 -  500 000 m³ per kalenderår  

20.20-3 35 B Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av träprodukter 
genom sågning, hyvling eller svarvning för en produktion av 
mer än 70 000 men högst 200 000 m³ per kalenderår  
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20.30-1 25 C Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av träprodukter 

genom sågning, hyvling eller svarvning för en produktion av 
mer än 30 000 kubikmeter men högst 70 000 kubikmeter per 
kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 
20.20. 

20.30-2 15 C Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av träprodukter 
genom sågning, hyvling eller svarvning för en produktion av 
mer än 6 000 kubikmeter men högst 30 000 kubikmeter per 
kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 
20.20. 

20.3001 6 U Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av träprodukter 
genom sågning, hyvling eller svarvning för en produktion av 
högst 6 000 kubikmeter per kalenderår. 

20.40-1 20 C Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat 
bränsle, eller av bränsleprodukter som är baserade på skogs- 
eller jordbruksprodukter, i form av träull, trämjöl, flis, spån 
eller liknande, baserad på mer än 100 000 kubikmeter fast mått 
per kalenderår. 

   Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte tillfällig 
flisning. 

20.40-2 15 C Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat 
bränsle, eller av bränsleprodukter som är baserade på skogs- 
eller jordbruksprodukter, i form av träull, trämjöl, flis, spån 
eller liknande, baserad på mer än 10 000 kubikmeter men högst 
100 000 kubikmeter fast mått per kalenderår. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte tillfällig 
flisning. 

20.40-3 8 C Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat 
bränsle, eller av bränsleprodukter som är baserade på skogs- 
eller jordbruksprodukter, i form av träull, trämjöl, flis, spån 
eller liknande, baserad på mer än 1 000 kubikmeter men högst 
10 000 kubikmeter fast mått per kalenderår. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte tillfällig 
flisning. 

20.4001 2 U Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat 
bränsle, eller av bränsleprodukter som är baserade på skogs- 
eller jordbruksprodukter, i form av träull, trämjöl, flis, spån 
eller liknande, baserad på högst 1 000 kubikmeter fast mått per 
kalenderår. 

20.40-4 20 C Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat 
bränsle, eller av bränsleprodukter som är baserade på skogs- 
eller jordbruksprodukter, i form av träull, trämjöl, flis, spån 
eller liknande, baserad på mer än 150 000 kubikmeter löst mått 
råvara per kalenderår. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte tillfällig 
flisning. 

20.40-5 15 C Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat 
bränsle, eller av bränsleprodukter som är baserade på skogs- 
eller jordbruksprodukter, i form av träull, trämjöl, flis, spån 
eller liknande, baserad på mer än 20 000 kubikmeter men högst 
150 000 kubikmeter löst mått råvara per kalenderår. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte tillfällig 
flisning. 
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20.40-6 8 C Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat 

bränsle, eller av bränsleprodukter som är baserade på skogs- 
eller jordbruksprodukter, i form av träull, trämjöl, flis, spån 
eller liknande, baserad på mer än 3 000 kubikmeter men högst 
20 000 kubikmeter löst mått råvara per kalenderår. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte tillfällig 
flisning. 

20.4001 2 U Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat 
bränsle, eller av bränsleprodukter som är baserade på skogs- 
eller jordbruksprodukter, i form av träull, trämjöl, flis, spån 
eller liknande, baserad på högst 3 000 kubikmeter löst mått 
råvara per kalenderår. 

20.40-7 10 C Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat 
bränsle, eller av bränsleprodukter som är baserade på skogs- 
eller jordbruksprodukter, i form av pellets eller briketter, 
baserad på mer än 5 000 kubikmeter råvara per kalenderår. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte tillfällig 
flisning. 

20.4002 2 U Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat 
bränsle, eller av bränsleprodukter som är baserade på skogs- 
eller jordbruksprodukter, i form av pellets eller briketter, 
baserad på högst 5 000 kubikmeter råvara per kalenderår. 

20.50-1 70 B Anläggning för tillverkning av mer än 20 000 ton träfiberskivor 
per kalenderår. 

20.50-2 50 B Anläggning för tillverkning av högst 20 000 ton träfiberskivor 
per kalenderår. 

20.60-1 25 C Anläggning för tillverkning av mer än 10 000 kubikmeter 
1. fanér eller plywood, eller 
2. mer än 500 kubikmeter spånskivor eller andra produkter av 
spån per kalenderår. 

20.60-2 15 C Anläggning för tillverkning av högst 10 000 kubikmeter 
1. fanér eller plywood, eller 
2. högst 500 kubikmeter spånskivor eller andra produkter av 
spån per kalenderår. 

20.70-1 25 B Anläggning för lagring av 
1. mer än 200 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m3 
fub) på land med begjutning av vatten, eller 
2. mer än 100 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m3 
fub) i vatten. Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller 
inte om verksamheten är anmälningspliktig enligt 20.90.                                                                                                                                                                                                        

20.70-2 20 B Anläggning för lagring av 
1. mer än 80 000 men högst 200 000 kubikmeter timmer fast 
mått under bark (m3 fub) på land med begjutning av vatten, 
eller 
2. mer än 40 000 men högst 100 000 kubikmeter timmer fast 
mått under bark (m3 fub) i vatten. Tillståndsplikt enligt denna 
beskrivning gäller inte om verksamheten är anmälningspliktig 
enligt 20.90.                                                                                                                                                                                                          
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20.70-3 15 B Anläggning för lagring av 

1. mer än 20 000 men högst 80 000 kubikmeter timmer fast 
mått under bark (m3 fub) på land med begjutning av vatten, 
eller 
2. mer än 10 000 men högst 40 000 kubikmeter timmer fast 
mått under bark (m3 fub) i vatten. Tillståndsplikt enligt denna 
beskrivning gäller inte om verksamheten är anmälningspliktig 
enligt 20.90.                                                                                                                                                                                                               

20.80-1 6 C Anläggning för lagring av mer än 2 000 kubikmeter timmer 
fast mått under bark (m3 fub), om lagringen sker på land utan 
vattenbegjutning. 

20.80-2 15 C Anläggning för lagring av mer än 10 000 kubikmeter timmer 
men högst 20 000 kubikmeter fast mått under bark (m3 fub), 
om lagringen sker på land med vattenbegjutning och inte är 
tillståndspliktig enligt 20.70. 

20.80-3 10 C Anläggning för lagring av mer än 500 kubikmeter timmer men 
högst 10 000 kubikmeter fast mått under bark (m3 fub), om 
lagringen sker på land med vattenbegjutning och inte är 
tillståndspliktig enligt 20.70. 

20.80-4 15 C Anläggning för lagring av mer än 5 000 kubikmeter men högst 
10 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m3 fub) i 
vatten, om lagringen inte är tillståndspliktig enligt 20.70. 

20.80-5 10 C Anläggning för lagring av mer än 500 kubikmeter men högst 
5 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m3 fub) i 
vatten, om lagringen inte är tillståndspliktig enligt 20.70. 

20.8001 2 U Anläggning för lagring av högst 500 kubikmeter timmer fast 
mått under bark (m3 fub) i vatten. 

20.90 6 C Anläggning för lagring av timmer som inte sker i eller nära 
vattentäkt, om åtgärden behövs med anledning av storm eller 
orkan och omfattar 
1. mer än 20 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m3 
fub) på land med begjutning av vatten, eller 
2. mer än 10 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m3 
fub) i vatten. 

20.9001 2 U Anläggning för lagring av timmer som inte sker i eller nära 
vattentäkt, om åtgärden behövs med anledning av storm eller 
orkan och omfattar 
1. högst 20 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m3 
fub) på land med begjutning av vatten, eller 
2. högst 10 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m3 
fub) i vatten. 

    MASSA, PAPPER OCH PAPPERSVAROR 
21.10-1 110 A Anläggning för framställning av pappersmassa av trä eller 

andra fibrösa material. Mer än 300 000 ton massa (sulfat/sulfit) 
med blekning. 

21.10-2 90 A Anläggning för framställning av pappersmassa av trä eller 
andra fibrösa material.  Högst 300 000 ton massa (sulfat/sulfit) 
med blekning. 

21.10-3 70 A Anläggning för framställning av pappersmassa av trä eller 
andra fibrösa material. Massa (sulfat/sulfit) utan blekning. 
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21.10-4 75 A Anläggning för framställning av pappersmassa av trä eller 

andra fibrösa material. Mer än 200 000 ton massa 
(mekanisk/kemimekanisk). 

21.10-5 60 A Anläggning för framställning av pappersmassa av trä eller 
andra fibrösa material. Högst 200 000 ton massa 
(mekanisk/kemimekanisk). 

21.10-6 60 A Anläggning för framställning av mer än 10 000 ton 
returfibermassa per kalenderår. 

21.20-1 45 B Anläggning för framställning av mer än 1000 men högst 10 
000 ton returfibermassa per kalenderår, om verksamheten inte 
är tillståndspliktig enligt 21.10.                                                                                                                                                               

21.20-2 35 B Anläggning för framställning av mer än 1 men högst 1000 ton 
returfibermassa per kalenderår, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 21.10.                                                                                                                                                                          

21.2001 8 U Anläggning för framställning av högst 1 ton returfibermassa 
per kalenderår.                                                                                                                                                                          

21.30 55 A Anläggning för framställning av mer än 7 000 ton papper, papp 
eller kartong per kalenderår. 

21.40 25 B Anläggning för framställning av mer än 100 ton papper, papp 
eller kartong per kalenderår, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 21.30. 

21.50 15 C Anläggning för tillverkning av mer än 10 ton papper, papp eller 
kartong per kalenderår, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 21.30 eller 21.40. 

21.5001 6 U Anläggning för framställning av högst 10 ton papper, papp 
eller kartong per kalenderår, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 21.30 eller 21.40. 

21.5002 4 U Anläggning för tillverkning av pappers- eller pappvaror med 
torr process 

    FOTOGRAFISK ELLER GRAFISK PRODUKTION 
22.10 25 C Rulloffsettryckeri där tryckning sker med heatsetfärg, om 

verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 
39.20 eller 39.30. 

22.20 10 C Anläggning med tillverkning av metallklichéer. 
22.30 20 B Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 

50 000 kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller 
papperskopior framkallas per kalenderår. 

22.40-1 6 C Anläggning utan utsläpp av processavloppsvatten där mer än 
50 000 kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller 
papperskopior framkallas per kalenderår om verksamheten inte 
är tillståndspliktig enligt 22.30. 

22.4001 4 U Anläggning utan utsläpp av processavloppsvatten där mer än 
15 000 kvadratmeter men högst 50 000 kvadratmeter 
fotografiskt material i form av film eller papperskopior 
framkallas per kalenderår. 

22.4002 2 U Anläggning utan utsläpp av processavloppsvatten där mer än 
5 000 kvadratmeter men högst 15 000 kvadratmeter 
fotografiskt material i form av film eller papperskopior 
framkallas per kalenderår. 
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22.4003 T U Anläggning utan utsläpp av processavloppsvatten där högst 

5 000 kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller 
papperskopior framkallas per kalenderår. 

22.40-2 12 C Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 
15 000 kvadratmeter men högst 50 000 kvadratmeter 
fotografiskt material i form av film eller papperskopior 
framkallas per kalenderår, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 22.30. 

22.40-3 8 C Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 
5 000 kvadratmeter men högst 15 000 kvadratmeter 
fotografiskt material i form av film eller papperskopior 
framkallas per kalenderår, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 22.30. 

22.4004 4 U Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 
1 000 kvadratmeter men högst 5 000 kvadratmeter fotografiskt 
material i form av film eller papperskopior framkallas per 
kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 
22.30. 

22.4005 2 U Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten där högst 
1 000 kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller 
papperskopior framkallas per kalenderår. 

    STENKOLSPRODUKTER, RAFFINERADE 
PETROLEUMPRODUKTER OCH KÄRNBRÄNSLE 

23.10-1 75 A Anläggning för tillverkning av koks 
23.10-2 110 A Anläggning för överföring av kol eller bituminös skiffer till 

gas- eller vätskeform. 
23.10-3 140 A Anläggning för grafittillverkning som inte är tillståndspliktig 

enligt 31.40. 
23.1001 8 U Anläggning för framställning av kol (hårt kol) 
23.20 75 B Anläggning för tillverkning av produkter ur kol, om 

verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 23.10 eller 31.40. 
23.30-1 225 A Anläggning för raffinering av mer än 500 000 ton mineralolja 

eller naturgas per kalenderår. 
23.30-2 140 A Anläggning för raffinering av högst 500 000 ton mineralolja 

eller naturgas per kalenderår. 
23.40 60 A Anläggning för 

1. upparbetning av bestrålat kärnbränsle, 
2. framställning eller anrikning av kärnbränsle, eller 
3. behandling, lagring eller slutförvaring av bestrålat 
kärnbränsle 

23.50 60 A Anläggning för behandling eller lagring av obestrålat 
kärnbränsle. 

    KEMISKA PRODUKTER 
24.10-1 100 A Anläggning för att genom kemiska reaktioner i industriell skala 

tillverka mer än 5 000 ton per kalenderår organiska ämnen.                                     
24.10-2 90 A Anläggning för att genom kemiska reaktioner i industriell skala 

tillverka högst 5 000 ton per kalenderår organiska ämnen. 
24.10-3 120 A Anläggning för att genom kemiska reaktioner i industriell skala 

tillverka kloralkali med amalgammetoden. 
24.10-4 100 A Anläggning för att genom kemiska reaktioner i industriell skala 

tillverka kloralkali med annan metod än amalgammetoden. 
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24.10-5 100 A Anläggning för att genom kemiska reaktioner i industriell skala 

tillverka mer än 100 000 ton andra oorganiska ämnen än 
kloralkali per kalenderår. 

24.20 50 B Anläggning för att genom biokemiska processer i industriell 
skala tillverka läkemedelssubstanser. 

24.30 20 C Anläggning för att genom biokemiska processer yrkesmässigt 
tillverka läkemedelssubstanser i försöks-, pilot- eller 
laboratorieskala eller annan icke industriell skala. 

24.40-1 110 B Anläggning för att genom kemiska reaktioner i industriell skala 
tillverka mer än 5 000 ton per kalenderår ytaktiva ämnen 
(tensider) 

24.40-2 100 B Anläggning för att genom kemiska reaktioner i industriell skala 
tillverka högst 5 000 ton per kalenderår ytaktiva ämnen 
(tensider) 

24.40-3 100 B Anläggning för att genom kemiska reaktioner i industriell skala 
tillverka bindemedel för färg och lack i form av 
basplastpolymerer av epoxi- eller polyuretanpolymerer 

24.40-4 95 B Anläggning för att genom kemiska reaktioner i industriell skala 
tillverka bindemedel för färg och lack - övriga ämnen 

24.40-5 90 B Anläggning för att genom kemiska reaktioner i industriell skala 
tillverka bränsle ur vegetabiliska eller animaliska oljor. 

24.50 50 B Anläggning för tillverkning i industriell skala 
1. genom biosyntetiska reaktioner av 
a) alkohol för bränsle eller andra tekniska ändamål, 
b) organiska syror, eller 
c) bipolymerer, eller 
2. av biotekniska organismer för bekämpningsändamål. 

24.60-1 130 B Anläggning för tillverkning i industriell skala, genom kemiska 
reaktioner, av fosfor-, kväve- eller kaliuminnehållande 
gödselmedel. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 24.10. 

24.60-2 110 B Anläggning för tillverkning i industriell skala, genom kemiska 
reaktioner, av sprängämnen, fotokemikalier och 
bekämpningsmedel. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 24.10. 

24.60-3 35 B Anläggning för tillverkning i industriell skala, genom kemiska 
reaktioner, av acetylengas, lustgas och annan kemiskt 
framställd gas. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
1. tillverkning av klorgas eller natriumhypoklorit i anslutning 
till bassängbad, 
2. tillverkning av natriumhypoklorit i vatten med högst 2 
procent aktiv klorhalt för desinfektion i den verksamhet där 
tillverkningen sker, eller 
3. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 24.10 

24.70 20 C Anläggning för framställning genom destillation av mer än 
5 000 ton gas per kalenderår. 

24.7001 6 U Anläggning för framställning genom destillation av högst 5 000 
ton gas per kalenderår. 
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24.80 20 B Anläggning för att genom kemiska reaktioner yrkesmässigt 

tillverka organiska eller oorganiska ämnen i försöks-, pilot- 
eller laboratorieskala eller annan icke industriell skala, om det i 
verksamheten används eller tillverkas något ämne som, enligt 
föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska 
produkter som Kemikalieinspektionen har meddelat, är 
klassificerat som mycket giftigt, giftigt, giftigt för djur och 
växter, farligt, starkt frätande, frätande, cancerogent, misstänkt 
cancerogent eller allergent eller innebär möjlig risk för 
fosterskador eller annan hälsorisk. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är anmälningspliktig enligt 24.81 

24.81 20 C Anläggning för att genom kemiska reaktioner yrkesmässigt 
tillverka bränsle ur vegetabilisk eller animalisk olja i försöks-, 
pilot- eller laboratorieskala eller annan icke industriell skala. 

24.90 20 C Anläggning för att genom kemiska reaktioner yrkesmässigt 
tillverka organiska eller oorganiska ämnen, i försöks-, pilot- 
eller laboratorieskala eller annan icke industriell skala, om det i 
verksamheten inte används eller tillverkas något ämne som, 
enligt föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska 
produkter som Kemikalieinspektionen har meddelat, är 
klassificerat som mycket giftigt, giftigt, giftigt för djur och 
växter, farligt, starkt frätande, frätande, cancerogent, misstänkt 
cancerogent eller allergent eller innebär möjlig risk för 
fosterskador eller annan hälsorisk. 

24.100 15 C Anläggning för tillverkning av konstgjorda mineralfibrer, om 
verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 
någon annan beskrivning i denna bilaga. 

24.110-1 55 B Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i 
industriell skala tillverka - mer än 20 000 ton per kalenderår - 
1. gas- eller vätskeformade kemiska produkter,  
2. läkemedelssubstanser genom extraktion ur biologiskt 
material,  
3. sprängämnen,  
4. pyrotekniska artiklar, eller  
5. ammunition.  
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte  
1. tillverkning av högst 100 ton per kalenderår, om det i 
verksamheten inte används eller tillverkas något ämne som, 
enligt föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska 
produkter som Kemikalieinspektionen har meddelat, är 
klassificerat som "mycket giftigt", "giftigt", "giftigt för djur 
och växter", "farligt", "starkt frätande", "cancerogent", 
"misstänkt cancerogent" eller "allergent" eller innebär möjlig 
risk för fosterskador eller annan hälsorisk,  
2. tillverkning av färg eller lack, om tillverkningen uppgår till 
högst 1 000 ton per kalenderår,  
3. tillverkning av rengöringsmedel eller kroppsvårds-, 
kosmetik- eller hygienprodukter, om tillverkningen uppgår till 
högst 2 000 ton per kalenderår, eller  
4. verksamhet som är tillståndspliktig enligt 39.20.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
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24.110-2 45 B Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i 

industriell skala tillverka - mer än 2 000 men högst 20 000 ton 
per kalenderår - 
1. gas- eller vätskeformade kemiska produkter,  
2. läkemedelssubstanser genom extraktion ur biologiskt 
material,  
3. sprängämnen,  
4. pyrotekniska artiklar, eller  
5. ammunition.  
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte  
1. tillverkning av högst 100 ton per kalenderår, om det i 
verksamheten inte används eller tillverkas något ämne som, 
enligt föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska 
produkter som Kemikalieinspektionen har meddelat, är 
klassificerat som "mycket giftigt", "giftigt", "giftigt för djur 
och växter", "farligt", "starkt frätande", "cancerogent", 
"misstänkt cancerogent" eller "allergent" eller innebär möjlig 
risk för fosterskador eller annan hälsorisk, 
2. tillverkning av färg eller lack, om tillverkningen uppgår till 
högst 1 000 ton per kalenderår,  
3. tillverkning av rengöringsmedel eller kroppsvårds-, 
kosmetik- eller hygienprodukter, om tillverkningen uppgår till 
högst 2 000 ton per kalenderår, eller  
4. verksamhet som är tillståndspliktig enligt 39.20. 

24.110-3 35 B Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i 
industriell skala tillverka  - mer än 1 000 men högst 2 000 ton 
per kalenderår - 
1. gas- eller vätskeformade kemiska produkter,  
2. läkemedelssubstanser genom extraktion ur biologiskt 
material, 

   3. sprängämnen,  
4. pyrotekniska artiklar, eller  
5. ammunition.  
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte  
1. tillverkning av högst 100 ton per kalenderår, om det i 
verksamheten inte används eller tillverkas något ämne som, 
enligt föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska 
produkter som Kemikalieinspektionen har meddelat, är 
klassificerat som "mycket giftigt", "giftigt", "giftigt för djur 
och växter", "farligt", "starkt frätande", "cancerogent", 
"misstänkt cancerogent" eller "allergent" eller innebär möjlig 
risk för fosterskador eller annan hälsorisk, 
2. tillverkning av färg eller lack, om tillverkningen uppgår till 
högst 1 000 ton per kalenderår,  
3. tillverkning av rengöringsmedel eller kroppsvårds-, 
kosmetik- eller hygienprodukter, om tillverkningen uppgår till 
högst 2 000 ton per kalenderår, eller  
4. verksamhet som är tillståndspliktig enligt 39.20. 
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24.110-4 35 B Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i 

industriell skala tillverka - mer än 100 men högst 1 000 ton per 
kalenderår - 
1. gas- eller vätskeformade kemiska produkter,  
2. läkemedelssubstanser genom extraktion ur biologiskt 
material,  
3. sprängämnen,  
4. pyrotekniska artiklar, eller  
5. ammunition.  
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte  
1. tillverkning av högst 100 ton per kalenderår, om det i 
verksamheten inte används eller tillverkas något ämne som, 
enligt föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska 
produkter som Kemikalieinspektionen har meddelat, är 
klassificerat som "mycket giftigt", "giftigt", "giftigt för djur 
och växter", "farligt", "starkt frätande", "cancerogent", 
"misstänkt cancerogent" eller "allergent" eller innebär möjlig 
risk för fosterskador eller annan hälsorisk, 
2. tillverkning av färg eller lack, om tillverkningen uppgår till 
högst 1 000 ton per kalenderår,  
3. tillverkning av rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kos-
metik- eller hygienprodukter, om tillverkningen uppgår till 
högst 2 000 ton per kalenderår, eller  
4. verksamhet som är tillståndspliktig enligt 39.20. 

24.110-5 30 B Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i 
industriell skala tillverka – högst 100 ton per kalenderår - 
1. gas- eller vätskeformade kemiska produkter,  
2. läkemedelssubstanser genom extraktion ur biologiskt 
material,  
3. sprängämnen,  
4. pyrotekniska artiklar, eller  
5. ammunition.  
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte  
1. tillverkning av högst 100 ton per kalenderår, om det i 
verksamheten inte används eller tillverkas något ämne som, 
enligt  

   föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska 
produkter som Kemikalieinspektionen har meddelat, är 
klassificerat som mycket giftigt, giftigt, giftigt för djur och 
växter, farligt, starkt frätande, cancerogent, misstänkt 
cancerogent eller allergent eller innebär möjlig risk för 
fosterskador eller annan hälsorisk,  
2. tillverkning av färg eller lack, om tillverkningen uppgår till 
högst 1 000 ton per kalenderår,  
3. tillverkning av rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kos-
metik- eller hygienprodukter, om tillverkningen uppgår till 
högst 2 000 ton per kalenderår, eller  
4. verksamhet som är tillståndspliktig enligt 39.20. 
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24.120-1 25 C Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i 

industriell skala tillverka 
1. mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår, om 
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 24.110, 
2. andra kemiska produkter, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 24.110. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 39.20 

24.12001 8 U Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i 
industriell skala tillverka högst 10 ton färg eller lack per 
kalenderår. 

24.120-2 20 C Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i 
industriell skala tillverka naturläkemedel genom extraktion ur 
biologiskt material, 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 39.20. 

24.120-3 12 C Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i 
industriell skala tillverka mer än 1000 ton men högst 2000 ton 
rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller 
hygienprodukter, om verksamheten inte är tillståndspliktig 
enligt 24.110. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 39.20. 

24.120-4 10 C Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i 
industriell skala tillverka mer än 10 ton men högst 1000 ton 
rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller 
hygienprodukter, om verksamheten inte är tillståndspliktig 
enligt 24.110. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 39.20. 

24.12002 4 U Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i 
industriell skala tillverka högst 10 ton rengöringsmedel eller 
kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter. 

24.130 20 C Anläggning för att genom endast fysikaliska processer, i 
försöks-, pilot- eller laboratorieskala eller annan icke industriell 
skala, yrkesmässigt tillverka 
1. sprängämnen, 
2. pyrotekniska artiklar, 
3. ammunition, eller 
4. andra kemiska produkter. 

24.140-1 35 C Anläggning för att genom endast fysikaliska processer tillverka 
mer än 100 ton läkemedel (farmaceutisk tillverkning). 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
1. apotek och sjukhus, eller 
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 39.20. 

24.140-2 20 C Anläggning för att genom endast fysikaliska processer tillverka 
mer än 10 men högst 100 ton läkemedel (farmaceutisk 
tillverkning). 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
1. apotek och sjukhus, eller 
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 39.20. 
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24.140-3 12 C Anläggning för att genom endast fysikaliska processer tillverka 

mer än 500 kg men högst 10 ton läkemedel (farmaceutisk 
tillverkning). 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
1. apotek och sjukhus, eller 
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 39.20. 

24.140-4 6 C Anläggning för att genom endast fysikaliska processer tillverka 
högst 500 kg läkemedel (farmaceutisk tillverkning). 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
1. apotek och sjukhus, eller 
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 39.20. 

24.150 20 C Anläggning för behandling av mellanprodukter, om 
verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 
någon av beskrivningarna i 24.10-24.140. 

    GUMMI- OCH PLASTVAROR 
25.10-1 60 B Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, om 

produktionen baseras på mer än 10 000 ton ovulkad 
gummiblandning per kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 39.20. 

25.10-2 40 B Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, om 
produktionen baseras på mer än 2 000 ton men högst 10 000 
ton ovulkad gummiblandning per kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 39.20. 

25.11-1 30 C Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, om 
produktionen baseras på mer än 500 ton men högst 2 000 ton 
ovulkad gummiblandning per kalenderår. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 
25.10, 39.20 eller 39.30. 

25.11-2 20 C Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, om 
produktionen baseras på mer än 100 ton men högst 500 ton 
ovulkad gummiblandning per kalenderår. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 
25.10, 39.20 eller 39.30. 

25.11-3 12 C Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, om 
produktionen baseras på mer än 50 ton men högst 100 ton 
ovulkad gummiblandning per kalenderår. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 
25.10, 39.20 eller 39.30. 

25.11-4 8 C Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, om 
produktionen baseras på mer än 1 ton men högst 50 ton 
ovulkad gummiblandning per kalenderår. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 
25.10, 39.20 eller 39.30. 

25.1101 2 U Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, om 
produktionen baseras på högst 1 ton ovulkad gummiblandning 
per kalenderår. 
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25.20-1 25 B Anläggning för att genom ytterligare polymerisation tillverka 

produkter av polyuretan utan användning av toluendiisocyanat, 
om produktionen baseras på mer än 200 ton plastråvara per 
kalenderår, 

25.20-2 30 B Anläggning för att genom ytterligare polymerisation tillverka 
produkter av  
1. polyuretan med användning av toluendiisocyanat, om 
produktionen baseras på mer än 500 ton plastråvara per 
kalenderår, eller  
2. annan plast, om produktionen baseras på mer än 500 ton 
plastråvara per kalenderår. 

25.20-3 20 B Anläggning för att genom ytterligare polymerisation tillverka 
produkter av  
1. polyuretan med användning av toluendiisocyanat, om 
produktionen baseras på mer än 20 men högst 500 ton 
plastråvara per kalenderår, eller  
2. annan plast, om produktionen baseras på mer än 20 men 
högst 500 ton plastråvara per kalenderår. 

25.30 6 C Anläggning för att genom ytterligare polymerisation tillverka 
produkter av plast, om 
1. produktionen baseras på mer än 1 ton plastråvara per 
kalenderår, och 
2. verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 25.20. 

25.3001 2 U Anläggning för att genom ytterligare polymerisation tillverka 
produkter av plast, om produktionen baseras på högst 1 ton 
plastråvara per kalenderår. 

25.40 20 B Anläggning för flamlaminering med plast. 
25.50-1 15 C Anläggning där produktionen baseras på mer än 200 ton 

plastråvara per kalenderår och inte omfattar ytterligare 
polymerisation, för tillverkning av produkter av plast förutom 
endast mekanisk montering eller mekanisk bearbetning. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 39.20 
eller 39.30. 

25.50-2 8 C Anläggning där produktionen baseras på mer än 20 ton men 
högst 200 ton plastråvara per kalenderår och inte omfattar 
ytterligare polymerisation, för tillverkning av produkter av 
plast förutom endast mekanisk montering eller mekanisk 
bearbetning. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 39.20 
eller 39.30. 

25.50-3 6 C Anläggning där produktionen baseras på mer än 1 ton men 
högst 20 ton plastråvara per kalenderår och inte omfattar 
ytterligare polymerisation, för tillverkning av produkter av 
plast förutom endast mekanisk montering eller mekanisk 
bearbetning. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 39.20 
eller 39.30. 

25.5001 2 U Anläggning där produktionen baseras på högst 1 ton 
plastråvara per kalenderår och inte omfattar ytterligare 
polymerisation, för tillverkning av produkter av plast förutom 
endast mekanisk montering eller mekanisk bearbetning. 

  



44 

KK TF PN Beskrivning 
25.50-4 25 C Anläggning där produktionen baseras på mer än 20 ton 

plastråvara per kalenderår och inte omfattar ytterligare 
polymerisation, för beläggning eller kalandrering med plast. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 39.20 
eller 39.30. 

25.50-5 15 C Anläggning där produktionen baseras på mer än 10 ton men 
högst 20 ton plastråvara per kalenderår och inte omfattar 
ytterligare polymerisation, för beläggning eller kalandrering 
med plast. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 39.20 
eller 39.30. 

25.50-6 10 C Anläggning där produktionen baseras på mer än 5 ton men 
högst 10 ton plastråvara per kalenderår och inte omfattar 
ytterligare polymerisation, för beläggning eller kalandrering 
med plast. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 39.20 
eller 39.30. 

25.50-7 8 C Anläggning där produktionen baseras på mer än 3 ton men 
högst 5 ton plastråvara per kalenderår och inte omfattar 
ytterligare polymerisation, för beläggning eller kalandrering 
med plast. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 39.20 
eller 39.30. 

25.50-8 6 C Anläggning där produktionen baseras på mer än 1 ton men 
högst 3 ton plastråvara per kalenderår och inte omfattar 
ytterligare polymerisation, för beläggning eller kalandrering 
med plast. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 39.20 
eller 39.30. 

25.5002 2 U Anläggning där produktionen baseras på högst 1 ton 
plastråvara per kalenderår och inte omfattar ytterligare 
polymerisation, för beläggning eller kalandrering med plast. 

    ICKE-METALLISKA MINERALISKA PRODUKTER 
    Glas, glasvaror och keramiska produkter 
26.10 50 B Anläggning för 

1. tillverkning av mer än 5 000 ton glas eller glasfiber per 
kalenderår, eller 
2. smältning av mer än 5 000 ton mineraler per kalenderår, 
inklusive tillverkning av mineralull. 

26.1001 10 U Anläggning för tillverkning av varor av glasfiber. 
26.20-1 35 B Anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror som 

omfattar blandning av glasråvaror (mäng), smältning eller 
syrabehandling av glas, om verksamheten innebär att mer än 
1 000 ton glasråvaror med tillsats av bly- eller 
arsenikföreningar förbrukas per kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 26.10. 
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26.20-2 20 B Anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror som 

omfattar blandning av glasråvaror (mäng), smältning eller 
syrabehandling av glas, om verksamheten innebär att mer än 5 
men högst 1 000 ton glasråvaror med tillsats av bly- eller 
arsenikföreningar förbrukas per kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 26.10. 

26.20-3 35 B Anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror som 
omfattar blandning av glasråvaror (mäng), smältning eller 
syrabehandling av glas, om verksamheten innebär att mer än 2 
000 ton andra glasråvaror förbrukas per kalenderår.  
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 26.10. 

26.20-4 20 B Anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror som 
omfattar blandning av glasråvaror (mäng), smältning eller 
syrabehandling av glas, om verksamheten innebär att mer än 
500 men högst 2 000 ton andra glasråvaror förbrukas per 
kalenderår.  
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 26.10. 

26.30 10 C Anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror som 
omfattar blandning av glasråvaror (mäng), smältning eller 
syrabehandling av glas, om verksamheten innebär att 
1. mer än 500 kilogram glasråvaror med tillsats av bly- eller 
arsenikföreningar förbrukas per kalenderår, eller 
2. mer än 5 ton andra glasråvaror förbrukas per kalenderår. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 26.10 eller 26.20. 

26.3001 4 U Anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror som 
omfattar blandning av glasråvaror (mäng), smältning eller 
syrabehandling av glas, om verksamheten innebär att 
1. högst 500 kilogram glasråvaror med tillsats av bly- eller 
arsenikföreningar förbrukas per kalenderår, eller 
2. högst  5 ton andra glasråvaror förbrukas per kalenderår. 

26.40 20 C Anläggning för tillverkning av glasfiber, om verksamheten inte 
är tillståndspliktig enligt 26.10. 

26.50 35 B Anläggning för att genom bränning 
1. tillverka mer än 18 500 ton keramiska produkter per 
kalenderår, eller 
2. tillverka keramiska produkter med en ugnskapacitet som 
överstiger fyra kubikmeter och med en satsningsdensitet som 
överstiger 300 kilogram per kubikmeter. 

26.51 35 B Anläggning för att genom bränning tillverka mer än 50 ton 
keramiska produkter per kalenderår, om glasyr med tillsats av 
tungmetaller används. 

26.5101 6 U Anläggning för att genom bränning tillverka högst 50 ton 
keramiska produkter per kalenderår, om glasyr med tillsats av 
tungmetaller används. 

26.60 25 C Anläggning för tillverkning av mer än 100 ton keramiska 
produkter per kalenderår, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 26.50 eller 26.51. 
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26.6001 4 U Anläggning för tillverkning av högst 100 ton keramiska 

produkter per kalenderår. 
    Cement, betong, kalk, krita och gips 
26.70 130 A Anläggning för att 

1. i roterugn tillverka mer än 125 000 ton cement per 
kalenderår, eller 
2. i annan ugn tillverka mer än 12 500 ton cement per 
kalenderår. 

27.7001 8 U Anläggning för att 
1. i roterugn tillverka högst 125 000 ton cement per kalenderår, 
eller 
2. i annan ugn tillverka högst 12 500 ton cement per 
kalenderår. 

26.80 130 B Anläggning för tillverkning av cement, om verksamheten inte 
är tillståndspliktig enligt 26.70. 

26.90 30 B Anläggning för tillverkning i ugn av mer än 12 500 ton kalk 
per kalenderår. 

26.100 20 C Anläggning för tillverkning av mer än 5 ton kalk, krita eller 
kalkprodukter per kalenderår, om inte verksamheten är 
tillståndspliktig enligt någon av beskrivningarna i 26.70–26.90. 

26.10001 6 U Anläggning för tillverkning av kalk, krita eller kalkprodukter 
för en produktion högst 5 ton per kalenderår. 

26.110 15 C Anläggning för tillverkning av mer än 500 ton 
1. betong eller lättbetong per kalenderår, eller 
2. varor av betong, lättbetong eller cement per kalenderår. 

26.11001 6 U Anläggning för tillverkning av högst 500 ton 
1. betong eller lättbetong per kalenderår, eller 
2. varor av betong, lättbetong eller cement per kalenderår. 

26.120 25 C Anläggning för tillverkning av mer än 500 ton varor av gips per 
kalenderår. 

26.12001 6 U Anläggning för tillverkning av högst 500 ton varor av gips per 
kalenderår. 
Andra icke-metalliska mineraliska produkter 

26.130 55 B Anläggning för tillverkning av asbestbaserade produkter. 
26.140 55 B Anläggning för behandling eller omvandling av asbest, om 

verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 13.60 eller 26.130. 
26.150-1 20 C Asfaltverk eller oljegrusverk som ställs upp inom område med 

detaljplan eller områdesbestämmelser. 
26.150-2 12 C Asfaltverk eller oljegrusverk som ställs upp utanför område 

med detaljplan eller områdesbestämmelser i mer än 90 
kalenderdagar under en tolvmånadersperiod. 

26.150-3 T U Asfaltverk eller oljegrusverk som ställs upp utanför område 
med detaljplan eller områdesbestämmelser i högst 90 
kalenderdagar under en tolvmånadersperiod. 

26.160 10 C Anläggning för tillverkning av varor av asfalt, om 
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 90.100 eller 
90.110. 

26.90001 10 U Anläggning för tillverkning av stenvaror genom bearbetning av 
block ur bruten sten, där den totalt bearbetade stenytan är större 
än 1 000 kvadratmeter per kalenderår eller den totalt hanterade 
mängden är större än 800 ton per kalenderår. 
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26.90002 2 U Anläggning för tillverkning av stenvaror genom bearbetning av 

block ur bruten sten, där den totalt bearbetade stenytan är högst 
1 000 kvadratmeter per kalenderår eller den totalt hanterade 
mängden är högst 800 ton per kalenderår. 

    STÅL OCH METALL 
27.10-1 160 A Anläggning för produktion av järn eller stål (primär eller 

sekundär produktion), inklusive utrustning för kontinuerlig 
gjutning, om produktionen överstiger 1 000 000 ton per 
kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte gjuterier. 

27.10-2 100 A Anläggning för produktion av järn eller stål (primär eller 
sekundär produktion), inklusive utrustning för kontinuerlig 
gjutning, om produktionen överstiger 100 000 ton men inte 
1 000 000 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte gjuterier. 

27.10-3 60 A Anläggning för produktion av järn eller stål (primär eller 
sekundär produktion), inklusive utrustning för kontinuerlig 
gjutning, om produktionen överstiger 15 000 ton men inte 
100 000 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte gjuterier. 

27.10-4 50 A Anläggning för produktion av järn eller stål (primär eller 
sekundär produktion), inklusive utrustning för kontinuerlig 
gjutning, om produktionen överstiger 15 000 ton per 
kalenderår. Anläggning med induktionsugnar ESR-anläggning. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte gjuterier. 

27.10-5 30 U Anläggning för produktion av järn eller stål (primär eller 
sekundär produktion), inklusive utrustning för kontinuerlig 
gjutning, om produktionen är högst 15 000 ton per kalenderår.  
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte gjuterier. 

27.20-1 70 A Anläggning för 
1. produktion av mer än 50 000 ton men högst 120 000 ton järn 
eller stål (primär eller sekundär produktion), eller 
2. behandling av mer än 50 000 ton men högst 120 000 ton 
järnbaserade metaller genom varmvalsning. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 27.10 eller 27.30. 

27.20-2 60 A Anläggning för 
1. produktion av högst 50 000 ton järn eller stål (primär eller 
sekundär produktion), eller 
2. behandling av högst 50 000 ton järnbaserade metaller genom 
varmvalsning. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 27.10 eller 27.30. 

27.30-1 120 A Anläggning för behandling av järnbaserade metaller genom 
varmvalsning av mer än 500 000 ton råstål per kalenderår. 

27.30-2 80 A Anläggning för behandling av järnbaserade metaller genom 
varmvalsning av mer än 120 000 men högst 500 000 ton råstål 
per kalenderår. 

27.30-3 80 A Anläggning för behandling av järnbaserade metaller 
genom  hammarsmide, om slagenergin per hammare överstiger 
50 kilojoule och den använda värmeeffekten överstiger 20 
megawatt. 
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27.30-4 60 A Anläggning för behandling av järnbaserade metaller genom 

anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall med en 
inmatning som överstiger 12 000 ton råstål per kalenderår och 
varmförzinkning med en förbrukning av zink av mer än 10 000 
ton per kalenderår. 

27.30-5 50 A Anläggning för behandling av järnbaserade metaller genom 
anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall med en 
inmatning som överstiger 12 000 ton råstål per kalenderår och 
varmförzinkning med en förbrukning av zink av mer än 1 000 
men högst 10 000 ton per kalenderår. 

27.30-6 30 A Anläggning för behandling av järnbaserade metaller genom 
anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall med en 
inmatning som överstiger 12 000 ton råstål per kalenderår och 
varmförzinkning med en förbrukning av zink av mer än 100 
men högst 1 000 ton per kalenderår. 

27.30-7 15 A Anläggning för behandling av järnbaserade metaller genom 
anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall med en 
inmatning som överstiger 12 000 ton råstål per kalenderår och 
varmförzinkning med en förbrukning av zink av högst 100 ton 
per kalenderår. 

27.30-8 60 A Anläggning för behandling av järnbaserade metaller genom 
annat anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall med 
en inmatning som överstiger 12 000 ton råstål per kalenderår 
och med utsläpp av mer än 10 000 m3 process- eller 
sköljvatten. 

27.30-9 50 A Anläggning för behandling av järnbaserade metaller genom 
annat anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall med 
en inmatning som överstiger 12 000 ton råstål per kalenderår 
och med utsläpp av mer än 1 000 men högst 10 000 m3 
process- eller sköljvatten. 

27.30-10 30 A Anläggning för behandling av järnbaserade metaller genom 
annat anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall med 
en inmatning som överstiger 12 000 ton råstål per kalenderår 
och med utsläpp av mer än 100 men högst 1 000 m3 process- 
eller sköljvatten. 

27.30-11 15 A Anläggning för behandling av järnbaserade metaller genom 
annat anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall med 
en inmatning som överstiger 12 000 ton råstål per kalenderår 
och med utsläpp av högst 100 m3 process- eller sköljvatten. 

27.30-12 15 A Anläggning för behandling av järnbaserade metaller genom 
annat anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall med 
en inmatning som överstiger 12 000 ton råstål per kalenderår 
utan utsläpp av process- eller sköljvatten. 

27.31 40 A Anläggning för behandling av järnbaserade metaller genom 
kallvalsning av mer än 100 000 ton stål per kalenderår. 

27.32-1 45 B Anläggning för behandling av järnbaserade metaller genom 
kallvalsning av mer än 20 000 men högst 100 000 ton stål per 
kalenderår. 

27.32-2 30 B Anläggning för behandling av järnbaserade metaller genom 
kallvalsning av högst 20 000 ton stål per kalenderår.  

27.40-1 40 B Anläggning för gjutning för en produktion av mer än 10 000 
ton järn eller stål per kalenderår där form- eller gjutsand 
används. 
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27.40-2 35 B Anläggning för gjutning för en produktion av mer än 5 000 ton 

men högst 10 000 ton järn eller stål per kalenderår där form- 
eller gjutsand används. 

27.40-3 25 B Anläggning för gjutning för en produktion av mer än 10 000 
ton järn eller stål per kalenderår där inte form- eller gjutsand 
används. 

27.40-4 15 B Anläggning för gjutning för en produktion av mer än 5 000 ton 
men högst 10 000 ton järn eller stål per kalenderår där inte 
form- eller gjutsand används. 

27.50-1 25 B Anläggning för gjutning, där form- eller gjutsand används, för 
en produktion av 
1. mer än 1000 ton men högst 5 000 ton järn eller stål per 
kalenderår om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 
27.40, eller 
2. mer än 1000 ton men högst 5 000 ton aluminium, zink eller 
magnesium per kalenderår om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 27.101. 

27.50-2 20 B Anläggning för gjutning, där form- eller gjutsand används,  för 
en produktion av 
1. mer än 500 ton men högst 1 000 ton järn eller stål per 
kalenderår om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 
27.40, eller 
2. mer än 500 ton men högst 1 000 ton aluminium, zink eller 
magnesium per kalenderår om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 27.101. 

27.50-3 15 B Anläggning för gjutning, där form- eller gjutsand inte används,  
för en produktion av 
1. mer än 1000 ton men högst 5 000 ton järn eller stål per 
kalenderår om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 
27.40, eller 
2. mer än 1000 ton men högst 5 000 ton aluminium, zink eller 
magnesium per kalenderår om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 27.101. 

27.50-4 15 B Anläggning för gjutning, där form- eller gjutsand inte används,  
för en produktion av 
1. mer än 500 ton men högst 1 000 ton järn eller stål per 
kalenderår om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 
27.40, eller 
2. mer än 500 ton men högst 1 000 ton aluminium, zink eller 
magnesium per kalenderår om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 27.101. 

27.60 6 C Anläggning för gjutning för en produktion av mer än 10 ton 
järn, stål, aluminium, zink eller magnesium per kalenderår, om 
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 27.40, 27.50 eller 
27.101. 

27.6001 2 U Anläggning för gjutning för en produktion av högst 10 ton järn, 
stål, aluminium, zink eller magnesium per kalenderår. 

27.70-1 120 A Anläggning för att av malm eller slig producera mer än 80 000 
ton icke-järnmetall per kalenderår, om produktionen sker 
genom metallurgiska, kemiska eller elektrolytiska processer. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte gjuterier. 
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27.70-2 70 A Anläggning för att av malm eller slig producera mer än 20 000 

ton men högst 80 000 ton icke-järnmetall per kalenderår, om 
produktionen sker genom metallurgiska, kemiska eller 
elektrolytiska processer. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte gjuterier. 

27.70-3 35 A Anläggning för att av malm eller slig producera mer än 3 000 
ton men högst 20 000 ton icke-järnmetall per kalenderår, om 
produktionen sker genom metallurgiska, kemiska eller 
elektrolytiska processer. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte gjuterier. 

27.70-4 30 A Anläggning för att av malm eller slig producera mer än 1 000 
ton men högst 3000 ton icke-järnmetall per kalenderår, om 
produktionen sker genom metallurgiska, kemiska eller 
elektrolytiska processer. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte gjuterier. 

27.70-5 100 A Anläggning för att av sekundärt råmaterial (skrot m.m.) 
producera mer än 80 000 ton icke-järnmetall per kalenderår, 
om produktionen sker genom metallurgiska, kemiska eller 
elektrolytiska processer. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte gjuterier. 

27.70-6 50 A Anläggning för att av sekundärt råmaterial (skrot m.m.) 
producera mer än 20 000 ton men högst 80 000 ton icke-
järnmetall per kalenderår, om produktionen sker genom 
metallurgiska, kemiska eller elektrolytiska processer. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte gjuterier. 

27.70-7 35 A Anläggning för att av sekundärt råmaterial (skrot m.m.) 
producera mer än 3 000 ton men högst 20 000 ton icke-
järnmetall per kalenderår, om produktionen sker genom 
metallurgiska, kemiska eller elektrolytiska processer. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte gjuterier. 

27.70-8 30 A Anläggning för att av sekundärt råmaterial (skrot m.m.) 
producera mer än 1 000 ton men högst 3 000 ton icke-
järnmetall per kalenderår, om produktionen sker genom 
metallurgiska, kemiska eller elektrolytiska processer. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte gjuterier. 

27.80 25 B Anläggning för att av malm, slig eller sekundärt råmaterial 
producera ickejärnmetall, om produktionen sker genom 
metallurgiska, kemiska eller elektrolytiska processer. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
1. gjuterier, eller 
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt någon av 
beskrivningarna i 27.70. 

27.90-1 120 A Anläggning för att av anrikad malm, stoft eller koncentrat 
producera mer än 80 000 ton ickejärnmetall, om produktionen 
sker genom metallurgiska eller elektrolytiska processer. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
1. gjuterier, eller 
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt någon av 
beskrivningarna i 27.70 eller 27.80. 
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27.90-2 75 A Anläggning för att av anrikad malm, stoft eller koncentrat 

producera mer än 20 000 ton men högst 80 000 ton 
ickejärnmetall, om produktionen sker genom metallurgiska 
eller elektrolytiska processer. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
1. gjuterier, eller 
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt någon av 
beskrivningarna i 27.70 eller 27.80. 

27.90-3 45 A Anläggning för att av anrikad malm, stoft eller koncentrat 
producera mer än 1 000 ton men högst 20 000 ton 
ickejärnmetall, om produktionen sker genom metallurgiska 
eller elektrolytiska processer. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
1. gjuterier, eller 
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt någon av 
beskrivningarna i 27.70 eller 27.80. 

27.91 20 B Anläggning för att av anrikad malm, stoft eller koncentrat 
producera icke järnmetall, om produktionen sker genom 
metallurgiska eller elektrolytiska processer. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
1. gjuterier, eller 
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt någon av 
beskrivningarna i 27.70-27.90. 

27.100-1 130 A Anläggning för smältning av icke-järnmetall eller 
återvinningsprodukter, inklusive framställning av 
legeringsmetall, för en produktion av mer än 50 000 ton bly 
eller kadmium per kalenderår.                                   

27.100-2 95 A Anläggning för smältning av icke-järnmetall eller 
återvinningsprodukter, inklusive framställning av 
legeringsmetall, för en produktion av mer än 10 000 men högst 
50 000  ton bly eller kadmium per kalenderår.                                     

27.100-3 70 A Anläggning för smältning av icke-järnmetall eller 
återvinningsprodukter, inklusive framställning av 
legeringsmetall, för en produktion av mer än 1 000 men högst 
10 000 ton bly eller kadmium per kalenderår.                                      

27.10001 8 U Anläggning för smältning av icke-järnmetall eller 
återvinningsprodukter, inklusive framställning av 
legeringsmetall, för en produktion av högst 1 000 ton bly eller 
kadmium per kalenderår.     

27.101-1 85 B Anläggning för smältning av zink, inklusive framställning av 
legeringsmetall, för en produktion av mer än 20 000 ton zink 
per kalenderår. Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller 
inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 27.100. 

27.101-2 75 B Anläggning för smältning av zink, inklusive framställning av 
legeringsmetall, för en produktion av mer än 5 000 men högst 
20 000 ton zink per kalenderår. Tillståndsplikt enligt denna 
beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 27.100. 
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27.101-3 60 B Anläggning för smältning av aluminium och magnesium där 

form-, eller kärnsand används vid gjutning, inklusive 
framställning av legeringsmetall, för en produktion av mer än 
7 500 ton metaller per kalenderår. Tillståndsplikt enligt denna 
beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 27.100. 

27.101-4 85 B Anläggning för smältning av andra icke järnmetall eller 
återvinningsprodukter än 27.101-1, 27.101-2 och 27.101-3, 
inklusive framställning av legeringsmetall, för en produktion 
av mer än 50 000 ton metaller per kalenderår. Tillståndsplikt 
enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 27.100. 

27.101-5 75 B Anläggning för smältning av andra icke-järnmetall eller 
återvinningsprodukter än 27.101-1, 27.101-2 och 27.101-3, 
inklusive framställning av legeringsmetall, för en produktion 
av mer än 5 000 men högst 50 000 ton metaller per kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 27.100. 

27.110-1 35 B Anläggning för smältning av mer än 1 000 men högst 5 000 ton 
icke-järnmetall eller återvinningsprodukter, inklusive 
framställning av legeringsmetall. Tillståndsplikt enligt denna 
beskrivning gäller inte gjuterier. 

27.110-2 25 B Anläggning för smältning av mer än 50 men högst 1 000 ton 
icke-järnmetall eller återvinningsprodukter, inklusive 
framställning av legeringsmetall. Tillståndsplikt enligt denna 
beskrivning gäller inte gjuterier. 

27.110-3 8 U Anläggning för smältning av högst 50 ton icke-järnmetall eller 
återvinningsprodukter, inklusive framställning av 
legeringsmetall. 

27.120-1 120 B Anläggning för yrkesmässig smältning eller raffinering av mer 
än 80 000 ton ickejärnmetall per kalenderår  ur annan råvara 
och genom andra processer än de som anges i 27.70-27.110. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
1. gjuterier, eller 
2. om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 
någon av beskrivningarna i 27.10-27.110. 

27.120-2 85 B Anläggning för yrkesmässig smältning eller raffinering av mer 
än 20 000 ton men högst 80 000 ton ickejärnmetall per 
kalenderår  ur annan råvara och genom andra processer än de 
som anges i 27.70-27.110. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
1. gjuterier, eller 
2. om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 
någon av beskrivningarna i 27.10-27.110. 

27.120-3 45 B Anläggning för yrkesmässig smältning eller raffinering av mer 
än 3 000 ton men högst 20 000 ton ickejärnmetall per 
kalenderår  ur annan råvara och genom andra processer än de 
som anges i 27.70-27.110. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
1. gjuterier, eller 
2. om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 
någon av beskrivningarna i 27.10-27.110. 
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27.120-4 25 B Anläggning för yrkesmässig smältning eller raffinering av 

högst 3 000 ton ickejärnmetall per kalenderår ur annan råvara 
och genom andra processer än de som anges i 27.70-27.110. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
1. gjuterier, eller 
2. om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 
någon av beskrivningarna i 27.10-27.110. 

27.130-1 90 B Anläggning för gjutning av andra metaller än järn, stål, zink, 
aluminium och magnesium, för en produktion av mer än 20 
000 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 27.100 eller 27.101. 

27.130-2 50 B Anläggning för gjutning av andra metaller än järn, stål, zink, 
aluminium och magnesium, för en produktion av mer än 10 
000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 27.100 eller 27.101. 

27.130-3 35 B Anläggning för gjutning av andra metaller än järn, stål, zink, 
aluminium och magnesium, för en produktion av mer än 3 000 
ton men högst 10 000 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 27.100 eller 27.101. 

27.130-4 25 B Anläggning för gjutning av andra metaller än järn, stål, zink, 
aluminium och magnesium, för en produktion av mer än 1 000 
ton men högst 3 000 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 27.100 eller 27.101. 

27.130-5 20 B Anläggning för gjutning av andra metaller än järn, stål, zink, 
aluminium och magnesium, för en produktion av mer än 200 
ton men högst 1 000 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 27.100 eller 27.101. 

27.130-6 15 B Anläggning för gjutning av andra metaller än järn, stål, zink, 
aluminium och magnesium, för en produktion av mer än 50 ton 
men högst 200 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 27.100 eller 27.101. 

27.140 8 C Anläggning för gjutning av andra metaller än järn, stål, zink, 
aluminium och magnesium, för en produktion av mer än 1 ton 
per kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 27.100, 27.101 eller 
27.130. 

27.14001 2 U Anläggning för gjutning av andra metaller än järn, stål, zink, 
aluminium och magnesium, för en produktion av högst 1 ton 
per kalenderår. 

    YTBEHANDLING AV METALL ELLER PLAST M.M. 
    Ytbehandling, avfettning och färgborttagning m.m. 
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28.10-1 45 B Anläggning för järnfosfatering eller annan kemisk eller 

elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast, om 
behandlingsbaden har en sammanlagd volym som överstiger 30 
kubikmeter och verksamheten ger upphov till mer än 10 000 
kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 

28.10-2 35 B Anläggning för järnfosfatering eller annan kemisk eller 
elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast, om 
behandlingsbaden har en sammanlagd volym som överstiger 30 
kubikmeter och verksamheten ger upphov till mer än 1 000 
men högst 10 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 

28.10-3 20 B Anläggning för järnfosfatering eller annan kemisk eller 
elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast, om 
behandlingsbaden har en sammanlagd volym som överstiger 30 
kubikmeter och verksamheten ger upphov till mer än 100 men 
högst 1 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 

28.10-4 15 B Anläggning för järnfosfatering eller annan kemisk eller 
elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast, om 
behandlingsbaden har en sammanlagd volym som överstiger 30 
kubikmeter och verksamheten ger upphov till högst 100 
kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 

28.10-5 15 B Anläggning för järnfosfatering eller annan kemisk eller 
elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast, om 
behandlingsbaden har en sammanlagd volym som överstiger 30 
kubikmeter och verksamheten inte ger upphov till 
avloppsvatten. 

28.1001 4 U Anläggning för järnfosfatering eller annan kemisk eller 
elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast, om 
behandlingsbaden har en sammanlagd volym som är högst 30 
kubikmeter. 

28.20-1 40 B Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av 
metall eller plast, om 
1. behandlingsbaden har en sammanlagd volym som överstiger 
1 kubikmeter, och 
2. verksamheten ger upphov till mer än 10 000 kubikmeter  

   avloppsvatten per kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
1. betning med betpasta, 
2. järnfosfatering, eller 
3. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 28.10. 

28.20-2 25 B Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av 
metall eller plast, om 
1. behandlingsbaden har en sammanlagd volym som överstiger 
1 kubikmeter, och 
2. verksamheten ger upphov till mer än 1 000 kubikmeter men 
högst 10 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
1. betning med betpasta, 
2. järnfosfatering, eller 
3. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 28.10. 
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28.20-3 15 B Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av 

metall eller plast, om 
1. behandlingsbaden har en sammanlagd volym som överstiger 
1 kubikmeter, och 
2. verksamheten ger upphov till mer än 100 kubikmeter men 
högst 1 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
1. betning med betpasta, 
2. järnfosfatering, eller 
3. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 28.10. 

28.20-4 15 B Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av 
metall eller plast, om 
1. behandlingsbaden har en sammanlagd volym som överstiger 
1 kubikmeter, och 
2. verksamheten ger upphov till mer än 10 kubikmeter men 
högst 100 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
1. betning med betpasta, 
2. järnfosfatering, eller 
3. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 28.10. 

28.30-1 40 B Anläggning för 
1. beläggning med metall på annat sätt än genom kemisk eller 
elektrolytisk ytbehandling, om verksamheten ger upphov till 
mer än 10 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår, eller 
2. våttrumling av annan metall än aluminium eller stål, om 
verksamheten ger upphov till mer än 10 000 kubikmeter 
avloppsvatten per kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte beläggning 
med metall som sker med vakuummetod. 

28.30-2 25 B Anläggning för 
1. beläggning med metall på annat sätt än genom kemisk eller 
elektrolytisk ytbehandling, om verksamheten ger upphov till 
mer än 1 000 kubikmeter avloppsvatten  men högst 10 000 
kubikmeter per kalenderår, eller 
2. våttrumling av annan metall än aluminium eller stål, om 
verksamheten ger upphov till mer än 1 000 kubikmeter  men 
högst 10 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte beläggning 
med metall som sker med vakuummetod.  

28.30-3 20 B Anläggning för 
1. beläggning med metall på annat sätt än genom kemisk eller 
elektrolytisk ytbehandling, om verksamheten ger upphov till 
mer än 100 kubikmeter men högst 1 000 kubikmeter 
avloppsvatten per kalenderår, eller 
2. våttrumling av annan metall än aluminium eller stål, om 
verksamheten ger upphov till mer än 100 kubikmeter men 
högst 1 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte beläggning 
med metall som sker med vakuummetod 
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28.30-4 15 B Anläggning för 

1. beläggning med metall på annat sätt än genom kemisk eller 
elektrolytisk ytbehandling, om verksamheten ger upphov till 
mer än 10 kubikmeter  men högst 100 kubikmeter 
avloppsvatten per kalenderår, eller 
2. våttrumling av annan metall än aluminium eller stål, om 
verksamheten ger upphov till mer än 10 kubikmeter  men högst 
100 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte beläggning 
med metall som sker med vakuummetod. 

28.3001 4 U Anläggning för 
1. beläggning med metall på annat sätt än genom kemisk eller 
elektrolytisk ytbehandling, om verksamheten ger upphov till 
högst 10 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår, eller  
2. våttrumling av annan metall än aluminium eller stål, om 
verksamheten ger upphov till högst 10 kubikmeter 
avloppsvatten per kalenderår. 

28.40 8 C Anläggning för annan beläggning med metall än genom kemisk 
eller elektrolytisk ytbehandling, om verksamheten ger upphov 
till mer än 1 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
1. beläggning med metall som sker med vakuummetod, eller 
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 28.30. 

28.4001 2 U Anläggning för 
1. beläggning med metall på annat sätt än genom kemisk eller 
elektrolytisk ytbehandling, om verksamheten ger upphov till 
högst 1 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår, eller  
2. våttrumling av annan metall än aluminium eller stål, om 
verksamheten ger upphov till högst 10 kubikmeter 
avloppsvatten per kalenderår. 

28.50-1 40 B Anläggning för termisk ytbehandling med en 
metallförbrukning av mer än 10 000 ton per kalenderår utan 
uppsamling och filter. Tillståndsplikt enligt denna beskrivning 
gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 27.30. 

28.50-2 25 B Anläggning för termisk ytbehandling med en 
metallförbrukning av mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton 
per kalenderår utan uppsamling och filter. Tillståndsplikt enligt 
denna beskrivning gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 27.30. 

28.50-3 15 B Anläggning för termisk ytbehandling med en 
metallförbrukning av mer än 100 ton men högst 1 000 ton per 
kalenderår utan uppsamling och filter. Tillståndsplikt enligt 
denna beskrivning gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 27.30. 

28.50-4 15 B Anläggning för termisk ytbehandling med en 
metallförbrukning av mer än 2 ton men högst 100 ton per 
kalenderår utan uppsamling och filter. Tillståndsplikt enligt 
denna beskrivning gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 27.30. 

28.50-5 25 B Anläggning för termisk ytbehandling med en 
metallförbrukning av mer än 10 000 ton per kalenderår med 
uppsamling och filter. Tillståndsplikt enligt denna beskrivning 
gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 27.30. 
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28.50-6 15 B Anläggning för termisk ytbehandling med en 

metallförbrukning av mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton 
per kalenderår med uppsamling och filter. Tillståndsplikt enligt 
denna beskrivning gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 27.30. 

28.50-7 15 B Anläggning för termisk ytbehandling med en 
metallförbrukning av mer än 100 ton men högst 1 000 ton per 
kalenderår med uppsamling och filter. Tillståndsplikt enligt 
denna beskrivning gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 27.30. 

28.50-8 15 B Anläggning för termisk ytbehandling med en 
metallförbrukning av mer än 2 ton men högst 100 ton per 
kalenderår med uppsamling och filter. Tillståndsplikt enligt 
denna beskrivning gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 27.30. 

28.60 8 C Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av 
metall eller plast, om verksamheten ger upphov till mer än 1 
kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
1. betning med betpasta, eller 
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 28.10 eller 28.20. 

28.6001 2 U Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av 
metall eller plast, om verksamheten ger upphov till högst 1 
kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 

28.70-1 12 C Anläggning, som omfattas av flera än två av följande punkter,  
för 
1. järnfosfatering, om verksamheten inte är tillståndspliktig 
enligt 28. 10, 
2. vattenbaserad avfettning som ger upphov till mer än 10 
kubikmeter avloppsvatten per kalenderår, om verksamheten 
inte är fordonstvätt eller tillståndspliktig enligt någon av 
beskrivningarna i 39.10-39.50, 
3. betning med mer än 50 kilogram betpasta per kalenderår, om 
verksamheten ger upphov till avloppsvatten, 
4. blästring av mer än 500 kvadratmeter yta per kalenderår, 
5. våttrumling av mer än 1 ton metaller per kalenderår eller 
härdning av mer än 1 ton gods per kalenderår, 
6. termisk ytbehandling med en metallförbrukning av mer än 
50 kilogram men högst 2 ton per kalenderår, eller 
7. metallbeläggning med vakuummetod, om metallför-
brukningen uppgår till mer än 500 kilogram per kalenderår. 

28.70-2 8 C Anläggning, som omfattas av högst två av följande punkter, för 
1. järnfosfatering, om verksamheten inte är tillståndspliktig 
enligt 28. 10, 
2. vattenbaserad avfettning som ger upphov till mer än 10 
kubikmeter avloppsvatten per kalenderår, om verksamheten 
inte är fordonstvätt eller tillståndspliktig enligt någon av 
beskrivningarna i 39.10-39.50, 
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   3. betning med mer än 50 kilogram betpasta per kalenderår, om 

verksamheten ger upphov till avloppsvatten, 
4. blästring av mer än 500 kvadratmeter yta per kalenderår, 
5. våttrumling av mer än 1 ton metaller per kalenderår eller 
härdning av mer än 1 ton gods per kalenderår, 
6. termisk ytbehandling med en metallförbrukning av mer än 
50 kilogram men högst 2 ton per kalenderår, eller 
7. metallbeläggning med vakuummetod, om metallför-
brukningen uppgår till mer än 500 kilogram per kalenderår. 

28.71 6 C Blästringsarbete omfattande mer än 500 kvadratmeter yta, om 
verksamheten inte är anmälningspliktig enligt 28.70. 

28.7101 2 U Blästringsarbete omfattande högst 500 kvadratmeter yta. 
28.80 25 B Anläggning för att med kemiska eller termiska metoder 

yrkesmässigt ta bort lack eller färg från mer än 50 ton 
metallgods per kalenderår, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 39.10, 39.20 eller 39.40. 

28.90 15 C Anläggning för att med kemiska eller termiska metoder 
yrkesmässigt ta bort lack eller färg, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 28.80, 39.10, 39.20 eller 39.40. 

    ELEKTRISKA ARTIKLAR 
31.10 120 A Anläggning för tillverkning av batterier eller ackumulatorer där 

kadmium, bly eller kvicksilver ingår. 
31.20 55 B Anläggning för tillverkning av batterier eller ackumulatorer där 

inte kadmium, bly eller kvicksilver ingår. 
31.30 10 C Anläggning för tillverkning eller reparation av 

kvicksilverinnehållande ljuskällor. 
31.40 140 A Anläggning för tillverkning av grafitelektroder genom bränning 

eller grafitisering. 
31.50 140 A Anläggning för tillverkning av kol- eller grafitelektroder, om 

verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 31.40. 
31.60 15 C Anläggning för tillverkning av elektrisk tråd eller elektrisk 

kabel. 
    METALLBEARBETNING M.M. 
34.10 15 C Anläggning för tillverkning av fler än 100 fordonsmotorer per 

kalenderår. 
34.1001 4 U Anläggning för tillverkning av högst 100 fordonsmotorer per 

kalenderår. 
34.20 8 C Provbänk för motorer, turbiner eller reaktorer. 
34.30-1 140 B Anläggning för tillverkning och sammansättning per kalenderår 

av fler än 200 000 motorfordon med en totalvikt per fordon 
som uppgår till högst 3,5 ton. 

34.30-2 100 B Anläggning för tillverkning och sammansättning per kalenderår 
av fler än 100 000 men högst 200 000 motorfordon med en 
totalvikt per fordon som uppgår till högst 3,5 ton. 

34.30-3 80 B Anläggning för tillverkning och sammansättning per kalenderår 
av fler än 50 000 men högst 100 000 motorfordon med en 
totalvikt per fordon som uppgår till högst 3,5 ton. 

34.30-4 40 B Anläggning för tillverkning och sammansättning per kalenderår 
av fler än 25 000 men högst 50 000 motorfordon med en 
totalvikt per fordon som uppgår till högst 3,5 ton. 
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34.30-5 100 B Anläggning för tillverkning och sammansättning per kalenderår 

av fler än 20 000 motorfordon med en totalvikt per fordon som 
uppgår till mer än 3,5 ton. 

34.30-6 60 B Anläggning för tillverkning och sammansättning per kalenderår 
av fler än 5 000 men högst 20 000 motorfordon med en 
totalvikt per fordon som uppgår till mer än 3,5 ton. 

34.30-7 30 B Anläggning för tillverkning och sammansättning per kalenderår 
av fler än 1 000 men högst 5 000 motorfordon med en totalvikt 
per fordon som uppgår till mer än 3,5 ton. 

34.40 25 C Anläggning för tillverkning och sammansättning per kalenderår 
av 
1. fler än 100 men högst 25 000 motorfordon med en totalvikt 
per fordon som uppgår till högst 3,5 ton, eller 
2. fler än 10 men högst 1 000 motorfordon med en totalvikt per 
fordon som uppgår till mer än 3,5 ton. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 34.30. 

34.4001 6 U Anläggning för tillverkning och sammansättning per kalenderår 
av  
1. högst 100 motorfordon med en totalvikt per fordon som 
uppgår till högst 3,5 ton, eller  
2. högst 10 motorfordon med en totalvikt per fordon som 
uppgår till mer än 3,5 ton.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

34.50 25 C Anläggning för 
1. tillverkning av järnvägsutrustning, 
2. tillverkning av flygplan, eller 
3. reparation av flygplan. 

34.60 90 A Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning 
med en tillverkningsyta (exklusive yta för endast montering) 
större än 100 000 kvadratmeter. 

34.70-1 60 B Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning 
och där total tankvolym för skärvätskor, processoljor och 
hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 75 
kubikmeter, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 
34.30 eller 34.60. Med total tankvolym avses såväl volymen i 
ett fast centralt system för vätskor som volymen i lösa 
behållare som är kopplade till metallbearbetningsmaskin eller 
öppnade behållare som används för påfyllning av 
metallbearbetningsmaskin. 

34.70-2 50 B Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning 
och där total tankvolym för skärvätskor, processoljor och 
hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 20 
men högst 75 kubikmeter, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 34.30 eller 34.60. Med total tankvolym 
avses såväl volymen i ett fast centralt system för vätskor som 
volymen i lösa behållare som är kopplade till 
metallbearbetningsmaskin eller öppnade behållare som används 
för påfyllning av metallbearbetningsmaskin. 
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34.80-1 25 C Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning 

och där total tankvolym för skärvätskor, processoljor och 
hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 10 
kubikmeter men högst 20 kubikmeter, om verksamheten inte är 
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av 
beskrivningarna i 34.10-34.70, 35.10 eller 35.20. 

   Med total tankvolym avses detsamma som i 34.70 andra 
stycket. 

34.80-2 12 C Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning 
och där total tankvolym för skärvätskor, processoljor och 
hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 5 
kubikmeter men högst 10 kubikmeter, om verksamheten inte är 
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av 
beskrivningarna i 34.10-34.70, 35.10 eller 35.20. 
Med total tankvolym avses detsamma som i 34.70 andra 
stycket. 

34.80-3 8 C Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning 
och där total tankvolym för skärvätskor, processoljor och 
hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 1 
kubikmeter men högst 5 kubikmeter, om verksamheten inte är 
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av 
beskrivningarna i 34.10-34.70, 35.10 eller 35.20. 
Med total tankvolym avses detsamma som i 34.70 andra 
stycket. 

34.8001 2 U Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning 
och där total tankvolym för skärvätskor, processoljor och 
hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 200 
liter men högst 1 kubikmeter. Med total tankvolym avses såväl 
volymen i ett fast centralt system för vätskor som volymen i 
lösa behållare som är kopplade till metallbearbetningsmaskin 
eller öppnade behållare som används för påfyllning av 
metallbearbetningsmaskin. 

35.10 140 A Byggande av en plattform som är avsedd att användas vid 
utvinning av olja eller gas inom havsområden, om 
verksamheten inte prövas enligt 11 kap. miljöbalken. 

35.1001 70 U Plattform för verkstad på vattnet när fråga är om förläggning 
nära kusten för montering, utrustning, ombyggnad, reparation, 
underhåll eller liknande åtgärd. 

35.20 8 C Skeppsvarv. 
    FÖRBRUKNING AV ORGANISKA LÖSNINGSMEDEL 
39.10 75 B Anläggning för ytbehandling av material, föremål eller 

produkter med en förbrukning av organiska lösningsmedel, om 
förbrukningen uppgår till mer än 150 kilogram per timme eller 
200 ton per kalenderår. 
Med förbrukning avses den totala mängd organiska 
lösningsmedel som tillförs en anläggning med avdrag för alla 
flyktiga organiska föreningar som återvinns för 
återanvändning. 
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39.1001 8 U Anläggning för ytbehandling av material, föremål eller 

produkter med en förbrukning av organiska lösningsmedel, om 
förbrukningen uppgår till högst 150 kilogram per timme eller 
högst 200 ton per kalenderår. 
Med förbrukning avses den totala mängd organiska 
lösningsmedel som tillförs en anläggning med avdrag för alla 
flyktiga organiska föreningar som återvinns för 
återanvändning. 

39.20-1 65 B Anläggning där mer än 200 ton organiska lösningsmedel 
förbrukas per kalenderår i 
1. rulloffset med heatsetfärg, 
2. djuptryck av publikationer, 

   3. djuptryck av förpackningar, flexografi, screentryck, 
laminering eller lackering, 
4. ytrengöring, 
5. fordonslackering, 
6. bandlackering, 
7. beläggning av lindningstråd, 
8. beläggning av träytor, 
9. träimpregnering, 
10. läderbeläggning, 
11. skotillverkning, 
12. laminering av trä eller plast, 
13. limbeläggning, 
14. annan beläggning, 
15. tillverkning av lack, tryckfärg, lim eller andra 
beläggningspreparat, 
16. omvandling av gummi, 
17. utvinning av vegetabilisk olja eller animaliskt fett eller 
raffinering av vegetabilisk olja, eller 
18. tillverkning av farmaceutiska produkter. 
Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra stycket. 

39.20-2 55 B Anläggning där mer än 50 ton men högst 200 ton organiska 
lösningsmedel förbrukas per kalenderår i 
1. rulloffset med heatsetfärg, 
2. djuptryck av publikationer, 
3. djuptryck av förpackningar, flexografi, screentryck, 
laminering eller lackering, 
4. ytrengöring, 
5. fordonslackering, 
6. bandlackering, 
7. beläggning av lindningstråd, 
8. beläggning av träytor, 
9. träimpregnering, 
10. läderbeläggning, 
11. skotillverkning, 
12. laminering av trä eller plast, 
13. limbeläggning, 
14. annan beläggning, 
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   15. tillverkning av lack, tryckfärg, lim eller andra 

beläggningspreparat, 
16. omvandling av gummi, 
17. utvinning av vegetabilisk olja eller animaliskt fett eller 
raffinering av vegetabilisk olja, eller 
18. tillverkning av farmaceutiska produkter. 
Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra stycket. 

39.20-3 50 B Anläggning där mer än 25 men högst 50 ton organiska 
lösningsmedel förbrukas per kalenderår i 
1. rulloffset med heatsetfärg, 
2. djuptryck av publikationer, 
3. djuptryck av förpackningar, flexografi, screentryck, 
laminering eller lackering, 
4. ytrengöring, 
5. fordonslackering, 
6. bandlackering, 

   7. beläggning av lindningstråd, 
8. beläggning av träytor, 
9. träimpregnering, 
10. läderbeläggning, 
11. skotillverkning, 
12. laminering av trä eller plast, 
13. limbeläggning, 
14. annan beläggning, 
15. tillverkning av lack, tryckfärg, lim eller andra 
beläggningspreparat, 
16. omvandling av gummi, 
17. utvinning av vegetabilisk olja eller animaliskt fett eller 
raffinering av vegetabilisk olja, eller 
18. tillverkning av farmaceutiska produkter. 
Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra stycket. 

39.20-4 35 B Anläggning där högst 25 ton organiska lösningsmedel 
förbrukas per kalenderår i 
1. rulloffset med heatsetfärg, 
2. djuptryck av publikationer, 
3. djuptryck av förpackningar, flexografi, screentryck, 
laminering eller lackering, 
4. ytrengöring, 
5. fordonslackering, 
6. bandlackering, 
7. beläggning av lindningstråd, 
8. beläggning av träytor, 
9. träimpregnering, 
10. läderbeläggning, 
11. skotillverkning, 
12. laminering av trä eller plast, 
13. limbeläggning, 
14. annan beläggning, 
15. tillverkning av lack, tryckfärg, lim eller andra 
beläggningspreparat, 
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   16. omvandling av gummi, 

17. utvinning av vegetabilisk olja eller animaliskt fett eller 
raffinering av vegetabilisk olja, eller 
18. tillverkning av farmaceutiska produkter. 
Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra stycket. 

39.30 10 C Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas per 
kalenderår med 
1. mer än 15 ton i rulloffset med heatsetfärg, 
2. mer än 15 ton vid djuptryck av förpackningar, flexografi, 
screentryck, laminering eller lackering, 
3. mer än 1 ton i ytrengöring, om lösningsmedlet innehåller 
någon produkt, som enligt föreskrifter om klassificering och 
märkning av kemiska produkter som Kemikalieinspektionen 
har meddelat, är klassificerad som "kan ge cancer", "kan ge 
ärftliga genetiska skador", "kan ge cancer vid inandning", "kan 
ge nedsatt fortplantningsförmåga" eller "kan ge fosterskador", 
4. mer än 2 ton i annan ytrengöring, 
5. mer än 500 kilogram i fordonslackering, 
6. mer än 5 ton i beläggning av lindningstråd, 

   7. mer än 15 ton i beläggning av träytor, 
8. mer än 1 kilogram i kemtvätt, 
9. mer än 10 ton i läderbeläggning, 
10. mer än 5 ton i skotillverkning, 
11. mer än 5 ton i laminering av trä eller plast, 
12. mer än 5 ton i limbeläggning, 
13. mer än 5 ton i annan beläggning, 
14. mer än 15 ton i omvandling av gummi, eller 
15. mer än 10 ton i utvinning av vegetabilisk olja eller ani-
maliskt fett eller raffinering av vegetabilisk olja. 
Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra stycket. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 39.10 eller 39.20. 

39.3001 6 U Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas per 
kalenderår med 
1. högst 15 ton i rulloffset med heatsetfärg, 
2. högst 15 ton vid djuptryck av förpackningar, flexografi, 
screentryck, laminering eller lackering, 
3. högst än 1 ton i ytrengöring, om lösningsmedlet innehåller 
någon produkt, som enligt föreskrifter om klassificering och 
märkning av kemiska produkter som Kemikalieinspektionen 
har meddelat, är klassificerad som "kan ge cancer", "kan ge 
ärftliga genetiska skador", "kan ge cancer vid inandning", "kan 
ge nedsatt fortplantningsförmåga" eller "kan ge fosterskador", 
4. högst 2 ton i annan ytrengöring, 
5. högst 500 kilogram i fordonslackering, 
6. högst 5 ton i beläggning av lindningstråd, 
7. högst 15 ton i beläggning av träytor, 
8. högst 1 kilogram i kemtvätt, 
9. högst 10 ton i läderbeläggning, 
10. högst 5 ton i skotillverkning, 
11. högst 5 ton i laminering av trä eller plast, 
12. högst 5 ton i limbeläggning, 
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   13. högst 5 ton i annan beläggning, 

14. högst 15 ton i omvandling av gummi, eller 
15. högst 10 ton i utvinning av vegetabilisk olja eller animaliskt 
fett eller raffinering av vegetabilisk olja. 
Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra stycket. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är anmälningspliktig enligt 39.30. 

39.40 55 B Anläggning där det per kalenderår förbrukas 
1. mer än 5 ton halogenerade organiska lösningsmedel, eller 
2. mer än totalt 25 ton organiska lösningsmedel. Med 
förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra stycket. 
Vid tillämpningen av första stycket skall inte medräknas 
sådana organiska lösningsmedel som omfattas av förordningen 
(2002:187) om ämnen som bryter ner ozonskiktet eller av 
föreskrifter som meddelats med stöd av den förordningen. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 39.10 eller 39.20. 

39.50-1 10 C Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer än 1 ton 
halogenerade organiska lösningsmedel. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 
39.10, 39.20, 39.30 eller 39.40. 
Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra stycket. 

39.5001 8 U Anläggning där det per kalenderår förbrukas högst 1 ton 
halogenerade organiska lösningsmedel. Med förbrukning avses 
detsamma som i 39.10 andra stycket. 

39.50-2 15 C Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer än totalt 10 
ton men högst 25 ton organiska lösningsmedel. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 
39.10, 39.20, 39.30 eller 39.40. 
Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra stycket. 

39.50-3 10 C Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer än totalt 5 ton 
men högst 10 ton organiska lösningsmedel. Anmälningsplikt 
enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är 
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 39.10, 39.20, 39.30 
eller 39.40. 
Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra stycket. 

39.5002 8 U Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer än 2,5 men 
högst 5 ton organiska lösningsmedel. Med förbrukning avses 
detsamma som i 39.10 andra stycket. 

39.5003 6 U Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer än 0,5 - men 
högst 2,5 ton organiska lösningsmedel. Med förbrukning avses 
detsamma som i 39.10 andra stycket. 

39.5004 2 U Anläggning där det per kalenderår förbrukas högst 500 kg 
organiska lösningsmedel. Med förbrukning avses detsamma 
som i 39.10 andra stycket. 
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    LAGRING AV BRÄNSLEN OCH KEMISKA 

PRODUKTER M.M. 
39.60-1 60 B Anläggning för lagring eller hantering av 

1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, oljor, 
petroleumprodukter eller brännbara gaser, om anläggningen har 
kapacitet för lagring av mer än 500 000 ton vid ett tillfälle eller 
hantering av mer än 5 000 000 ton per kalenderår, eller  
2. andra kemiska produkter än som avses i 1, om anläggningen 
har kapacitet för lagring av mer än 50 000 ton vid ett och 
samma tillfälle eller för hantering av mer än 500 000 ton per 
kalenderår. 

39.60-2 40 B Anläggning för lagring eller hantering av 
1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, oljor, 
petroleumprodukter eller brännbara gaser, om anläggningen har 
kapacitet för lagring av mer än 250 000 men högst 500 000 ton 
vid ett tillfälle eller hantering av mer än 2 500 000 men högst 
5 000 000 ton per kalenderår , eller  
2. andra kemiska produkter än som avses i 1, om anläggningen 
har kapacitet för lagring av mer än 25 000 men högst 50 000 
ton vid ett och samma tillfälle eller för hantering av mer än 
250 000 men högst 500 000 ton per kalenderår.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

39.60-3 20 B Anläggning för lagring eller hantering av 
1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, oljor, 
petroleumprodukter eller brännbara gaser, om anläggningen har 
kapacitet för lagring av mer än 50 000 men högst 250 000 ton 
vid ett tillfälle eller hantering av mer än 500 000 men högst 2 
500 000 ton per kalenderår , eller  
2. andra kemiska produkter än som avses i 1, om anläggningen 
har kapacitet för lagring av mer än 5 000 men högst 25 000 ton 
vid ett och samma tillfälle eller för hantering av mer än 50 000 
men högst 250 000 ton per kalenderår. 

39.70 12 C Anläggning för lagring av 
1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, oljor, 
petroleumprodukter eller brännbara gaser, om anläggningen har 
kapacitet att vid ett och samma tillfälle lagra mer än 5 000 ton, 
eller 
2. andra kemiska produkter än som avses i 1, om 
a) någon produkt enligt föreskrifter om klassificering och 
märkning av kemiska produkter som Kemikalieinspektionen 
har meddelat, är klassificerad som "mycket giftig", "giftig", 
"starkt frätande" eller "frätande", och 
b) det är fråga om en verksamhet för energiproduktion eller 
kemisk industri och anläggningen har kapacitet för lagring av 
mer än 1 ton vid ett och samma tillfälle. 
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39.7001 2 U Anläggning för lagring av 

1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, oljor, 
petroleumprodukter eller brännbara gaser, om anläggningen har 
kapacitet att vid ett och samma tillfälle lagra högst 5 000 ton, 
eller 
2. andra kemiska produkter än som avses i 1, om 
a) någon produkt enligt föreskrifter om klassificering och 
märkning av kemiska produkter som Kemikalieinspektionen 
har meddelat, är klassificerad som "mycket giftig", "giftig", 
"starkt frätande" eller "frätande" 
b) det är fråga om en verksamhet för energiproduktion eller 
kemisk industri och anläggningen har kapacitet för lagring av 
högst 1 ton vid ett och samma tillfälle. 

39.80 15 B Anläggning för lagring av mer än 50 miljoner normalkubik-
meter naturgas per kalenderår, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 39.60. 

39.8001 2 U Anläggning för lagring av högst 50 miljoner normalkubikmeter 
naturgas per kalenderår. 

39.90 6 C Anläggning för lagring av mer än 5 000 ton kol, torv eller 
bränsleflis eller annat träbränsle per kalenderår. 

39.9001 2 U Anläggning för lagring av högst 5 000 ton kol, torv eller 
bränsleflis eller annat träbränsle per kalenderår. 

    GASFORMIGA BRÄNSLEN, EL, VÄRME OCH KYLA 
    Gasformiga bränslen 
40.10 35 B Anläggning för framställning av mer än 150 000 kubikmeter 

gasformigt bränsle per kalenderår, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 23.10 eller 23.30. 

40.20 15 C Anläggning för framställning av gasformigt bränsle, om 
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 23.10, 23.30 eller 
40.10. 

    Kärnkraft  
40.30  A Kärnkraftverk eller annan kärnreaktor. 
    Förbränning 
40.40-1 100 A Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd 

effekt av mer än 300 megawatt. 
40.40-2 40 A Gasturbin 
40.50-1 65 B Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd 

effekt av mer än 100 och högst 300 megawatt, om 
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 40.40. 

40.50-2 40 B Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd 
effekt av mer än 50 och högst 100 megawatt, om verksamheten 
inte är tillståndspliktig enligt 40.40. 

40.51 35 B Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd 
effekt av mer än 20 megawatt, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 40.40 eller 40.50. 
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40.60-1 10 C Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd 

effekt av mer än 5 MW men högst 20 MW, om också annat 
bränsle används än eldningsolja eller bränslegas. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
1. stationär förbränningsmotor avsedd endast som 
reservaggregat vid elavbrott, eller 
2. om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 
40.40, 40.50, 40.51 eller 40.70. 

40.60-2 6 C Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd 
effekt av mer än 500 kilowatt men högst 5 MW, om också 
annat bränsle används än eldningsolja eller bränslegas. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
1. stationär förbränningsmotor avsedd endast som 
reservaggregat vid elavbrott, eller 
2. om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 
40.40, 40.50, 40.51 eller 40.70. 

40.60-3 10 C Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd 
effekt av mer än 10 MW men högst 20 MW, om inget annat 
bränsle används än eldningsolja eller bränslegas. 
1. stationär förbränningsmotor avsedd endast som 
reservaggregat vid elavbrott, eller 
2. om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 
40.40, 40.50, 40.51 eller 40.70. 

40.6001 4 U Anläggning för förgasning med en total installerad tillförd 
effekt av högst 10 MW 

40.70 25 C Gasturbinanläggning med en total installerad tillförd effekt av 
högst 20 megawatt. 

    Vindkraft 
40.80-1 30 A Enstaka vindkraftverk eller gruppstation för vindkraft med tre 

eller flera vindkraftsaggregat uppförda i vattenområde, om den 
sammanlagda uteffekten är mer än 15 MW 

40.80-2 20 A Enstaka vindkraftverk eller gruppstation för vindkraft med tre 
eller flera vindkraftsaggregat uppförda i vattenområde, om den 
sammanlagda uteffekten är minst 1 men högst 15 MW. 

40.8001 2 U Enstaka vindkraftverk eller gruppstation för vindkraft med tre 
eller flera vindkraftsaggregat uppförda i vattenområde, om den 
sammanlagda uteffekten är högst 1 megawatt.                                                                               

40.90 15 B Enstaka vindkraftverk eller gruppstation för vindkraft med tre 
eller flera vindkraftsaggregat, om den sammanlagda uteffekten 
är minst 25 megawatt. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 40.80. 

40.100-1 8 C Enstaka vindkraftverk eller gruppstation för vindkraft med tre 
eller flera vindkraftsaggregat, om den sammanlagda uteffekten 
är minst 4 MW men högst 25 MW. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 40.80 eller 40.90. 

40.100-2 6 C Enstaka vindkraftverk eller gruppstation för vindkraft med tre 
eller flera vindkraftsaggregat, om den sammanlagda uteffekten 
är minst 125 kilowatt men högst 4 MW. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 40.80 eller 40.90. 
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40.10001 2 U Enstaka vindkraftverk eller gruppstation för vindkraft med tre 

eller flera vindkraftsaggregat, om den sammanlagda uteffekten 
är högst 125 kilowatt. 

    Värmepumpar och kylanläggningar m.m. 
40.110 15 C Värmepump eller kylanläggning för uttag eller tillförsel av 

värmeenergi från mark, vattenområde, grund- vatten eller 
avloppsvatten för en uttagen eller tillförd effekt av mer än 10 
megawatt. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte uttag eller 
tillförsel genom vattentäkt. 

40.120 6 C Anläggning för lagring av värme i mark, vattenområde eller i 
grundvatten för en tillförd energimängd av mer än 3 000 
megawattimmar. 

40.12001 2 U Anläggning för lagring av värme i mark, vattenområde eller i 
grundvatten för en tillförd energimängd av högst 3 000 
megawattimmar. 

    VATTENFÖRSÖRJNING 
41.9001 12 U Vattenverk med kemsteg för mer än 25 000 personer, eller utan 

kemsteg för mer än 50 000 personer 
41.9002 8 U Vattenverk med kemsteg för mer än 5 000 personer men högst 

25 000 personer, eller utan kemsteg för mer än 5 000 personer 
men högst 50 000 personer 

41.9003 4 U Vattenverk för högst 5 000 personer 
    FORDONSSERVICE OCH DRIVMEDELSHANTERING 
50.10 8 C Anläggning för tvättning av 

1. fler än 5 000 personbilar per kalenderår, 
2. fler än 100 tåg eller flygplan per kalenderår, 
3. fler än 500 tågvagnar eller lok per kalenderår, eller 
4. fler än 1 000 andra motordrivna fordon per kalenderår. 

50.1001 4 U Anläggning för tvättning av 
1. fler än 1250 personbilar per kalenderår, 
2. fler än 100 tåg eller flygplan per kalenderår, 
3. fler än 500 tågvagnar eller lok per kalenderår, eller 
4. fler än 1 000 andra motordrivna fordon per kalenderår. 

50.1002 2 U Anläggning för tvättning av 
1. 1. Fler än 250 personbilar per kalenderår, 
2. 2. Fler än 50 andra motordrivna fordon per år 

50.1003 1 U Anläggning för tvättning av  
1. 1. Högst 250 personbilar per kalenderår 
2. 2. Höst 50 andra motorfordon per kalenderår 

50.20-1 8 C Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 5 000 
kubikmeter flytande motorbränsle. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 
39.60, 39.70 eller 39.80. 

50.20-2 6 C Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 1 000 
kubikmeter men högst 5 000 kubikmeter flytande 
motorbränsle. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 
39.60, 39.70 eller 39.80. 

 
 
 
 

  

 



69 

 
  

KK TF PN Beskrivning 
50.2001 2 U Anläggning där det per kalenderår hanteras högst 1 000 

kubikmeter flytande motorbränsle. 
50.20-3 8 C Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 5 miljon 

normalkubikmeter gas avsedd som motorbränsle. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 
39.60, 39.70 eller 39.80. 

50.20-4 6 C Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 1 miljon 
normalkubikmeter men högst 5 normalkubikmeter gas avsedd 
som motorbränsle. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 
39.60, 39.70 eller 39.80. 

50.2002 2 U Anläggning där det per kalenderår hanteras högst 1 miljon 
normalkubikmeter gas avsedd som motorbränsle.  

50.2003 4 U Fordonsverkstad mer än 500 kvadratmeter 
50.2004 2 U Fordonsverkstad högst 500 kvadratmeter 
    INFRASTRUKTUR 
63.10-1 160 B Hamn där trafik medges för fartyg med en bruttodräktighet på 

mer än 1 350. Allmän hamn med mer än 5 000 anlöp per 
kalenderår 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
1. hamn för Försvarsmakten, eller 
2. färjekaj med högst tio planerade fartygsanlöp per kalenderår. 

63.10-2 100 B Hamn där trafik medges för fartyg med en bruttodräktighet på 
mer än 1 350. Allmän hamn med 2 000 - 5 000 anlöp 
kalenderår 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
1. hamn för Försvarsmakten, eller 
2. färjekaj med högst tio planerade fartygsanlöp per kalenderår. 

63.10-3 60 B Hamn där trafik medges för fartyg med en bruttodräktighet på 
mer än 1 350. Allmän hamn med 50 - 2 000 anlöp kalenderår 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
1. hamn för Försvarsmakten, eller 
2. färjekaj med högst tio planerade fartygsanlöp per kalenderår. 

63.10-4 20 B Hamn där trafik medges för fartyg med en bruttodräktighet på 
mer än 1 350. Allmän hamn med 10 - 50 anlöp kalenderår 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
1. hamn för Försvarsmakten, eller 
2. färjekaj med högst tio planerade fartygsanlöp per kalenderår. 

63.10-5 15 B Hamn där trafik medges för fartyg med en bruttodräktighet på 
mer än 1 350. Allmän hamn med högst 10 anlöp kalenderår 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
1. hamn för Försvarsmakten, eller 
2. färjekaj med högst tio planerade fartygsanlöp per kalenderår. 

63.20 15 C Fiskehamn eller hamn för Försvarsmakten. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
fiskehamn som är tillståndspliktig enligt 63.10. 

63.30-1 140 A Civil flygplats med en instrumentbana som är längre än 1 200 
meter. Mer än 50 000 landningar per kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte flygplats 
som är tillståndspliktig enligt 63.40. 
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63.30-2 80 A Civil flygplats med en instrumentbana som är längre än 1 200 

meter. Mer än 20 000 landningar men högst 50 000 landningar 
per kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte flygplats 
som är tillståndspliktig enligt 63.40. 

63.30-3 60 A Civil flygplats med en instrumentbana som är längre än 1 200 
meter. Mer än 5 000 landningar men högst 20 000 landningar 
per kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte flygplats 
som är tillståndspliktig enligt 63.40. 

63.30-4 30 A Civil flygplats med en instrumentbana som är längre än 1 200 
meter. Högst 5 000 landningar per kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte flygplats 
som är tillståndspliktig enligt 63.40. 

63.40 45 B Flottiljflygplats eller civil flygplats med infrastruktur för 
militär flygverksamhet, om instrumentbanan på 
flottiljflygplatsen eller den civila flygplatsen är längre än 1 200 
meter. 

63.4001 6 U Flottiljflygplats eller civil flygplats med infrastruktur för 
militär flygverksamhet, om instrumentbanan på 
flottiljflygplatsen eller den civila flygplatsen är kortare än 1 
200 meter. 

63.50 8 C Flygplats för motordrivna luftfartyg där mer än 500 
flygrörelser per kalenderår äger rum. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
flygplatsen är tillståndspliktig enligt 63.30 eller 63.40. 

63.5001 2 U Flygplats för motordrivna luftfartyg där högst 500 flygrörelser 
per kalenderår äger rum. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
flygplatsen är tillståndspliktig enligt 63.30 eller 63.40. 

63.10001 120 U Väganläggning i drift upplåten för allmän trafik, med en 
sammanlagd trafik med mer än 1 000 000 000 
fordonskilometer per kalenderår  

63.10002 75 U Väganläggning i drift upplåten för allmän trafik, med en 
sammanlagd trafik med minst 100 000 000 fordonskilometer 
men högst 1 000 000 000 fordonskilometer per kalenderår 

63.10101 120 U Spåranläggning i drift för lokal kollektivtrafik med en 
sammanlagd spårlängd över 80 kilometer 

63.10102 45 U Spåranläggning i drift för regional kollektivtrafik eller nationell 
person och/eller godstrafik med en sammanlagd spårlängd över 
30 kilometer 

    LABORATORIER 
73.10 15 C Kemiska eller biologiska laboratorier med en total golvyta som 

är större än 5 000 kvadratmeter. Anmälningsplikt enligt denna 
beskrivning gäller inte laboratorier som 
1. ingår i verksamhet som omfattas av en annan punkt i denna 
bilaga, 
2. omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt enligt 13 kap. 
miljöbalken, eller 
3. ingår i utbildningslokaler som är anmälningspliktiga enligt 
38 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 

73.1001 8 U Kemiska eller biologiska laboratorier med en total golvyta som 
är högst 5 000 kvadratmeter. 
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73.1002 15 U Kemiska eller biologiska laboratorier för utbildning med en 

total golvyta som är större än 5 000 kvadratmeter 
73-1003 8 U Kemiska eller biologiska laboratorier för utbildning med en 

total golvyta som är högst 5 000 kvadratmeter 
    TANKRENGÖRING 
74.10-1 25 B Anläggning för rengöring av cisterner, tankar eller fat som i 

annan verksamhet än den egna används för förvaring eller 
transport av mer än 500 kubikmeter per kalenderår av kemiska 
produkter och där någon kemisk produkt, enligt föreskrifter om 
klassificering och märkning av kemiska produkter som 
Kemikalieinspektionen har meddelat, är klassificerad som 
"mycket giftig", "giftig", "starkt frätande" eller "frätande".                                                                 

74.10-2 15 B Anläggning för rengöring av cisterner, tankar eller fat som i 
annan verksamhet än den egna används för förvaring eller 
transport av högst 500 kubikmeter per kalenderår av kemiska 
produkter och där någon kemisk produkt, enligt föreskrifter om 
klassificering och märkning av kemiska produkter som 
Kemikalieinspektionen har meddelat, är klassificerad som 
"mycket giftig", "giftig", "starkt frätande" eller "frätande".    

74.20 12 C Anläggning för rengöring av cisterner, tankar eller fat som 
används för förvaring eller för transport av kemiska produkter. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 74.10. 

    HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 
85.10 25 C Sjukhus med fler än 200 vårdplatser. 
85.1001 2 U Sjukhus med högst 200 vårdplatser. 
85.20 10 C Anläggning för sterilisering av sjukvårdsartiklar, om etylenoxid 

används som steriliseringsmedel. 
    RENING AV AVLOPPSVATTEN 
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B Avloppsreningsanläggning som omfattas av lagen (2006:412) 
om allmänna vattentjänster och som tar emot avloppsvatten 
med en föroreningsmängd som motsvarar mer än 2 000 
personekvivalenter. 
 
- mottagande av en föroreningsmängd som motsvarar mer än 
100 000 personekvivalenter. 
 
- mottagande av en föroreningsmängd som motsvarar mer än 
20 000 personekvivalenter men högst 100 000 
personekvivalenter. 
 
- mottagande av en föroreningsmängd som motsvarar mer än 2 
000 personekvivalenter men högst 20 000 personekvivalenter. 

90.11 

 
90.11-1 
 
90.11-2 
 
90.11-3 

 
 
 

80 
 

60 
 

40 

B Avloppsanläggning med en anslutning av 2 000 personer eller 
fler. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enlig 90.10 
- Anslutning av fler än 100 000 personer 
 

- Anslutning av fler än 20 000 personer men högst 100 000 
personer 

- Anslutning av fler än 2 000 personer men högst 20 000 
personer 
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90.15-i 40 B Avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten från en 
eller flera sådana anläggningar som avses i 1 kap. 2 § 
industriutsläppsförordningen (2013:250). 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 90.10 

90.16  
 
 
 
 

20 
 
 

15 

C Avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten med en 
föroreningsmängd som motsvarar mer än 200 men högst 2 000 
personekvivalenter. 

-mottagande av en föroreningsmängd som motsvarar mer än 
500 personekvivalenter men högst 2000 personekvivalenter. 

- mottagande av en föroreningsmängd som motsvarar mer än 
200 personekvivalenter men högst 500 personekvivalenter. 

90.20-1 20 C Avloppsreningsanläggning som är dimensionerad för mer än 
500 personekvivalenter, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 90.10. 

90.20-2 15 C Avloppsreningsanläggning som är dimensionerad för mer än 
200 personekvivalenter men högst 500 personekvivalenter, om 
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 90.10. 

90.2001 10 U Avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten med en 
föroreningsmängd som motsvarar mer än 100 men högst 200 
personekvivalenter. 

90.2002 6 U Avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten med en 
föroreningsmängd som motsvarar mer än 25 men högst 100 
personekvivalenter. 
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KK TF PN Beskrivning 
    AVFALL 
    Mellanlagring 
90.29 6 C Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.29 gäller för att 

yrkesmässigt förbereda avfall för återanvändning. Förordning 
(2018:1460). 

90.30-1 35 B Anläggning för mellanlagring av annat avfall än farligt avfall 
om den totala avfallsmängden vid något enskilt tillfälle utgörs 
av 
1. mer än 100 000 ton avfall som inte är avsett för byggnads- 
eller anläggningsändamål, eller 
2. mer än 300 000 ton avfall om anläggningen inte är 
tillståndspliktig enligt 1. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte anläggning 
för lagring av avfall under längre tid än ett år innan det 
bortskaffas, eller tre år innan det återvinns eller behandlas. 

90.30-2 25 B Anläggning för mellanlagring av annat avfall än farligt avfall 
om den totala avfallsmängden vid något enskilt tillfälle utgörs 
av 
1. mer än 50 000 men högst 100 000 ton avfall som inte är  

   avsett för byggnads- eller anläggningsändamål, eller 
2. mer än 150 000 men högst 300 000 ton avfall om 
anläggningen inte är tillståndspliktig enligt 1. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte anläggning 
för lagring av avfall under längre tid än ett år innan det 
bortskaffas, eller tre år innan det återvinns eller behandlas. 

90.30-3 20 B Anläggning för mellanlagring av annat avfall än farligt avfall 
om den totala avfallsmängden vid något enskilt tillfälle utgörs 
av  
1. mer än 10 000 men högst 50 000 ton avfall som inte är avsett 
för byggnads- eller anläggningsändamål, eller  
2. mer än 30 000 men högst 150 000 ton avfall om 
anläggningen inte är tillståndspliktig enligt 1. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte anläggning 
för lagring av avfall under längre tid än ett år innan det 
bortskaffas, eller tre år innan det återvinns eller behandlas. 

90.40 12 C Anläggning för mellanlagring av annat avfall än farligt avfall 
om den totala avfallsmängden vid något enskilt tillfälle är 
större än 10 ton. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
1. anläggning för lagring av avfall under längre tid än ett år 
innan det bortskaffas eller tre år innan det återvinns eller 
behandlas, eller 
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 90.30. 

90.4001 4 U Anläggning för mellanlagring av annat avfall än farligt avfall 
om den totala avfallsmängden vid något enskilt tillfälle är högst 
10 ton. 
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KK TF PN Beskrivning 
90.50-1 35 B Anläggning för mellanlagring av farligt avfall, om mängden 

avfall vid något tillfälle uppgår till  
1. mer än 50 ton oljeavfall,  
2. mer än 300 ton blybatterier,  
3. mer än 1 000 ton elektriska eller elektroniska produkter,  
4. mer än 300 ton impregnerat trä, eller  
5. mer än 10 ton annat farligt avfall. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte  
1. anläggning för mellanlagring av uttjänta motordrivna fordon, 
eller  
2. anläggning för lagring av farligt avfall under längre tid än ett 
år innan det bortskaffas eller tre år innan det återvinns eller 
behandlas.                                                                                                                                                                                      

90.50-2 25 B Anläggning för mellanlagring av farligt avfall, om mängden 
avfall vid något tillfälle uppgår till  
1. mer än 25 men högst 50 ton oljeavfall,  
2. mer än 150 men högst 300 ton blybatterier,  
3. mer än 500 men högst 1 000 ton elektriska eller elektroniska 
produkter,  
4. mer än 150 men högst 300 ton impregnerat trä, eller  
5. mer än 5 men högst 10 ton annat farligt avfall.  
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte  
1. anläggning för mellanlagring av uttjänta motordrivna fordon, 
eller  
2. anläggning för lagring av farligt avfall under längre tid än ett år 
innan det bortskaffas eller tre år innan det återvinns eller 
behandlas.                                                                                                                                                                                          

90.50-3 20 B Anläggning för mellanlagring av farligt avfall, om mängden 
avfall vid något tillfälle uppgår till  
1. mer än 5 men högst 25 ton oljeavfall,  
2. mer än 30 men högst 150 ton blybatterier,  
3. mer än 100 men högst 500 ton elektriska eller elektroniska 
produkter,  
4. mer än 30 men högst 150 ton impregnerat trä, eller  
5. mer än 1 men högst 5 ton annat farligt avfall.  
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte  
1. anläggning för mellanlagring av uttjänta motordrivna fordon, 
eller  
2. anläggning för lagring av farligt avfall under längre tid än ett 
år innan det bortskaffas eller tre år innan det återvinns eller 
behandlas.                                                                                   

90.60 6 C Anläggning för att lagra farligt avfall som en del av att samla in 
det, om mängden avfall vid något tillfälle är: 
1. mer än 200 kilogram men högst 5 ton och utgörs av olja, 
2. mer än 1 500 kilogram men högst 30 ton och utgörs av 
blybatterier, 
3. mer än 1 ton men högst 50 ton och utgörs av elektriska eller 
elektroniska produkter, 
4. mer än 200 kilogram men högst 30 ton och utgörs av 
impregnerat trä,  
5. högst 50 ton och utgörs av motordrivna fordon, eller 
6. mer än 200 kilogram men högst 1 ton i andra fall.  
 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
anläggning för lagring av farligt avfall under längre tid än 1 år 
innan det bortskaffas eller 3 år innan det återvinns eller 
behandlas. 
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KK TF PN Beskrivning 
    Förbehandling, sortering och mekanisk bearbetning m.m. 
90.70-1 35 B Anläggning för sortering av annat avfall än farligt avfall, om 

den hanterade avfallsmängden är större än 75 000 ton per 
kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte sortering av 
avfall för byggnads- eller anläggningsändamål. 

90.70-2 30 B Anläggning för sortering av annat avfall än farligt avfall, om 
den hanterade avfallsmängden är större än 10 000 ton men 
högst 75 000 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte sortering av 
avfall för byggnads- eller anläggningsändamål. 

90.80 12 C Anläggning för sortering av annat avfall än farligt avfall, om 
den hanterade avfallsmängden är större än 1 000 men högst 10 
000 ton per kalenderår. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 90.70. 

90.8001 4 U Anläggning för sortering av annat avfall än farligt avfall, om 
den hanterade avfallsmängden är högst 1 000 ton per 
kalenderår.  

90.90 12 C Anläggning för yrkesmässig förbehandling av avfall som 
utgörs av elektriska eller elektroniska produkter, med undantag 
för förbehandling som består av ingrepp i komponenter eller 
utrustning som innehåller isolerolja. 

B 90.100-1 80 

 

Anläggning för att genom mekanisk bearbetning återvinna 
annat avfall än farligt avfall, om den hanterade avfallsmängden 
är större än 50 000 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
1. krossning, siktning eller motsvarande mekanisk bearbetning  
av avfall för byggnads- eller anläggningsändamål, eller 
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 90.240. 

90.100-2 40 B Anläggning för att genom mekanisk bearbetning återvinna 
annat avfall än farligt avfall, om den hanterade avfallsmängden 
är större än 10 000 ton men högst 50 000 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
1. krossning, siktning eller motsvarande mekanisk bearbetning 
av avfall för byggnads- eller anläggningsändamål, eller 
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 90.240. 

90.110-1 20 C Anläggning för att genom mekanisk bearbetning yrkesmässigt 
återvinna annat avfall än farligt avfall om den hanterade 
avfallsmängden är större än 5 000 men högst 10 000 ton avfall 
per år, om verksamheten inte är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt 90.100, 90.240, 90.250 eller 90.260. 

90.110-2 15 C Anläggning för att genom mekanisk bearbetning yrkesmässigt 
återvinna annat avfall än farligt avfall om den hanterade 
avfallsmängden är högst 5 000 ton avfall per år, om 
verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 
90.100, 90.240, 90.250 eller 90.260. 

90.119-1 50 B Anläggning för återvinning av avfall genom sådan lagring, 
tömning, demontering eller annat yrkesmässigt 
omhändertagande av uttjänta motordrivna fordon som inte 
omfattas av bilskrotningsförordningen (2007:186) om den 
hanterade avfallsmängden är större än 10 000 ton per 
kalenderår. 
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KK TF PN Beskrivning 
90.119-2 20 B Anläggning för återvinning av avfall genom sådan lagring, 

tömning, demontering eller annat yrkesmässigt 
omhändertagande av uttjänta motordrivna fordon som inte 
omfattas av bilskrotningsförordningen (2007:186).om den 
hanterade avfallsmängden är högst 10 000 ton per kalenderår. 

90.120 12 C Anläggning för återvinning av avfall genom sådan lagring, 
tömning, demontering eller annat yrkesmässigt 
omhändertagande av uttjänta bilar som omfattas av 
bilskrotningsförordningen (2007:186). 

    Användning för anläggningsändamål 
90.130-1 35 B Användning för anläggningsändamål av avfall på ett sätt som 

kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten, och där 
föroreningsrisken inte endast är ringa.                                                                                             
Mer än 10 000 ton totalt upplagda massor på en och samma 
sammanhängande plats  

90.130-2 30 B Användning för anläggningsändamål av avfall på ett sätt som 
kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten, och där 
föroreningsrisken inte endast är ringa.                                                                                                  
Mer än 2 500 men högst 10 000 ton totalt upplagda massor på 
en och samma sammanhängande plats 

90.130-3 25 B Användning för anläggningsändamål av avfall på ett sätt som 
kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten, och där 
föroreningsrisken inte endast är ringa.                                                                                                  
Mer än 1 000 men högst 2 500 ton totalt upplagda massor på en 
och samma sammanhängande plats 

90.130-4 20 B Användning för anläggningsändamål av avfall på ett sätt som 
kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten, och där 
föroreningsrisken inte endast är ringa.                                                                                              
Mer än 50 men högst 1 000 ton totalt upplagda massor på en 
och samma sammanhängande plats 

90.130-5 15 B Användning för anläggningsändamål av avfall på ett sätt som 
kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten, och där 
föroreningsrisken inte endast är ringa.                                                                                           
Högst 50  ton totalt upplagda massor på en och samma 
sammanhängande plats 

90.140 6 C Användning för anläggningsändamål av avfall på ett sätt som 
kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten, och där 
föroreningsrisken är ringa. 

    Biologisk behandling 
90.150 120 A Anläggning för biologisk behandling av annat avfall än farligt 

avfall, om den tillförda mängden avfall är större än 100 000 ton 
per kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
1. park- och trädgårdsavfall, eller 
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 90.240. 

90.160-1 60 B Anläggning för biologisk behandling av annat avfall än farligt 
avfall om den tillförda mängden avfall är större än 50 000 men 
högst 100 000 ton per kalenderår. 
1. park- och trädgårdsavfall, eller 
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 90.150 eller 
90.240. 
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KK TF PN Beskrivning 
90.160-2 30 B Anläggning för biologisk behandling av annat avfall än farligt 

avfall om den tillförda mängden avfall är större än 10 000 men 
högst 50 000 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
1. park- och trädgårdsavfall, eller 
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 90.150 eller 
90.240. 

90.160-3 15 B Anläggning för biologisk behandling av annat avfall än farligt 
avfall om den tillförda mängden avfall är större än 500 ton men 
högst 10 000 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
1. park- och trädgårdsavfall, eller 
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 90.150 eller 
90.240. 

90.16001 4 U Anläggning för biologisk behandling av annat avfall än farligt 
avfall om den tillförda mängden avfall är högst 500 ton per 
kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
1. park- och trädgårdsavfall, eller 
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 90.150 eller 
90.240. 

90.170-1 10 C Anläggning för biologisk behandling av annat avfall än farligt 
avfall, om den tillförda mängden annat avfall än park- och 
trädgårdsavfall är större än 100 ton men högst 500 ton per 
kalenderår. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 90.150 eller 90.160. 

90.170-2 8 C Anläggning för biologisk behandling av annat avfall än farligt 
avfall, om den tillförda mängden annat avfall än park- och 
trädgårdsavfall är större än 10 ton men högst 100 ton per 
kalenderår. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 90.150 eller 90.160. 

90.170-3 6 C Anläggning för biologisk behandling av annat avfall än farligt 
avfall, om den tillförda mängden park- och trädgårdsavfall är 
större än 50 ton per kalenderår. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 90.150 eller 90.160. 

90.17001 2 U Anläggning för biologisk behandling av annat avfall än farligt 
avfall, om den tillförda mängden park- och trädgårdsavfall är 
högst 50 ton per kalenderår. 

    Förbränning 
90.180-1 200 A Anläggning där farligt avfall förbränns, om den tillförda 

mängden farligt avfall är mer än 25 000 ton per kalenderår. 
90.180-2 140 A Anläggning där farligt avfall förbränns, om den tillförda 

mängden farligt avfall är mer än 10 000 men högst 25 000 ton 
per kalenderår 

90.180-3 80 A Anläggning där farligt avfall förbränns, om den tillförda 
mängden farligt avfall är mer än 2 500 men högst 10 000 ton 
per kalenderår. 

90.190 30 B Anläggning där farligt avfall förbränns, om verksamheten inte 
är tillståndspliktig enligt 90.180. 
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KK TF PN Beskrivning 
90.212-i 25 B Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.212-i gäller för 

samförbränningsanläggning där animaliskt avfall förbränns om 
den tillförda mängden avfall är 
   1. mer än 10 ton per dygn, eller 
   2. mer än 2 500 ton men högst 18 000 ton per kalenderår. 
Förordning (2016:1188). 

90.213-i 25 B Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.213-i gäller för 
avfallsförbränningsanläggning där animaliskt avfall förbränns 
om den tillförda mängden avfall är 
   1. mer än 10 ton per dygn, eller 
   2. mer än 2 500 ton men högst 18 000 ton per kalenderår. 
Förordning (2016:1188). 

90.171 8 C Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.171 gäller för att 
behandla icke-farligt avfall genom biologisk behandling, om 
   1. avfallet inte är park- och trädgårdsavfall och den tillförda 
mängden är mer än 10 ton men högst 500 ton per kalenderår, 
eller 
   2. avfallet är park- och trädgårdsavfall och den tillförda 
mängden är mer än 50 ton men högst 18 750 ton per 
kalenderår. 

Anmälningsplikten gäller inte om behandlingen är tillstånds- 
eller anmälningspliktig enligt 21 kap. 2 eller 3 §. Förordning 
(2016:1188). 
 

90.200 120 A Anläggning där avfall förbränns, om den tillförda mängden 
avfall är större än 100 000 ton per kalenderår. 
I den tillförda mängden inräknas inte 
1. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall som 
energiåtervinns, eller 
2. rent träavfall som energiåtervinns. 

90.210 80 B Anläggning där avfall förbränns, om den tillförda mängden 
avfall är större än 18 000 ton per kalenderår. 
I den tillförda mängden inräknas inte 
1. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall som 
energiåtervinns, eller 
2. rent träavfall som energiåtervinns. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 90.200. 

90.220-1 30 B Anläggning där avfall förbränns, om den tillförda mängden 
avfall är större än 10 000 ton men högst 18 000 ton per 
kalenderår.  
I den tillförda mängden inräknas inte 
1. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall som 
energiåtervinns, eller 
2. rent träavfall som energiåtervinns. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 90.200 eller 90.210. 

90.220-2 20 B Anläggning där avfall förbränns, om den tillförda mängden 
avfall är större än 1000 ton men högst 10 000 ton per 
kalenderår.  
I den tillförda mängden inräknas inte 
1. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall som 
energiåtervinns, eller 
2. rent träavfall som energiåtervinns. 
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Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 90.200 eller 90.210.  

90.220-3 15 B Anläggning där avfall förbränns, om den tillförda mängden 
avfall är större än 50 ton men högst 1 000 ton per kalenderår.  
I den tillförda mängden inräknas inte 
1. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall som 
energiåtervinns, eller 
2. rent träavfall som energiåtervinns. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 90.200 eller 90.210.50 - 
1 000 

90.22001 4 U Anläggning där avfall förbränns, om den tillförda mängden 
avfall är högst 50 ton per kalenderår.  
I den tillförda mängden inräknas inte 
1. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall som 
energiåtervinns, eller 
2. rent träavfall som energiåtervinns. 

90.230 6 C Anläggning där annat avfall än farligt avfall förbränns 
yrkesmässigt, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 
90.200, 90.210 eller 90.220. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
anläggning där endast 
1. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall förbränns och 
energiåtervinns, eller 
2. rent träavfall förbränns och energiåtervinns. 
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KK TF PN Beskrivning 
    Animaliska biprodukter m.m. 
90.240-1 60 B Anläggning för att på annat sätt än genom förbränning per 

kalenderår bearbeta mer än 10 000 ton animaliska biprodukter 
som är kategori 1-, kategori 2- eller kategori 3-material enligt 
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 1774/2002 om 
hälsobestämmelser för animaliska biprodukter som inte är 
avsedda att användas som livsmedel, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 15.320 eller 18.10. 

90.240-2 30 B Anläggning för att på annat sätt än genom förbränning per 
kalenderår bearbeta mer än 2 500 ton men högst 10 000 ton 
animaliska biprodukter som är kategori 1-, kategori 2- eller 
kategori 3-material enligt Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) 1774/2002 om hälsobestämmelser för 
animaliska biprodukter som inte är avsedda att användas som 
livsmedel, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 
15.320 eller 18.10. 

90.250 12 C Anläggning för att på annat sätt än genom förbränning per 
kalenderår bearbeta mer än 20 ton animaliska biprodukter som 
är kategori 1-, kategori 2- eller kategori 3-material enligt 
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 1774/2002 om 
hälsobestämmelser för animaliska biprodukter som inte är 
avsedda att användas som livsmedel om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 15.320 eller 90.240. 

90.260 12 C Anläggning för förbehandling av animaliska biprodukter om 
verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 
15.320, 90.240 eller 90.250. 

    Uppläggning 
90.270-1 30 B Uppläggning av muddermassa på ett sätt som kan förorena 

mark, vattenområde eller grundvatten och där 
föroreningsrisken inte endast är ringa, eller ringa i större 
mängd än 2 500 ton. 

90.270-2 15 B Uppläggning av muddermassa på ett sätt som kan förorena 
mark, vattenområde eller grundvatten och där 
föroreningsrisken inte endast är ringa, eller ringa i större 
mängd är 1 000 men högst 2 500 ton. 

90.270-3 15 B Uppläggning av muddermassa på ett sätt som kan förorena 
mark, vattenområde eller grundvatten och där 
föroreningsrisken inte endast är ringa, eller ringa i större 
mängd än 1 000 ton. 

90.280 6 C Uppläggning av 
1. högst 1 000 ton muddermassa på ett sätt som kan förorena 
mark, vattenområde eller grundvatten och där 
föroreningsrisken endast är ringa, eller 
2. inert avfall som uppkommit i gruv- eller täktverksamhet. 

    
    Deponering 
90.290 120 A Anläggning för deponering av annat avfall än inert eller farligt 

avfall, om den tillförda mängden avfall är större än 100 000 ton 
per kalenderår. 
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90.300-1 55 B Anläggning för deponering av annat avfall än inert eller farligt 

avfall, om den tillförda mängden avfall är större än 20 000 ton 
men högst 100 000 ton per kalenderår, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 90.290. 

90.300-2 30 B Anläggning för deponering av annat avfall än inert eller farligt 
avfall, om den tillförda mängden avfall är större än 10 000 ton 
men högst 20 000 ton per kalenderår, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 90.290. 

90.300-3 20 B Anläggning för deponering av annat avfall än inert eller farligt 
avfall, om den tillförda mängden avfall är större än 2 500 ton 
men högst 10 000 ton per kalenderår, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 90.290. 

90.30001 T U Anläggning för deponering av annat avfall än inert eller farligt 
avfall, om den tillförda mängden avfall är högst 2 500 ton per 
kalenderår. 

90.310-1 40 B Anläggning för deponering av inert avfall eller annat avfall än 
farligt avfall,  om den tillförda mängden avfall är större än 10 
000 ton per kalenderår, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 90.290 eller 90.300. 

90.310-2 25 B Anläggning för deponering av inert avfall eller annat avfall än 
farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är större än 2 
500 men högst 10 000 ton per kalenderår, om verksamheten 
inte är tillståndspliktig enligt 90.290 eller 90.300. 

90.310-3 15 B Anläggning för deponering av inert avfall eller annat avfall än 
farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är högst 2 500 
ton per kalenderår,om verksamheten inte är tillståndspliktig 
enligt 90.290 eller 90.300. 

90.320-1 225 A Anläggning för deponering av farligt avfall, om den tillförda 
mängden avfall är större än 100 000 ton per kalenderår 

90.320-2 160 A Anläggning för deponering av farligt avfall, om den tillförda 
mängden avfall är större än 25 000 men högst 100 000 ton per 
kalenderår 

90.320-3 120 A Anläggning för deponering av farligt avfall, om den tillförda 
mängden avfall är större än 10 000 men högst 25 000 ton per 
kalenderår 

90.330 70 B Anläggning för deponering av farligt avfall, om 
1. den tillförda mängden avfall är större än 2 500 ton per 
kalenderår, och 
2. verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 90.320. 

90.340-1 40 B Anläggning för deponering av farligt avfall, om den tillförda 
mängden avfall är större än 1 000 men högst 2 500 ton per 
kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 
90.320 eller 90.330. 

90.340-2 15 B Anläggning för deponering av farligt avfall, om den tillförda 
mängden avfall är högst 1 000 ton per kalenderår, om 
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 90.320 eller 
90.330. 
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    Annan återvinning eller bortskaffande 
90.350 120 A Anläggning för att återvinna eller bortskaffa farligt avfall som 

består av uppgrävda massor, om den tillförda mängden avfall 
är större än 20 000 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 
90.320 eller 90.370. 

90.360-1 30 B Anläggning för att återvinna eller bortskaffa farligt avfall som 
består av mer än 10 000 ton men högst 20 000 ton uppgrävda 
massor per år. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon 
av beskrivningarna i 90.320-90.340, 90.350 eller 90.370. 

90.360-2 20 B Anläggning för att återvinna eller bortskaffa farligt avfall som 
består av mer än 500 ton men högst 10 000 ton uppgrävda 
massor per kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon 
av beskrivningarna i 90.320-90.340, 90.350 eller 90.370. 

90.360-3 20 B Anläggning för att återvinna eller bortskaffa farligt avfall som 
består av högst 500 ton uppgrävda massor per kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon 
av beskrivningarna i 90.320-90.340, 90.350 eller 90.370. 

90.370 15 C Anläggning för att återvinna eller bortskaffa avfall som består 
av uppgrävda förorenade massor från den plats där 
anläggningen finns, om 
1. anläggningen finns på platsen under högst en 
tolvmånadersperiod, och 
2. verksamheten inte är tillståndspliktig enligt någon av 
beskrivningarna i 90.300-90.340. 

90.375 15 C Anläggning för avvattning av avfall eller farligt avfall som 
uppkommer vid platsen, eller som förts till mellanlager för 
avfall, om uppställningstiden är högst sextio kalenderdagar 
under en tolvmånadersperiod och om mängden avfall som 
behandlas är högst 2 000 ton. 

90.380-1 50 B Anläggning för behandling av mer än 25 000 ton farligt avfall 
per kalenderår, om avfallet har uppkommit i den verksamhet 
där anläggningen finns. Tillståndsplikt enligt denna 
beskrivning gäller inte behandling som leder till 
materialåtervinning eller om verksamheten är 
anmälningspliktig enligt 90.375. 

90.380-2 20 B Anläggning för behandling av högst 25 000 ton farligt avfall 
per kalenderår, om avfallet har uppkommit i den verksamhet 
där anläggningen finns. Tillståndsplikt enligt denna 
beskrivning gäller inte behandling som leder till 
materialåtervinning eller om verksamheten är 
anmälningspliktig enligt 90.375. 

90.390 8 C Anläggning för behandling av farligt avfall, om 
1. avfallet har uppkommit i den verksamhet där anläggningen 
finns, och 
2. behandlingen leder till materialåtervinning. 
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90.400-1 35 B Anläggning för destruktion eller annan bearbetning av 

kasserade produkter som innehåller fullständigt eller 
ofullständigt halogenerade klorfluorkarboner eller halon - Mer 
än 75 000 behandlade enheter 

90.400-2 25 B Anläggning för destruktion eller annan bearbetning av 
kasserade produkter som innehåller fullständigt eller 
ofullständigt halogenerade klorfluorkarboner eller halon - 
Högst 75 000 behandlade enheter 

90.408-i 30 B Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.408-i gäller för att 
lagra farligt avfall i avvaktan på sådan behandling som kräver 
tillstånd enligt 5, 6, 7, 8 eller 67 §, om mängden avfall vid 
något tillfälle är mer än 50 ton. Förordning (2016:1188). 

90.420-1 80 B Anläggning för att återvinna eller bortskaffa annat avfall än 
farligt avfall enligt något av de förfaranden som anges i 
bilagorna 4 och 5 till avfallsförordningen (2001:1063), om den 
mängd avfall som tillförs anläggningen är större än 20 000 men 
högst 100 000 ton per kalenderår. Tillståndsplikt enligt denna 
beskrivning gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt någon av beskrivningarna i 90.30, 
90.40, 90.70-90.110, 90.130-90.170, 90.200-90.310, 90.370, 
90.375 eller 90.410. 

90.420-1-
Ny 

 

80 B Anläggning för att behandla icke-farligt avfall, om den tillförda 
mängden avfall är mer än 20 000 ton men högst 100 000 ton 
per kalenderår. 

Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är 
tillståndspliktig enligt någon annan bestämmelse i detta kapitel. 
Förordning (2016:1188). 

90.420-2 50 B Anläggning för att återvinna eller bortskaffa annat avfall än 
farligt avfall enligt något av de förfaranden som anges i 
bilagorna 4 och 5 till avfallsförordningen (2001:1063), om den 
mängd avfall som tillförs anläggningen är större än 10 000 men 
högst 20 000 ton per kalenderår. Tillståndsplikt enligt denna 
beskrivning gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt någon av beskrivningarna i 90.30, 
90.40, 90.70-90.110, 90.130-90.170, 90.200-90.310, 90.370, 
90.375 eller 90.410. 

90.420-2-
Ny 

 

50 B Anläggning för att behandla icke-farligt avfall, om den tillförda 
mängden avfall är mer än 10 000 ton men högst 20 000 ton per 
kalenderår. 

Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är 
tillståndspliktig enligt någon annan bestämmelse i detta kapitel. 
Förordning (2016:1188). 

90.420-3 30 B Anläggning för att återvinna eller bortskaffa annat avfall än 
farligt avfall enligt något av de förfaranden som anges i 
bilagorna 4 och 5 till avfallsförordningen (2001:1063), om den 
mängd avfall som tillförs anläggningen är större än 2 500 men 
högst 10 000 ton per kalenderår. Tillståndsplikt enligt denna 
beskrivning gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt någon av beskrivningarna i 90.30, 
90.40, 90.70-90.110, 90.130-90.170, 90.200-90.310, 90.370, 
90.375 eller 90.410. 
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90.420-3-
Ny 

 

30 B Anläggning för att behandla icke-farligt avfall, om den tillförda 
mängden avfall är mer än 2 500 ton men högst 10 000 ton per 
kalenderår. 

Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är 
tillståndspliktig enligt någon annan bestämmelse i detta kapitel. 
Förordning (2016:1188). 

90.420-4-
Ny 

 

20 B Anläggning för att behandla icke-farligt avfall, om den tillförda 
mängden avfall är mer än 1 000 ton men högst 2 500 ton per 
kalenderår. 

Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är 
tillståndspliktig enligt någon annan bestämmelse i detta kapitel. 
Förordning (2016:1188). 

90.420-4 20 B Anläggning för att återvinna eller bortskaffa annat avfall än 
farligt avfall enligt något av de förfaranden som anges i 
bilagorna 4 och 5 till avfallsförordningen (2001:1063), om den 
mängd avfall som tillförs anläggningen är större än 1 000 men 
högst 2 500 ton per kalenderår. Tillståndsplikt enligt denna 
beskrivning gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt någon av beskrivningarna i 90.30, 
90.40, 90.70-90.110, 90.130-90.170, 90.200-90.310, 90.370, 
90.375 eller 90.410. 

90.420-5-
Ny 

 

15 B Anläggning för att behandla icke-farligt avfall, om den tillförda 
mängden avfall är mer än 500 ton men högst 1 000 ton per 
kalenderår. Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är 
tillståndspliktig enligt någon annan bestämmelse i detta kapitel. 
Förordning (2016:1188). 

90.420-5 15 B Anläggning för att återvinna eller bortskaffa annat avfall än 
farligt avfall enligt något av de förfaranden som anges i 
bilagorna 4 och 5 till avfallsförordningen (2001:1063), om den 
mängd avfall som tillförs anläggningen är större än 500 men 
högst 1 000 ton per kalenderår. Tillståndsplikt enligt denna 
beskrivning gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt någon av beskrivningarna i 90.30, 
90.40, 90.70-90.110, 90.130-90.170, 90.200-90.310, 90.370, 
90.375 eller 90.410. 

90.420-4 20 B Anläggning för att återvinna eller bortskaffa annat avfall än 
farligt avfall enligt något av de förfaranden som anges i 
bilagorna 4 och 5 till avfallsförordningen (2001:1063), om den 
mängd avfall som tillförs anläggningen är större än 1 000 men 
högst 2 500 ton per kalenderår. Tillståndsplikt enligt denna 
beskrivning gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt någon av beskrivningarna i 90.30, 
90.40, 90.70-90.110, 90.130-90.170, 90.200-90.310, 90.370, 
90.375 eller 90.410. 

90.430 6 C Anläggning för att återvinna eller bortskaffa annat avfall än 
farligt avfall enligt något av de förfaranden som anges i 
bilagorna 4 och 5 till avfallsförordningen (2001:1063), om 
verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 
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någon av beskrivningarna i 90.30, 90.40, 90.70-90.110, 90.130- 
90.170, 90.200-90.310, 90.370, 90.375, 90.410 eller 90.420. 
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90.450-1 55 B Anläggning för att återvinna eller bortskaffa mer än 1 000 men 

högst 2 500 ton farligt avfall per kalenderår enligt något av de 
förfaranden som anges i bilagorna 4 och 5 till 
avfallsförordningen (2001:1063), om huvuddelen av det avfall 
som avses att bli behandlat i anläggningen kommer från andra 
inrättningar. Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
1.förorenade uppgrävda massor, eller 
2.om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 
någon av beskrivningarna i 90.50, 90.60, 90.90, 90.119-90.140, 
90.180-90.220, 90.240-90.280, 90.320-90.400 eller 90.440.                                                                                                                                                                             

90.450-1-
Ny 

 

55 B Anläggning för att yrkesmässigt behandla farligt avfall, om den 
tillförda mängden avfall är mer än 1 000 ton men högst 2 500 
ton per kalenderår. 

Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är 
tillståndspliktig enligt någon annan bestämmelse i detta kapitel. 
Förordning (2016:1188). 

90.450-2 40 B Anläggning för att återvinna eller bortskaffa mer än 50 men 
högst 1 000 ton farligt avfall per kalenderår enligt något av de 
förfaranden som anges i bilagorna 4 och 5 till 
avfallsförordningen (2001:1063), om huvuddelen av det avfall 
som avses att bli behandlat i anläggningen kommer från andra 
inrättningar. Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
1.förorenade uppgrävda massor, eller 
2.om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 
någon av beskrivningarna i 90.50, 90.60, 90.90, 90.119-90.140, 
90.180-90.220, 90.240-90.280, 90.320-90.400 eller 90.440.                                                                                                                                                                               

90.450-2-
Ny 

 

40 B Anläggning för att yrkesmässigt behandla farligt avfall, om den 
tillförda mängden avfall är mer än 50 ton men högst 1 000 ton 
per kalenderår. 

Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är 
tillståndspliktig enligt någon annan bestämmelse i detta kapitel. 
Förordning (2016:1188). 

90.450-3 20 B Anläggning för att återvinna eller bortskaffa högst 50 ton 
farligt avfall per kalenderår enligt något av de förfaranden som 
anges i bilagorna 4 och 5 till avfallsförordningen (2001:1063), 
om  

   huvuddelen av det avfall som avses att bli behandlat i 
anläggningen kommer från andra inrättningar. Tillståndsplikt 
enligt denna beskrivning gäller inte 
1.förorenade uppgrävda massor, eller 
2.om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 
någon av beskrivningarna i 90.50, 90.60, 90.90, 90.119-90.140, 
90.180-90.220, 90.240-90.280, 90.320-90.400 eller 90.440                                                                                                                                                                                 

90.450-3-
Ny 

 

20 B Anläggning för att yrkesmässigt behandla farligt avfall, om den 
tillförda mängden avfall är högst 50 ton per kalenderår. 

Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är 
tillståndspliktig enligt någon annan bestämmelse i detta kapitel. 
Förordning (2016:1188). 

    Långtidslagring, djupförvar 
90.455 120 A Anläggning för permanent lagring av kvicksilveravfall med 

minst 0,1 viktprocent i djupt bergförvar. 
    Radioaktivt avfall 
90.460 100 A Anläggning för behandling av högaktivt radioaktivt avfall, 
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slutförvaring av radioaktivt avfall eller lagring av radioaktivt 
avfall. 

90.485 30 B  Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.485 gäller för 
anläggning för geologisk lagring av koldioxid, om mängden 
koldioxid som är planerad att lagras är högst 100 000 ton. 
Förordning (2016:1188). 

90.500-i 25 B Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.500-i gäller för att 
avskilja koldioxidströmmar för geologisk lagring av koldioxid 
från industriutsläppsverksamheter som beskrivs i 1 kap. 2 § 
industriutsläppsförordningen (2013:250). Förordning 
(2016:1188). 

90.510 25 B Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.510 gäller för att 
avskilja koldioxidströmmar för geologisk lagring av koldioxid 
från anläggningar som inte är tillståndspliktiga enligt 62 §. 
Förordning (2016:1188). 

90.520 8 C Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.520 gäller för att 
borra i syfte att bedöma om en plats är lämplig för geologisk 
lagring av koldioxid. Förordning (2016:1188). 

90.406 30 B Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.406-i gäller för att 
återvinna eller både återvinna och bortskaffa icke-farligt avfall, 
om den tillförda mängden avfall är mer än 75 ton per dygn eller 
mer än 18 750 ton per kalenderår och verksamheten avser 
   1. biologisk behandling, 
   2. behandling innan förbränning eller samförbränning, 
   3. behandling i anläggning för fragmentering av metallavfall, 
eller 
   4. behandling av slagg eller aska. 

Om behandlingen enbart avser anaerob biologisk nedbrytning 
gäller tillståndsplikten endast om den tillförda mängden avfall 
är mer än 100 ton per dygn eller mer än 25 000 ton per 
kalenderår. Förordning (2016:1188). 

90.405 20 B Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.405-i gäller för att 
bortskaffa icke-farligt avfall, om den tillförda mängden avfall 
är mer än 50 ton per dygn eller mer än 12 500 ton per 
kalenderår och verksamheten avser 
   1. biologisk behandling, 
   2. fysikalisk-kemisk behandling, 
   3. behandling innan förbränning eller samförbränning, 
   4. behandling i anläggning för fragmentering av metall, eller 
   5. behandling av slagg eller aska. Förordning (2016:1188). 

90.450 20 B Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.450 gäller för att 
yrkesmässigt behandla farligt avfall, om den tillförda mängden 
avfall är högst 2 500 ton per kalenderår. 

Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är 
tillståndspliktig enligt någon annan bestämmelse i detta kapitel. 
Förordning (2016:1188). 
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    SKJUTFÄLT, SKJUTBANOR OCH 

SPORTANLÄGGNINGAR M.M. 
92.10 15 B Skjutfält för skjutning med grovkalibriga vapen (kaliber större 

än 20 millimeter) eller för sprängningar av ammunition, minor 
eller andra sprängladdningar. 

92.20-1 10 C Skjutbana som är stadigvarande inrättad för skjutning utomhus 
med skarp ammunition till finkalibriga vapen (kaliber högst 20 
millimeter) för mer än 100 000 skott per kalenderår. 

92.20-2 8 C Skjutbana som är stadigvarande inrättad för skjutning utomhus 
med skarp ammunition till finkalibriga vapen (kaliber högst 20 
millimeter) för mer än 20 000 skott men 100 000 skott per 
kalenderår. 

92.20-3 6 C Skjutbana som är stadigvarande inrättad för skjutning utomhus 
med skarp ammunition till finkalibriga vapen (kaliber högst 20 
millimeter) för mer än 5 000 skott men högst 20 000 skott per 
kalenderår. 

92.2001 2 U Skjutbana som är stadigvarande inrättad för skjutning utomhus 
med skarp ammunition till finkalibriga vapen (kaliber högst 20 
millimeter) för högst 5 000 skott per kalenderår. 

92.30 8 C Permanent tävlings-, tränings- eller testbana för motorfordon. 
    TEXTILTVÄTTERIER 
93.10-1 10 C Tvätteri för mer än 2 ton tvättgods per dygn. 

Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
1. verksamheten är anmälningspliktig enligt 39.30, eller 
2. utsläpp av vatten från verksamheten leds till ett 
avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10. 

93.10-2 6 U Tvätteri för högst 2 ton tvättgods per dygn. 
    BEGRAVNINGSVERKSAMHET 
93.20 15 B Krematorium. 
    ÖVRIGA VERKSAMHETER 
    Lackering m.m. 
100.1001 12 U Förbrukning av mer än 20 ton färg eller lack eller mer än 10 

ton pulver per kalenderår 
100.1002 6 U Förbrukning av högst 20 ton färg eller lack eller högst 10 ton 

pulver per kalenderår 
    Hantering av brom- eller fluorkarboner 
101.1001 12 U Omtappning av mer än 1 ton fullständigt halogenerade brom- 

eller klorfluorkarboner per år 
101.1002 6 U Omtappning av mer än 100 kg men högst 1 ton fullständigt 

halogenerade brom- eller klorfluorkarboner per år 
101.1003 2 U Omtappning av högst 100 kg fullständigt halogenerade brom- 

eller klorfluorkarboner per år 
101.1004 15 U Omtappning av mer än 10 ton ofullständigt halogenerade 

brom- eller klorfluorkarboner per år 
101.1005 6 U Omtappning av mer än 1 ton men högst 10 ton ofullständigt 

halogenerade brom- eller klorfluorkarboner per år 
101.1006 2 U Omtappning av högst 1 ton ofullständigt halogenerade brom- 

eller klorfluorkarboner per år 
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KK TF PN Beskrivning 
    HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER1 
    Utbildningsverksamhet och liknande 
200.10-2 8 C Gymnasieskola eller gymnasiesärskola med mer än 50 elever 
200.10-3 6 C Gymnasieskola eller gymnasiesärskola med högst 50 elever 
200.10-4 6 C Internationell skola 
200.10-5 6 C Grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola 

200.10-6 6 C Förskola 
200.10-7 2 C Förskoleklass, öppen förskola 
   Samlingslokaler och liknande 

200.20-1 2 U Samlingslokaler, folkhögskola utan boende, universitet och 
högskolor 

200.20-2 2 C Fritidshem och öppen fritidsverksamhet 
200.20-3 2 U Fritidsgård och liknande 
   Skönhetsvård och liknande 

200.30-2 2 U Skönhetsvård, hudvård, manikyr, pedikyr 
200.30-3 2 U Frisersalong 
   Vård och hälsa 

200.40-1 6 U Lokaler för vård2 eller annat omhändertagande >5 boende 

200.40-2 2 C Fotvård 
200.40-3 4 C Tatuering, akupunktur eller piercing som egen verksamhet 

200.40-4 2 U Kiropraktor, naprapat, sjukgymnastik och liknande 

200.40-5 2 U Övriga alternativa behandlingar 
   Idrott och liknande 

200.50-1 6 U Idrottsanläggning, gym eller motsvarande 
200.50-2 4 C Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars 

används av många människor 
200.50-3 4 U Strandbad 
   Boende 

200.60-1 9 U Bostäder med mer än 500 lägenheter inom samma 
bostadsområde 

200.60-2 8 U Bostäder mer än 200 lägenheter men högst 500 lägenheter 
inom samma bostadsområde 

200.60-3 6 U Bostäder mer än 25 lägenheter men högst 200 lägenheter inom 
samma bostadsområde 

200.60-4 4 U Bostäder med högst 25 lägenheter inom samma bostadsområde 

200.60-5 6 U Hotell, kursgård med övernattningsmöjlighet, folkhögskola 
med boende, vandrarhem, kriminalvård 

200.60-6 4 U Camping/stuganläggning 

200.60-7 2 U Bed & breakfast 

200.60-8 4 U Övrigt tillfälligt boende 

   Förvaring av djur 

200.70-1 2 U Lokaler för förvaring av djur 
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§ 231 
Dnr KS/2022:833 

(KF) Plan- och bygglovtaxa, inklusive kart- och mättaxa 2023 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta Plan- och bygglovtaxa, inklusive kart- och mättaxa 2023, 
 
att taxan ska gälla från och med 2023-01-01, samt 
  
att taxan ersätter nuvarande Plan- och bygglovtaxa, inklusive kart- och 
mättaxa 2022, beslutad av Kommunfullmäktige 2022-03-29 § 827. 
 
Sammanfattning av ärendet 
En välfungerande taxa är ett viktigt hjälpmedel för att kommunen ska få 
täckning för sina kostnader inom den PBL-verksamhet som kan 
finansieras via avgifter.  
 
Tierp kommuns plan- och bygglovstaxa är uppbyggd utefter Sveriges 
Kommuner och Regioners (SKR) riktlinjer och bygger på antalet timmar 
som läggs ner vid handläggning av bygglov i olika ärendetyper. Det 
nuvarande upplägget för Tierps PBL-taxa arbetades fram under 2018 och 
flera av våra närliggande kommuner har också övergått till SKR:s 
riktlinjer om taxautformning.  
 
Inför beslut om nu gällande PBL-taxa genomfördes under 2021 en stor 
översyn av PBL-taxan i kommunen och denna jämfördes med 
kommunerna Gävle, Uppsala, Älvkarleby, Östhammar, Heby och 
Knivsta. Inför 2023-års taxa har därför inte fullt lika stora justeringar på 
PBL-taxan genomförts som vid föregående år. 
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Handläggningskostnad 
PBL-taxan bygger på att det antal timmar som läggs ned vid 
handläggning multipliceras med handläggningskostnaden per timme. För 
vissa ärendetyper är det inte lämpligt att sätta en generell avgift, i de 
ärendetyperna tillämpas istället timdebitering. 
Vid översyn och jämförelse med andra kommuner samt SKR, med 
indexreglering och de ökande lönekostnaderna som grund, föreslås 
timtaxan höjas från 1150 kr till 1250 kr för år 2023, vilket innebär en 
ökning på 8,7%. Avgifterna i kart- och mättaxan räknas upp med i 
enlighet med en timtaxa på 1250 kr.  
 
Ny kategori 
I den nya taxan för 2023 föreslås att en ny kategori tillkommer, A1.4 för 
nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus upp till 50 kvm. Syftet med 
ändringen är att hitta en lämpligare och mer rättvis kostnad kopplad till 
åtgärden. Behovet av en separat kategori för mindre enbostadshus har 
uppkommit i konkreta ärenden under det gångna året och efter 
diskussioner inom den kommunala organisationen har förslaget till den 
nya kategorin utformats. 
 
Kostnadspost 
I och med att kostnadskategorierna ”enkel” samt ”fullständig” 
lokalisering tas bort påverkar det avgiften för ”utanför planlagt område” 
som skruvas upp. Åtgärden syftar till att ge en större tydlighet mot såväl 
handläggare som kund.  
 
Möjlighet till nedsättning vid åtgärder inom samma byggprojekt 
I förslaget till ny PBL-taxa föreslås en ändring som innebär att om det i 
samma ärende handläggs flera bygglovspliktiga/anmälanspliktiga 
åtgärder inom ramen för samma byggprojekt och berörd fastighet eller 
fastigheter så tas full avgift för den dyraste ut, medans de ytterligare 
åtgärderna debiteras med 50% av taxagiften för typen. 
 
Beslutsmotivering  
Det nya förslaget till plan- och bygglovtaxa, inklusive kart- och mättaxa, 
har justerats med hänsyn till ökade kostnader för kommunens 
handläggning och baseras på konsumentprisindexhöjning (KPI). Syftet 
med uppräkningen är att ge kommunen täckning för de faktiska 
handläggningskostnaderna. 
 
Övriga ändringar gäller förtydligande av begrepp och sammanslagningar 
av kostnadstyper under enskilda kategorier, för att bidrar till att göra 
taxan tydligare och lättare att förstå. I den nya taxan tillkommer en ny 
kategori om nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus under 50 kvm.  
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Kommunernas rätt att ta ut avgifter allmänt sett framgår av 11 kap. 5 § 
kommunallagen (2017-725). Enligt självkostnadsprincipen får kommuner 
inte ta ut högre avgifter än som motsvarar kostnaderna för de tjänster de 
tillhandhåller, 11 kap 6 § KL. Även 12 kap 8-10 §§ plan- och bygglagen 
(2010:900) ger kommunen möjlighet att ta ut avgifter. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Taxorna ska stämma överens med de tjänster kommunen tillhandhåller 
inom området och täcka kostnader för att utföra myndighetsutövningen 
inom rubricerade områden. 
 
Beslutsunderlag  

 Beslut utskottet samhällsbyggnad § 106/2022 
 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Plan- och bygglovtaxa, inklusive kart- och mättaxa 2023 

 
Beslutet skickas till  

 Chef Planering och Myndighet 
 Chef Förvaltning och Genomförande 
 Chef Tillväxt och Samhällsbyggnad 
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§ 106 
Dnr KS/2022:833 

Plan- och bygglovtaxa, inklusive kart- och mättaxa 2023 
 
Beslut 
Utskottet Samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta 
 
att anta Plan- och bygglovtaxa, inklusive kart- och mättaxa 2023, 
 
att taxan ska gälla från och med 2023-01-01, samt 
  
att taxan ersätter nuvarande Plan- och bygglovtaxa, inklusive kart- och 
mättaxa 2022, beslutad av Kommunfullmäktige 2022-03-29 § 827. 
 
Sammanfattning av ärendet 
En välfungerande taxa är ett viktigt hjälpmedel för att kommunen ska få 
täckning för sina kostnader inom den PBL-verksamhet som kan 
finansieras via avgifter.  
 
Tierp kommuns plan- och bygglovstaxa är uppbyggd utefter Sveriges 
Kommuner och Regioners (SKR) riktlinjer och bygger på antalet timmar 
som läggs ner vid handläggning av bygglov i olika ärendetyper. Det 
nuvarande upplägget för Tierps PBL-taxa arbetades fram under 2018 och 
flera av våra närliggande kommuner har också övergått till SKR:s 
riktlinjer om taxautformning.  
 
Inför beslut om nu gällande PBL-taxa genomfördes under 2021 en stor 
översyn av PBL-taxan i kommunen och denna jämfördes med 
kommunerna Gävle, Uppsala, Älvkarleby, Östhammar, Heby och 
Knivsta. Inför 2023-års taxa har därför inte fullt lika stora justeringar på 
PBL-taxan genomförts som vid föregående år. 
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Handläggningskostnad 
PBL-taxan bygger på att det antal timmar som läggs ned vid 
handläggning multipliceras med handläggningskostnaden per timme. För 
vissa ärendetyper är det inte lämpligt att sätta en generell avgift, i de 
ärendetyperna tillämpas istället timdebitering. 
Vid översyn och jämförelse med andra kommuner samt SKR, med 
indexreglering och de ökande lönekostnaderna som grund, föreslås 
timtaxan höjas från 1150 kr till 1250 kr för år 2023, vilket innebär en 
ökning på 8,7%. Avgifterna i kart- och mättaxan räknas upp med i 
enlighet med en timtaxa på 1250 kr.  
 
Ny kategori 
I den nya taxan för 2023 föreslås att en ny kategori tillkommer, A1.4 för 
nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus upp till 50 kvm. Syftet med 
ändringen är att hitta en lämpligare och mer rättvis kostnad kopplad till 
åtgärden. Behovet av en separat kategori för mindre enbostadshus har 
uppkommit i konkreta ärenden under det gångna året och efter 
diskussioner inom den kommunala organisationen har förslaget till den 
nya kategorin utformats. 
 
Kostnadspost 
I och med att kostnadskategorierna ”enkel” samt ”fullständig” 
lokalisering tas bort påverkar det avgiften för ”utanför planlagt område” 
som skruvas upp. Åtgärden syftar till att ge en större tydlighet mot såväl 
handläggare som kund.  
 
Möjlighet till nedsättning vid åtgärder inom samma byggprojekt 
I förslaget till ny PBL-taxa föreslås en ändring som innebär att om det i 
samma ärende handläggs flera bygglovspliktiga/anmälanspliktiga 
åtgärder inom ramen för samma byggprojekt och berörd fastighet eller 
fastigheter så tas full avgift för den dyraste ut, medans de ytterligare 
åtgärderna debiteras med 50% av taxagiften för typen. 
 
Beslutsmotivering  
Det nya förslaget till plan- och bygglovtaxa, inklusive kart- och mättaxa, 
har justerats med hänsyn till ökade kostnader för kommunens 
handläggning och baseras på konsumentprisindexhöjning (KPI). Syftet 
med uppräkningen är att ge kommunen täckning för de faktiska 
handläggningskostnaderna. 
 
Övriga ändringar gäller förtydligande av begrepp och sammanslagningar 
av kostnadstyper under enskilda kategorier, för att bidrar till att göra 
taxan tydligare och lättare att förstå. I den nya taxan tillkommer en ny 
kategori om nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus under 50 kvm.  
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Kommunernas rätt att ta ut avgifter allmänt sett framgår av 11 kap. 5 § 
kommunallagen (2017-725). Enligt självkostnadsprincipen får kommuner 
inte ta ut högre avgifter än som motsvarar kostnaderna för de tjänster de 
tillhandhåller, 11 kap 6 § KL. Även 12 kap 8-10 §§ plan- och bygglagen 
(2010:900) ger kommunen möjlighet att ta ut avgifter. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Taxorna ska stämma överens med de tjänster kommunen tillhandhåller 
inom området och täcka kostnader för att utföra myndighetsutövningen 
inom rubricerade områden. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Plan- och bygglovtaxa, inklusive kart- och mättaxa 2023 

 
Beslutet skickas till  

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

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2022-09-26 KS 2022/833
  

  
   
  
    

 
 
Plan- och bygglovstaxa inklusive kart- och mättaxa 2023 
 
Förslag till beslut 
Utskottet Samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta 
 
att anta Plan- och bygglovtaxa, inklusive kart- och mättaxa 2023, 
 
att taxan ska gälla från och med 2023-01-01, samt 
  
att taxan ersätter nuvarande Plan- och bygglovtaxa, inklusive kart- och 
mättaxa 2022, beslutad av Kommunfullmäktige 2022-03-29 § 827. 
 
Sammanfattning av ärendet 
En välfungerande taxa är ett viktigt hjälpmedel för att kommunen ska få 
täckning för sina kostnader inom den PBL-verksamhet som kan finansieras 
via avgifter.  
 
Tierp kommuns plan- och bygglovstaxa är uppbyggd utefter Sveriges 
Kommuner och Regioners (SKR) riktlinjer och bygger på antalet timmar 
som läggs ner vid handläggning av bygglov i olika ärendetyper. Det 
nuvarande upplägget för Tierps PBL-taxa arbetades fram under 2018 och 
flera av våra närliggande kommuner har också övergått till SKR:s riktlinjer 
om taxautformning.  
 
Inför beslut om nu gällande PBL-taxa genomfördes under 2021 en stor 
översyn av PBL-taxan i kommunen och denna jämfördes med 
kommunerna Gävle, Uppsala, Älvkarleby, Östhammar, Heby och Knivsta. 
Inför 2023-års taxa har därför inte fullt lika stora justeringar på PBL-taxan 
genomförts som vid föregående år. 
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Handläggningskostnad 
PBL-taxan bygger på att det antal timmar som läggs ned vid handläggning 
multipliceras med handläggningskostnaden per timme. För vissa 
ärendetyper är det inte lämpligt att sätta en generell avgift, i de 
ärendetyperna tillämpas istället timdebitering. 
Vid översyn och jämförelse med andra kommuner samt SKR, med 
indexreglering och de ökande lönekostnaderna som grund, föreslås 
timtaxan höjas från 1150 kr till 1250 kr för år 2023, vilket innebär en 
ökning på 8,7%. Avgifterna i kart- och mättaxan räknas upp med i enlighet 
med en timtaxa på 1250 kr.  
 
Ny kategori 
I den nya taxan för 2023 föreslås att en ny kategori tillkommer, A1.4 för 
nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus upp till 50 kvm. Syftet med 
ändringen är att hitta en lämpligare och mer rättvis kostnad kopplad till 
åtgärden. Behovet av en separat kategori för mindre enbostadshus har 
uppkommit i konkreta ärenden under det gångna året och efter diskussioner 
inom den kommunala organisationen har förslaget till den nya kategorin 
utformats. 
 
Kostnadspost 
I och med att kostnadskategorierna ”enkel” samt ”fullständig” lokalisering 
tas bort påverkar det avgiften för ”utanför planlagt område” som skruvas 
upp. Åtgärden syftar till att ge en större tydlighet mot såväl handläggare 
som kund.  
 
Möjlighet till nedsättning vid åtgärder inom samma byggprojekt 
I förslaget till ny PBL-taxa föreslås en ändring som innebär att om det i 
samma ärende handläggs flera bygglovspliktiga/anmälanspliktiga åtgärder 
inom ramen för samma byggprojekt och berörd fastighet eller fastigheter så 
tas full avgift för den dyraste ut, medans de ytterligare åtgärderna debiteras 
med 50% av taxagiften för typen. 
 
Beslutsmotivering  
Det nya förslaget till plan- och bygglovtaxa, inklusive kart- och mättaxa, 
har justerats med hänsyn till ökade kostnader för kommunens 
handläggning och baseras på konsumentprisindexhöjning (KPI). Syftet 
med uppräkningen är att ge kommunen täckning för de faktiska 
handläggningskostnaderna. 
 
Övriga ändringar gäller förtydligande av begrepp och sammanslagningar 
av kostnadstyper under enskilda kategorier, för att bidrar till att göra taxan 
tydligare och lättare att förstå. I den nya taxan tillkommer en ny kategori 
om nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus under 50 kvm.  
 
Kommunernas rätt att ta ut avgifter allmänt sett framgår av 11 kap. 5 § 
kommunallagen (2017-725). Enligt självkostnadsprincipen får kommuner 
inte ta ut högre avgifter än som motsvarar kostnaderna för de tjänster de 
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tillhandhåller, 11 kap 6 § KL. Även 12 kap 8-10 §§ plan- och bygglagen 
(2010:900) ger kommunen möjlighet att ta ut avgifter. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Taxorna ska stämma överens med de tjänster kommunen tillhandhåller 
inom området och täcka kostnader för att utföra myndighetsutövningen 
inom rubricerade områden. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Plan- och bygglovtaxa, inklusive kart- och mättaxa 2023 

 
Beslutet skickas till  

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

 
 
I tjänsten  
 
Adam Nyström 
Tf. Chef Planering och Myndighet 
Planering och Myndighet 
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Inledning  

Bakgrund  
En välfungerande taxa är ett viktigt hjälpmedel för att kommunen ska få täckning för 
sina kostnader inom den PBL-verksamhet som kan finansieras via avgifter.  
I Tierps Kommun fullgörs byggnadsnämndens uppgifter av Kommunstyrelsen och 
Jävsnämnden inom sina respektive uppdrag. I texten nedan hänvisas endast till 
nämnden, utom i hänvisningar till lagtext där begreppet byggnadsnämnden kvarstår.  

Syfte  
Denna taxa gäller för avgifter för Tierps kommuns kostnader för besked, beslut och 
handläggning enligt plan- och bygglagen. Avgifter tas ut med stöd av 12 kap. 10 § 
PBL.  

Omfattning  
Denna taxa gäller för Tierps kommuns plan- och bygglovsverksamhet samt kart-, 
mät- och GIS-verksamhet. Avgifterna tas ut med stöd av plan- och bygglagen eller 
kommunallagen, om inget annat anges. Avgifterna är avsedda att täcka kommunens 
kostnad för den aktuella myndighetsutövningen eller tjänsten. Avgifterna är inte 
momsbelagda, om inget annat anges.  

Avgiftsbestämmelser   
Nedan angivna bestämmelser ingår tillsammans med tabellerna A, B och C i 
kommunens beslut att anta taxan.  
 
Inledande bestämmelser  
Enligt denna taxa utgår avgift för  

Tabell A – Plan- och bygglov  

1. beslut om planbesked, förhandsbesked, villkorsbesked, startbesked, 
slutbesked och ingripandebesked,  

2. beslut om lov,  
3. tekniska samråd och slutsamråd,  
4. arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på byggarbetsplatsen,  
5. upprättande av nybyggnadskartor,  
6. framställning av arkivbeständiga handlingar,  
7. expediering och kungörelse enligt 9 kap. 41-41 b §, och  
8. andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder.  
9. kostnad för upprättande av detaljplan eller områdesbestämmelser när – 

nämnden ger bygglov för nybyggnad eller ändring av byggnad eller för 
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annan bygglovspliktig anläggning eller skylt/ljusanordning (enligt föreskrift 
meddelad med stöd av 16 kap. 7 §), och  

– den fastighet som bygglovet avser har nytta av planen eller 
områdesbestämmelserna.  

  
Tabell B – Kostnader för kart- och mätverksamhet  

Tabell C – Kostnader för kart- och GIS-tjänster 

Allmänna bestämmelser  

Beräkning av avgift  

Avgift enligt tabell  
Avgiften för en viss åtgärd framgår av tabellerna A, B och C.  
  
Gällande taxa  
Avgiften beräknas efter den taxa som gäller när ärendet inkommer. Om ett ärende 
påbörjats men inte avslutats före antagandet av denna taxa, äger byggnadsnämnden 
rätt att tillämpa den nya taxan i ärendet om det innebär en lägre avgift för den 
sökande.  
  
Reducerad avgift vid justering av gällande lov  
För ansökan om att göra justeringar i ett tidigare beviljat gällande lov utgår avgift 
enligt den tabell där åtgärden återfinns.  
  
Planavgift  
Planavgift tas ut i samma omfattning som vid ett planenligt bygglov i det fall 
bygglov beviljas med liten avvikelse.  
Kommunens principer för uttag av planavgift framgår av tabell A.   
 
Komplementbyggnader och anmälningspliktiga åtgärder vid nybyggnation av en- 
och tvåbostadshus  
Avseende ärenden för en- och tvåbostadshus i enlighet med tabell A räknas 
tillhörande komplementbyggnader in i ärendetyperna för nybyggnad, om allt ingår i 
samma ansökan. Detsamma gäller eventuella anmälningspliktiga åtgärder, om de 
ingår i samma ansökan som nybyggnaden av bostadshuset.  
 
Reducering av avgift för fler bygglovspliktiga och anmälningspliktiga åtgärder 
inom samma byggprojekt och fastigheter 
Om det i samma ärende handläggs flera bygglovspliktiga/anmälanspliktiga åtgärder 
så tas full avgift ut för den dyraste åtgärden, de övriga debiteras med 50% av 
taxaavgiften för typen. För att reduceringen av kostnad ska träda i kraft ska 
åtgärderna ingå i samma byggprojekt och på berörda fastigheter. 
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Tidsbegränsade bygglov  
Samma avgift tas ut vid ansökan om ett tidsbegränsat bygglov (9 kap. 33 § PBL) 
som för ett permanent bygglov för motsvarande åtgärd.  
  
Areabestämning  
Avgift för bygglov och rivningslov beräknas efter byggnadstyp och i tillämpliga fall 
bruttoarean BTA + öppenarean OPA.   
  
Planavgift beräknas efter byggnadstyp och i tillämpliga fall BTA + OPA.   
Mätningsavgift beräknas efter antalet punkter alternativt timdebitering.  Kartavgift 
beräknas efter markarean alternativt timdebitering.   
  
I de fall där beräkning av BTA, BYA och OPA förekommer, används mätregler 
enligt Svensk Standard SS 21054:2009.  
  
Timdebitering  
För vissa ärendetyper anges ”Timdebitering”. I dessa fall beräknas avgiften genom 
att den framräknade handläggningskostnaden per timme multipliceras med antalet 
nedlagda timmar i ärendet. Tid debiteras per påbörjad handläggningstimme. 
  
Handläggningskostnaden  
Handläggningskostnaden per timme är 1 250 kronor för ärenden avseende tabell A, 
B och C.  
  
Avgift vid avslag, avskrivning, avvisning  
Om en ansökan avslås, eller ett ärende avskrivs eller avvisas tas avgift ut för den 
handläggningstid som har lagts ner i ärendet, enligt tabell A15-17.  
  
Tidsersättning  
Om en åtgärd inte kan hänföras till en särskild grupp i tabellerna, beslutar 
byggnadsnämnden om skälig avgift grundad på tidsersättning, enligt tabell A14.  
  
Höjning/sänkning av avgift  
Finner byggnadsnämnden att det finns skäl som motiverar en höjning eller sänkning 
av avgiften, äger nämnden för visst slag av ärende eller för särskilt uppdrag besluta 
om detta.  

Ändring av taxan  

Byggnadsnämnden beslutar om justering av beloppen i tabellerna A, B och C samt 
det belopp som ska utgå per timme handläggningstid i taxan med hänsyn till 
prisutvecklingen, under förutsättning att kommunfullmäktige har beslutat att 
delegera uppgiften till nämnden och på vilka villkor det sker.   
Övriga ändringar i taxan beslutas av kommunfullmäktige.  
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Betalning av avgift   

Avgift enligt denna taxa betalas av sökanden/beställaren mot faktura när denne 
tillställts byggnadsnämndens beslut, beställd handling levererats eller beställd 
åtgärd vidtagits.   
Avgift får även tas ut i förskott.  
  
Icke utnyttjade bygglov  
På sökandens begäran sker avräkning av preliminärt debiterade avgifter för åtgärder 
efter beslut om bygglov vilka byggnadsnämnden inte har vidtagit. I de fall 
bygglovet inte har utnyttjats sker återbetalning tidigast när bygglovet har upphört att 
gälla.  
  
För bygglov/anmälningar där åtgärden inte påbörjats innan giltighetstiden gått ut, 
kan sökanden begära att nämnden ska återbetala avgift som inte utnyttjats, t ex 
avgift för utstakning och planavgift. Bygglovsavgiften eller handläggningsavgiften  
återbetalas inte varken helt eller delvis, eftersom det är en fast avgift för 
handläggning och beslut.   
  
Avgift för planbesked återbetalas inte varken helt eller delvis, eftersom det är en fast 
avgift för handläggning och beslut.   
  
I ett ärende med planavtal ska i avtalet framgå hur avräkningen ska ske. Tid för 
begäran om återbetalning hanteras enligt Preskriptionslagen.  
  
Ränta utgår inte på belopp som återbetalas respektive tilläggsdebiteras.  

Taxans ikraftträdande  
Beslut om taxa togs av Kommunfullmäktige 2022-xx-xx. Taxan tillämpas på 
ärenden som inkommer till kommunen fr.o.m. 2023-01-01.  
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Avgiftstabell A – Plan- och bygglovtaxa samt anmälan mm.  

A1 – Bygglov och teknisk kontroll för en- och tvåbostadshus och 
komplementbyggnader  
A 
1  

Bygglov och teknisk kontroll för en- och tvåbostadshus och komplementbyggnader  

 Ärendetyp  

   Nybyggnad    

  

Avgift  

  

Planavgift  
A 1.1  Planenligt  30 000 kr 47 400 kr  

A 1.2  Liten avvikelse  36 250 kr 47 400 kr 
A 1.3  

Nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus.  
I kostnaden ingår även tillhörande komplementbyggnader som garage, carportar, 
förråd samt rivning mm. Detsamma gäller även anmälningspliktiga åtgärder, t ex 
eldstad, förutsatt att de ingår i samma ansökan. Se kap 7 i SKL underlag till taxa.  

 
 

Utanför planlagt 
område  

40 000 kr - 

A 1.4  Nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus, upp till 50 kvm.  
I kostnaden ingår även tillhörande komplementbyggnader som garage, carportar, 
förråd samt rivning mm. Detsamma gäller även anmälningspliktiga åtgärder, t ex 
eldstad, förutsatt att de ingår i samma ansökan. Se kap 7 i SKL underlag till taxa. 

Planenligt  20 100 kr 18 500 kr 

A 1.5   Liten avvikelse  26 350 kr 18 500 kr 

A 1.51   Utanför planlagt 
område  

30 150 kr -  

A 1.6  Planenligt  25 000 kr 37 400 kr  
A 1.7  Liten avvikelse  31 250 kr 37 400 kr 
A 1.8  

Nybyggnad av ett fritidshus, upp till 100 kvm, med högst 
två bostäder.  
I kostnaden ingår även tillhörande komplementbyggnader som garage, carportar, 
förråd samt rivning mm. Detsamma gäller även anmälningspliktiga åtgärder, t ex 
eldstad, förutsatt att de ingår i samma ansökan. Se kap 7 i SKL underlag till taxa.    Utanför planlagt 

område  
35 000 kr -  

A 1.11 Inom planlagt 
område 

-4350 kr  

A 1.12 

Reducering av bygglovsavgift i ärenden med gällande 
förhandsbesked där förhandsbeskedets villkor följs. 
(Reducering från kategori Planenligt alt. Fullständig lokaliseringsprövning) Utanför planlagt 

område 
-6500 kr  

A 1.13 Planenligt  3 750 kr 3 200 kr  
A 1.14  Liten avvikelse  7 500 kr 3 200 kr  
A 1.15  

Nybyggnad av komplementbyggnad, utan tekniskt samråd 
≤ 25 kvm.  
T ex mindre garage, förråd, gästhus och båthus.  

   Utanför planlagt 
område  

7 050 kr -  

A 1.18  Planenligt  7 500 kr 6 800 kr  
A 1.19  Liten avvikelse  11 250 kr 6 800 kr  
A 1.20  

Nybyggnad av komplementbyggnad, utan tekniskt samråd 
> 25 kvm.  
T ex mindre garage, förråd, gästhus och båthus.  

   Utanför planlagt 
område  

11 250 kr -  

A 1.23 Planenligt  15 000 kr 22 800 kr  
A 1.24  Liten avvikelse  18 750 kr 22 800 kr 
A 1.25  

Nybyggnad av komplementbyggnad, med tekniskt 
samråd.  
T ex mindre garage, förråd, gästhus och båthus.  

Utanför planlagt 
område  

18 750 kr -  

A 1.28 Per styck för nybyggnad av fler likartade en- eller 
tvåbostadshus utöver det första, i en- och samma 
ansökan (gruppbebyggelse)  
Reducering gäller enbart bygglovavgift, full planavgift tillkommer per byggnad inom 
planlagt område. 

 16 300 kr  

  

   Tillbyggnad           
A 1.26  Planenligt  7 500 kr 6 800 kr  
A 1.27  Liten avvikelse  11 250 kr 6 800 kr  
A 1.28  

Tillbyggnad, utan tekniskt samråd.  
T ex mindre tillbyggnader (ändring av en- och  
tvåbostadshus/fritidshus som innebär en ökning av byggnadens volym) som 
tillbyggnad av garage och förråd.  

Utanför planlagt 
område  

11 250 kr -  

A 1.31  Tillbyggnad, utan tekniskt samråd.  Planenligt  3 750 kr 3 200 kr  
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A 1.32  Liten avvikelse  7 500 kr 3 200 kr  
A 1.33  

T ex mindre tillbyggnader (ändring av komplementbyggnader som innebär en 
ökning av byggnadens volym) som tillbyggnad av garage och förråd.  

Utanför planlagt 
område  

7 500 kr -  

A 1.36  Planenligt  13 750 kr 23 800 kr  
A 1.37  Liten avvikelse  17 500 kr 23 800 kr  
A 1.38  

Tillbyggnad, med tekniskt samråd.  
T ex större tillbyggnader (ändring av en- och  
tvåbostadshus/fritidshus som innebär en ökning av byggnadens volym) där en 
kontrollansvarig krävs, t ex tillbyggnad i två plan och badrum.  

Utanför planlagt 
område  

17 500 kr -  

A 1.41  Planenligt  3 750 kr 3 200 kr  
A 1.42  Liten avvikelse  7 500 kr 3 200 kr  
A 1.43  

Enkel tillbyggnad, utan tekniskt samråd.  
Mindre tillbyggnader som innebär en ökning av byggnadens volym med upp till 15 
kvm. Gäller även t ex tillbyggnad av uterum/skärmtak.  

Utanför planlagt 
område  

7 500 kr -  

 
    Ändring           
A 1.46  Planenligt  6 250 kr 4 600 kr  
A 1.47  Liten avvikelse  10 000 kr 4 600 kr  
A 1.48  

Ändring, utan tekniskt samråd, som avses i 9 kap 2 § 
3:e stycket PBL.  
T ex ändrad användning av byggnadens användningssätt från bostad till kontor, 
frisör eller hunddagis.  Utanför planlagt 

område  
10 000 kr -  

A 1.51  Planenligt  13 750 kr 9 100 kr  
A 1.52  Liten avvikelse  17 500 kr 9 100 kr  
A 1.53  

Ändring, med tekniskt samråd, som avses i 9 kap 2 § 
3:e stycket PBL.  
T ex ändrad användning av byggnadens användningssätt från bostad till kontor, 
frisör eller hunddagis där kontrollansvarig behövs.  Utanför planlagt 

område  
17 500 kr -  

A 1.56  Planenligt  3 125 kr -  
A 1.57  Liten avvikelse  5 625 kr -  
A 1.58  

Fasadändring, som avses i 9 kap. 2 § (3 c) PBL, utan 
tekniskt samråd.  
T ex mindre fasadändringar som insättning av fönster och dörr, samt byte av 
kulört eller fasadmaterial.  

     
A 1.59  Planenligt  8 750 kr -  
A 1.60  

Fasadändring, som avses i 9 kap. 2 § (3 c) PBL, med 
tekniskt samråd.  
T ex där fasadändringen påverkar den bärande konstruktionen.  Liten avvikelse  11 250 kr -  

  
    
A2 – Bygglov och teknisk kontroll för byggnader som inte är en- eller 
tvåbostadshus eller komplementbyggnader  
A 2  Bygglov och teknisk kontroll för byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus eller 

komplementbyggnader  

 Ärendetyp      

   Nybyggnad    Avgift  Planavgift  
A 2.1  Planenligt  12 500 kr 15 800 kr  
A 2.2  Liten avvikelse  15 000 kr 15 800 kr  
A 2.3  

Nybyggnad 0-100  kvm (BTA+OPA), utan 
tekniskt samråd.  
T ex sophus, cykelrum, förråd och carport mm.   

Utanför planlagt område  15 000 kr -  
A 2.6  Planenligt  18 750 kr 47 400 kr  
A 2.7  Liten avvikelse  21 250 kr 47 400 kr  
A 2.8  

Nybyggnad 0-100  kvm (BTA+OPA), med 
tekniskt samråd.  
T ex kontor, industri, handel, skola och bostäder mm.  

   Utanför planlagt område  21 250 kr -  
A 2.11  Planenligt  27 500 kr 41 000 kr  
A 2.12  Liten avvikelse  31 250 kr 41 000 kr  
A 2.13  

Nybyggnad 101-500 kvm (BTA+OPA)  
T ex kontor, industri, handel, skola och bostäder mm.  

   
Utanför planlagt område  31 250 kr -  

A 2.16  Planenligt  41 250 kr 63 600 kr  
A 2.17  Liten avvikelse  50 000 kr 63 600 kr  
A 2.18  

Nybyggnad 501-1000 kvm (BTA+OPA)  
T ex kontor, industri, handel, skola och bostäder mm.  

   
Utanför planlagt område  53 750 kr -  
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A 2.21  Planenligt  70 000 kr 109 200 kr  
A 2.22  Liten avvikelse  81 250 kr 109 200 kr  
A 2.23  

Nybyggnad 1001-2500 kvm (BTA+OPA)  
Tex kontor, industri, handel, skola och bostäder mm.  

   
Utanför planlagt område  85 000 kr -  

A 2.26  Planenligt  106 250 kr 182 000 kr  
A 2.27  Liten avvikelse  110 000 kr 182 000 kr  
A 2.28  

Nybyggnad ≥ 2501 kvm (BTA+OPA)  
T ex kontor, industri, handel, skola och bostäder mm.  

Utanför planlagt område  113 800 kr -  
   Tillbyggnad  

A 2.31  Planenligt  5 000 kr 4 100 kr  
A 2.32  

Tillbyggnad 0-50 kvm (BTA+OPA), utan 
tekniskt samråd.  
T ex tillbyggnad av kontor, industrin, handel, skola och bostäder  Liten avvikelse  8 750 kr 4 100 kr  

A 2.33  mm. Utanför planlagt område  8 750 kr -  
A 2.36  Planenligt  15 000 kr 7 800 kr  
A 2.37  Liten avvikelse  18 750 kr 7 800 kr  
A 2.38  

Tillbyggnad 0-50 kvm (BTA+OPA), med 
tekniskt samråd.  
T ex tillbyggnad av kontor, industrin, handel, skola och bostäder 
mm. Åtgärder som kräver en kontrollansvarig.  

   Utanför planlagt område  18 750 kr -  
A 2.41  Planenligt  7 500 kr 12 000 kr  
A 2.42  Liten avvikelse  11 250 kr 12 000 kr  
A 2.43  

Tillbyggnad 51-100 kvm (BTA+OPA), utan 
tekniskt samråd.  
T ex tillbyggnad av kontor, industrin, handel, skola och bostäder 
mm.   Utanför planlagt område  11 250 kr -  

A 2.46  Planenligt  15 000 kr 19 200 kr  
A 2.47  Liten avvikelse  18 750 kr 19 200 kr  
A 2.48  

Tillbyggnad 51-100 kvm (BTA+OPA), med 
tekniskt samråd.  
T ex tillbyggnad av kontor, industrin, handel, skola och bostäder 
mm. Åtgärder som kräver en kontrollansvarig.   Utanför planlagt område  18 750 kr -  

A 2.51  Planenligt  11 250 kr 19 200 kr  
A 2.52  Liten avvikelse  15 000 kr 19 200 kr  
A 2.53  

Tillbyggnad 101-1200 kvm (BTA+OPA) utan 
tekniskt samråd.  
T ex tillbyggnad av kontor, industrin, handel, skola och bostäder 
mm.  Utanför planlagt område  15 000 kr -  

A 2.56  Planenligt  40 000 kr 24 600 kr  
A 2.57  Liten avvikelse  43 750 kr 24 600 kr  
A 2.58  

Tillbyggnad 101-1200 kvm (BTA+OPA) med 
tekniskt samråd.  
T ex tillbyggnad av kontor, industrin, handel, skola och bostäder 
mm. Åtgärder som kräver en kontrollansvarig.  Utanför planlagt område  47 200 kr -  

A 2.61  Planenligt  63 750 kr 36 400 kr  
A 2.62  Liten avvikelse  66 250 kr 36 400 kr  
A 2.63  

Tillbyggnad ≥ 1201 kvm (BTA+OPA)  
T ex tillbyggnad av kontor, industrin, handel, skola och bostäder 
mm. Åtgärder som kräver en kontrollansvarig.  

Utanför planlagt område  70 100 kr -  
    Ändring  
A 2.66  Planenligt  5 000 kr -  
A 2.67  
  
  
  
  

Fasadändring, som avses i 9 kap. 2 § (3 c) 
PBL, utan tekniskt samråd.  
T ex fasadändringar i form av byte av fasadmaterial, byte av 
takmaterial, insättning av fönster och dörr mm.  

Liten avvikelse  8 750 kr -  

A 2.68  Planenligt  8 750 kr -  
A 2.69  

Fasadändring, som avses i 9 kap. 2 § (3 c) 
PBL, med tekniskt samråd.  
T ex fasadändringar i form av byte av fasadmaterial, byte av 
takmaterial, insättning av fönster och dörr mm.  

Liten avvikelse  12 500 kr -  

A 2.70  Planenligt  18 750 kr 4 500 kr  
A 2.71  Liten avvikelse  22 500 kr 4 500 kr  
A 2.72  

All övrig ändring som avses i 9 kap. 2 § (3 a-
b) PBL, utan tekniskt samråd.  
T ex ändrad användning av byggnadens användningssätt från 
bostad till kontor eller handel etc.  Utanför planlagt område  22 500 kr -  

A 2.75  Planenligt  22 500 kr 8 100 kr  
A 2.76  Liten avvikelse  26 250 kr 8 100 kr  
A 2.77  

All övrig ändring som avses i 9 kap. 2 § (3 a-
b) PBL, med tekniskt samråd.  
T ex ändrad användning av byggnadens användningssätt från 
bostad till kontor eller handel etc. där kontrollansvarig behövs.  

  Utanför planlagt område  26 250 kr -  
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A 2.80  Planenligt  16 250 kr 9 100 kr  
A 2.81  Liten avvikelse  20 000 kr 9 100 kr  
A 2.82  

All övrig ändring som avses i 9 kap. 2 § (3 a-
b) PBL, utan tekniskt samråd.  
T ex ändrad användning av byggnadens användningssätt till 
bostad från kontor eller handel etc.    

   Utanför planlagt område  20 000 kr -  
A 2.85  Planenligt  22 500 kr 13 600 kr  
A 2.86  Liten avvikelse  26 250 kr 13 600 kr  
A 2.87  

All övrig ändring som avses i 9 kap. 2 § (3 a-
b) PBL, med tekniskt samråd.  
T ex ändrad användning av byggnadens användningssätt till 
bostad från kontor eller handel etc. där kontrollansvarig behövs.  

Utanför planlagt område  29 900 kr -  
 
   Stora enkla byggnader  
A 2.90  Planenligt  10 000 kr 9 000 kr  
A 2.91  Liten avvikelse  13 750 kr 9 000 kr  
A 2.92  

Stora Enkla byggnader, exempelvis 
byggnader som lagertält eller lagerlokaler 0-
50 kvm.  

Utanför planlagt område  13 750 kr -  
A 2.95  Planenligt  15 000 kr 13 600 kr  
A 2.96  Liten avvikelse  18 750 kr 13 600 kr  
A 2.97  

Stora Enkla byggnader, exempelvis 
byggnader som lagertält eller lagerlokaler 
51-100 kvm.  

Utanför planlagt område  18 750 kr -  
A 2.100  Planenligt  18 750 kr 18 200 kr  
A 2.101  Liten avvikelse  22 500 kr 18 200 kr  
A 2.102  

Stora Enkla byggnader, exempelvis 
byggnader som lagertält eller lagerlokaler 
101-500 kvm.  

Utanför planlagt område  22 500 kr -  
A 2.105  Planenligt  21 250 kr 25 000 kr  
A 2.106  Liten avvikelse  25 000 kr 25 000 kr  
A 2.107  

Stora Enkla byggnader, exempelvis 
byggnader som lagertält eller lagerlokaler  
≥ 501 kvm.  

Utanför planlagt område  25 000 kr -  
 
A3 – Bygglov och teknisk kontroll för skyltar och ljusanordningar  
A 3  Bygglov och teknisk kontroll för skyltar och ljusanordningar  

   
   

  

 Ärendetyp  Avgift  Planavgift  

A 3.1  Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning med 
liten omgivningspåverkan.  
T ex fasadskylt i ett mindre utsatt läge. Se kap 7 i SKL underlag till taxa.   

3 750 kr -  

A 3.2  Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning med 
stor omgivningspåverkan.  

7 500 kr -  

A 3.3  Ytterligare en skylt eller ljusanordning på samma fastighet, utöver den 
mest tidskrävande, i ansökningar som omfattar flera skyltar eller 
ljusanordningar.  

1 250 kr -  

 
A4 – Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än 
byggnader, del 1  
A 4  Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 1  

   
   

 Ärendetyp   Avgift     

A 4.1  Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av 
nöjesparker, djurparker, idrottsplatser, skidbackar med liftar, kabinbanor, 
campingplatser, skjutbanor, småbåtshamnar, friluftsbad, motorbanor och 
golfbanor.  

Timdebitering: debiteras med 
minst 2 timmar plus nedlagd 
handläggningstid.  
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A 4.2  Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av upplag 
och materialgårdar.  

Timdebitering: debiteras med 
minst 2 timmar plus nedlagd 
handläggningstid.  

A 4.3  Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av upplag 
upp till 100 kvm.  

Timdebitering: debiteras med 
minst 2 timmar plus nedlagd 
handläggningstid. 

A 4.4  Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av fasta 
cisterner och andra fasta anläggningar för kemiska produkter som är 
hälso- och miljöfarliga och för varor som kan medföra brand eller andra 
olyckshändelser.  

Timdebitering: debiteras med 
minst 2 timmar plus nedlagd 
handläggningstid.  

A 4.5  Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av radio- 
eller telemaster eller torn.  

   

Timdebitering: debiteras med 
minst 2 timmar plus nedlagd 
handläggningstid.  

A 4.6  Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av 
vindkraftverk.  

Timdebitering: debiteras med 
minst 2 timmar plus nedlagd 
handläggningstid.  

A 4.7  Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av 
begravningsplatser.  

Timdebitering: debiteras med 
minst 2 timmar plus nedlagd 
handläggningstid.  

 
A5 – Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än 
byggnader, del 2  
A 5  Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 2 (murar och 

plank, parkeringsplatser utomhus och transformatorstationer)  
   

 Ärendetyp  Avgift  Planavgift  

A 5.1  Planenligt  3 750 kr 2 400 kr  
A 5.2  Liten avvikelse  6 250 kr 2 400 kr  
A 5.3  

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt 
eller väsentlig ändring av mur eller plank, 
utan tekniskt samråd.  

Utanför planlagt område  6 250 kr -  
A 5.4  Planenligt  10 000 kr 6 900 kr  
A 5.5  Liten avvikelse  12 500 kr 6 900 kr  
A 5.6  

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt 
eller väsentlig ändring av mur eller plank, 
med tekniskt samråd.  

Utanför planlagt område  12 500 kr -  
A 5.7  0- 500 kvm  6 250 kr 6 400 kr  
A 5.8  501-1000 kvm  11 250 kr 6 400 kr  
A 5.9  

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt 
eller väsentlig ändring av parkering.  

≤ 1001 kvm  16 250 kr -  
A 5.10  Planenligt  7 500 kr 7 600 kr  
A 5.11  Liten avvikelse  11 250 kr 7 600 kr  
A 5.12  

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt 
eller väsentlig ändring av 
transformatorstation.  

Utanför planlagt område  7 500 kr -  
  Enkel 

lokaliseringsprövning 
11 250 kr - 

  Fullständig 
lokaliseringsprövning 

13 750 kr - 
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A 5.13  Nytt lov inom ramen för tidigare beviljat lov. 
Nytt lov i samma ärende med tidigare 
beviljade lov. Så kallad ”ändring av lov”. 

   Timdebitering: debiteras med 
minst 2 timmar plus nedlagd 
handläggningstid.  

A 5.14  Liten ändring av lov.     Timdebitering: debiteras med 
minst 2 timmar plus nedlagd 
handläggningstid.  

A 5.15 Förläggning av tidsbegränsat lov vid 
oförändrade förutsättningar. 

 Timdebitering: debiteras med 
minst 2 timmar plus nedlagd 
handläggningstid. 

 
A6 – Anmälningspliktiga åtgärder  
A 6  Anmälningspliktiga åtgärder   

 Ärendetyp  Avgift  

A 6.1  Rivning av byggnad eller del av byggnad, utan tekniskt samråd.  3 750 kr 

A 6.2  Rivning av byggnad eller del av byggnad, med tekniskt samråd.  8 750 kr 

A 6.3  Nybyggnad eller tillbyggnad som enligt 9 kap. 7 § plan-och bygglagen 
(2010:900) har undantagits från krav på bygglov, utan tekniskt samråd.  
Gäller åtgärder som är undantagna från bygglovsplikt i detaljplanen med kräver anmälan.  

5 000 kr 

A 6.4  Nybyggnad eller tillbyggnad som enligt 9 kap. 7 § plan-och bygglagen 
(2010:900) har undantagits från krav på bygglov, med tekniskt samråd.  
Gäller åtgärder som är undantagna från bygglovsplikt i detaljplanen men kräver anmälan.  

10 000 kr 

A 6.5  Ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av 
byggnadens bärande delar berörs eller byggnadens planlösning 
påverkas avsevärt, utan tekniskt samråd.  

5 000 kr 

A 6.6  Ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av 
byggnadens bärande delar berörs eller byggnadens planlösning 
påverkas avsevärt, med tekniskt samråd.  

11 250 kr 

A 6.7  Installation eller väsentlig ändring av hiss, utan tekniskt samråd.  3 750 kr 

A 6.8  Installation eller väsentlig ändring av hiss, med tekniskt samråd.  10 000 kr 

A 6.9  Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal, utan tekniskt 
samråd, vid installation utöver den första debiteras 50 % per eldstad av 
avgiften.  

2 500 kr 

A 6.10  Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal, med tekniskt 
samråd.  

7 500 kr 

A 6.11  Installation eller väsentlig ändring av anordning för ventilation, utan 
tekniskt samråd.  

3 750 kr 

A 6.12  Installation eller väsentlig ändring av anordning för ventilation, med 
tekniskt samråd.  

10 000 kr 

A 6.13  Installation eller väsentlig ändring av en anläggning för vattenförsörjning 
eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt, utan tekniskt samråd.  

3 750 kr 

A 6.14  Installation eller väsentlig ändring av en anläggning för vattenförsörjning 
eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt, med tekniskt samråd.  

11 250 kr 

A 6.15  Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden, 
utan tekniskt samråd.  

3 750 kr 
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A 6.16  Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden, 
med tekniskt samråd.  

11 250 kr 

A 6.17  Underhåll av sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som 
omfattas av skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av 4 kap. 
16 § eller 42 § första stycket 5 c plan- och bygglagen eller motsvarande 
äldre föreskrifter, utan tekniskt samråd.  

1 250 kr 

A 6.18  Underhåll av sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som 
omfattas av skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av 4 kap. 
16 § eller 42 § första stycket 5 c plan- och bygglagen eller motsvarande 
äldre föreskrifter, med tekniskt samråd.  

12 500 kr 

A 6.19  Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk, utan tekniskt 
samråd.  

5 000 kr 

A 6.20  Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk, med tekniskt 
samråd.  

11 250 kr 

 
    Attefall  
A 6.21  Uppförande eller tillbyggnad av sådan komplementbyggnad som avses i 

9 kap. 4a § plan- och bygglagen, utan tekniskt samråd.  
T ex Attefallshus utan bostad, uterum, garage eller förråd mm.  

3 750 kr 

A 6.22  Uppförande eller tillbyggnad av sådan komplementbyggnad som avses i 
9 kap. 4a § plan- och bygglagen, med tekniskt samråd.  
Attefallshus med högre komplexitet.  

8 750 kr 

A 6.23  Uppförande eller tillbyggnad av sådant komplementbostadshus som 
avses i 9 kap. 4a § plan- och bygglagen, utan tekniskt samråd.  
Attefallsbostadshus  

6 250 kr 

A 6.24  Uppförande eller tillbyggnad av sådant komplementbostadshus som 
avses i 9 kap. 4a § plan- och bygglagen, med tekniskt samråd.  
Attefallsbostadshus  

11 250 kr 

A 6.25  Göra sådan anmälningspliktig tillbyggnad som avses i 9 kap. 4b  § 1 st. 
1 plan- och bygglagen, utan tekniskt samråd.  
Attefallstillbyggnader 15 kvm.  

3 750 kr 

A 6.26  Göra sådan anmälningspliktig tillbyggnad som avses i 9 kap. 4b  § 1 st. 
1 plan- och bygglagen, med tekniskt samråd.  
Attefallstillbyggnader 15 kvm.  

8 750 kr 

A 6.27  Bygga sådan anmälningspliktig takkupa som avses i 9 kap. 4b § 1 st 2 
plan- och bygglagen, utan tekniskt samråd.  

2 500 kr 

A 6.28  Bygga sådan anmälningspliktig takkupa som avses i 9 kap. 4b § 1 st 2 
plan- och bygglagen, med tekniskt samråd.  

7 500 kr 

A 6.29  Sådan anmälningspliktig inredning av ytterligare en bostad som avses i 9 
kap. 4c § plan- och bygglagen, utan tekniskt samråd.  

6 250 kr 

A 6.30  Sådan anmälningspliktig inredning av ytterligare en bostad som avses i 
9 kap. 4c § plan- och bygglagen, med tekniskt samråd.  

11 250 kr 

 
A7 – Marklov och teknisk kontroll för marklovpliktiga åtgärder  
A 7  Marklov och teknisk kontroll för marklovpliktiga åtgärder   

 Ärendetyp  Avgift  

A 7.1  Marklovpliktig åtgärd, utan tekniskt samråd.  5 000 kr 

A 7.2  Marklovpliktig åtgärd, med tekniskt samråd.  8 750 kr 
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A8 – Rivningslov och teknisk kontroll för åtgärder som kräver 
rivningslov  
A 8  Rivningslov och teknisk kontroll för åtgärder som kräver rivningslov  

 Ärendetyp  Avgift  

A 8.1  Rivning av enkel byggnad eller enkel tillbyggnad.  1 875 kr 

A 8.2  Åtgärd som kräver rivningslov, utan tekniskt samråd.  3 750 kr 

A 8.3  Åtgärd som kräver rivningslov, med tekniskt samråd.  8 750 kr 

 
A9 – Förhandsbesked  
A 9  Förhandsbesked     

  Ärendetyp   Avgift  

A 9.1  Innanför planlagt område  10 000 kr 

A 9.2  
Förhandsbesked   

Utanför planlagt område  17 500 kr 

    
A10 – Villkorsbesked  
A 10  Villkorsbesked  

   
 

 Ärendetyp  Avgift  

A 10.1  Villkorsbesked  Timdebitering för 
varje påbörjad 
arbetstimme.  

 
A11 – Ingripandebesked  
A 11  Ingripandebesked  

   
 

 Ärendetyp  Avgift  

A 11.1  Ingripandebesked  Timdebitering för 
varje påbörjad 
arbetstimme.  

 
A12 – Extra arbetsplatsbesök m.m.  
A 12  Extra arbetsplatsbesök m.m. 

   
 

 Ärendetyp  Avgift  

A 12.1  Extra arbetsplatsbesök, extra tekniskt samråd, extra slutsamråd och 
extra slutbesked 

Timdebitering för 
varje påbörjad 
arbetstimme.  
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A13 – Lov för åtgärder som inte kräver lov (frivilla lov)  
A 13  Lov för åtgärder som inte kräver lov (frivilliga lov)  

   
 

 Ärendetyp  Avgift  

A 13.1  Åtgärd som inte kräver lov, där närliggande eller i princip motsvarande 
åtgärd finns i någon av taxans övriga tabeller.  

50 % av avgiften i 
enighet med 
tillämplig tabell.  

A 13.2  Åtgärd som inte kräver lov, där närliggande eller i princip motsvarande 
åtgärd inte finns i någon av taxans övriga tabeller.  

Timdebitering för 
varje påbörjad 
arbetstimme.  

 
A14 – Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder  
A 14  Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder  

   
 

 Ärendetyp  Avgift  

A 14.1  Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder.  
   

Timdebitering för 
varje påbörjad 
arbetstimme.  

 
A15 – Avslag  
A 15  Avslag  

   
   

   Ärendetyp  Avgift  

A 15.1  Avslag  
   

  Avgift tas ut för 
nedlagt arbete i 
enlighet med  
tidsuppskattningen 
för tillämplig 
ärendetyp.  

 
A16 – Avskrivning  
A 16  Avskrivning  

   
  

  Ärendetyp  Avgift  

A 16.1  Avskrivning  
   

 Om avgift tas ut 
debiteras med 
minst 1 timme plus 
nedlagd 
handläggningstid.  

 
A17 – Avvisning  
A 17  Avvisning  

   
  

  Ärendetyp  Avgift  
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A 17.1  Avvisning  
   

 Avgift tas ut för 
nedlagt arbete i 
enlighet med 
tidsuppskattningen 
för tillämplig 
ärendetyp.  

 
A18 – Planbesked  
A 18  Planbesked   

 Ärendetyp  Avgift  

A 18.1  Planbesked, positivt, för åtgärd där planarbetet antas kunna bedrivas 
enligt standardutförande.  

10 400 kr  

A 18.2  Planbesked, negativt, för åtgärd där planarbetet antas kunna bedrivas 
enligt standardutförande.           

80 % av A18.1  

A 18.3  Planbesked, positivt, för åtgärd där planarbetet antas kunna bedriva 
enligt utökat förfarande.  

16 600 kr  

A 18.4  Planbesked, negativt.  80 % av A18.3  

 

Avgiftstabell B – Kart- och mättaxa samt utstakning mm.  

Tabellen nedan visar avgifter för uppdrag enligt kart- och mättaxa samt utstakning 
mm. Om uppdraget som utförs är en del av kommunens myndighetsutövning 
tillkommer inte moms på avgifterna, dvs om uppdragen inte kan hänföras till 
myndighetsutövning tillkommer lagstadgad moms på de avgifter som anges nedan. 

 
B1 – Nybyggnadskarta  
B 1    Nybyggnadskarta  

Moms tillkommer då det inte finns ett bygglov sökt 
 

 

Ärendetyp  Avgift  
Fullständig nybyggnadskarta innehåller följande information efter inmätning: 
fastighetsgränser, rättigheter, byggnader, vägar, järnvägar, kraftledningar, sjöar, 
vattendrag, markhöjder, murar, staket, fornminnen och detaljer som i övrigt kan 
påverka byggytan. Gällande detaljplaner och bestämmelser tolkas in. 
 
Enkel nybyggnadskarta innehåller följande information efter inmätning: 
fastighetsgränser, rättigheter och byggnader. 
Avgiften för förenklad nybyggnadskarta är 1/2 av kostnaden för normal 
nybyggnadskarta. 
 
Uppdatering av nybyggnadskarta gäller endast för nybyggnadskarta upprättad 
efter 2019. 
Uppdatering innefattar en uppdaterad karta med kontroll i fält av tidigare inmätningar 
och kompletteringsmätning om behov finns.  
Avgiften för kontroll/uppdatering av NBK är 1/2 av kostnaden för kartypen den 
uppdaterar 
 

   

B 1.1  Nybyggnadskarta.  Fullständig  9 063 kr 
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B 1.2  Karterad fastighetsarea 0-5000 kvm.  Enkel  6 719 kr  
B 1.3  Fullständig  12 813 kr  
B 1.4  

Nybyggnadskarta  
Karterad fastighetsarea 5001–10000 kvm. Enkel             8 906 kr 

B 1.5  Fullständig  13 438 kr  
+ timdebitering för 
mätarbete i fält. 

 
B 1.6  

Nybyggnadskarta > 10 001 kvm tomtarea.  

Enkel           9 531 kr  
+ timdebitering för 
mätarbete i fält. 

B 1.7  Uppdatering av befintlig nybyggnadskarta   
 

  Timdebitering  

  
    
B2 – Baskarta (tidigare kallad Primärkarta)  
B 2  Baskarta   

Ärendetyp  Avgift  
Baskartan är en detaljerad karta som visar fastighetsindelning och anläggningar på 
marken, främst inom kommunens tätorter. Kartan innehåller höjdkurvor, byggnader, 
vägkanter, häckar, staket, vattendrag med mera. 
 
Baskartan används som ett utgångsmaterial för upprättande av bland annat grundkartor 
och nybyggnadskartor. 

   

Baskarta   
Vid uppdrag gällande baskarta tillkommer 6 % moms på den avgift som anges 
i tabell nedan. 

 

B 2.1  Ej fältkontrollerat utdrag ur kartdatabas. Tillfälliga nyttjare, per hektar. 1 500 kr  
B 2.2  Ej fältkontrollerat utdrag ur kartdatabas. Enstaka fastighet för privat 

bruk, utskrift, pdf/dwg, A4/A3. 
150 kr  

  Baskarta, fältkontrollerad  

B 2.3  Fältkontrollerat utdrag ur kartdatabas. Timdebitering 
för varje 
påbörjad 
arbetstimme.  

 
B3 – Fastighetsförteckning  
B 3  Fastighetsförteckning  

Moms tas ej ut på avgift gällande fastighetsförteckning. 
 

Ärendetyp  Avgift  

B 3.1    Fastighetsförteckning  
Timdebitering 
för varje 
påbörjad 
arbetstimme. 

  Uppdatering   

B 3.2  Uppdatering av fastighetsförteckning.  Timdebitering 
för varje 
påbörjad 
arbetstimme.  
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B4 – Mätning  
B 4  Mätning  

Vid mätuppdrag tillkommer 25 % moms  på den avgift som anges i tabell 
nedan. 
   

 

Ärendetyp  Avgift  
Till bygglovsansökan eller anmälan behöver det, i de flesta fall, finnas en situationsplan 
eller en nybyggnadskarta med den planerade åtgärden inritad. På situationsplanen är 
det lämpligt att byggnadens eller anläggningens yttermått, höjdläge och avstånd till 
gränser framgår. Utstakning innebär att det som finns inritat på situationsplanen märks 
ut på marken. Utstakningen visar alltså var den planerade åtgärden kommer att hamna 
på tomten.                                                                                                             
Lägeskontroll är en kontroll av att en nybyggnad, tillbyggnad eller annan anläggning är 
placerad på rätt ställe. Man kontrollerar om byggnadens storlek, mått, form, läge i plan 
och höjd stämmer med bygglovsbeslutet eller startbeskedet. 
 

  

B 4.1  Utstakning, 1-4 punkter.  3 750 kr  
B 4.2  Utstakning. Tillägg per punkt utöver de fyra första. 104 kr  

 

Avgiftstabell C – Kart- och GIS-tjänster.  

Tabellen nedan visar avgifter för uppdrag inom kommunens utförande av kat- 
och GIS-tjänster (geografiskt informationssystem). 
 

C1 – Kart- och GIS-tjänster  
C 1         Kart- och GIS-tjänster  

Vid mätuppdrag tillkommer 25 % moms  på den avgift som anges i tabell 
nedan. 
   

 

Ärendetyp  Avgift  
Varierande uppdrag gällande kart och GIS-tjänster. 
   
C 1.1  GIS-analys Timdebitering 

för varje 
påbörjad 

arbetstimme 
C 1.2  Specialkarta  Timdebitering 

för varje 
påbörjad 

arbetstimme 
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Lagstöd för avgifter och/eller beräkningsgrunder  

Allmänna regler om kommunala avgifter  

Regler i kommunallagen   

Kommunernas rätt att ta ut avgifter allmänt sett framgår av 2 kap. 5 § 
kommunallagen (2017:725) som har följande lydelse:   
  

”Kommuner och landsting får ta ut avgifter för tjänster och 
nyttigheter som de tillhandahåller. För tjänster och nyttigheter som de 
är skyldiga att tillhandahålla får dock avgifter endast tas ut om det 
följer av lag eller annan författning.”   

Första stycket ger kommunerna rätt att ta ut avgifter inom hela den 
kommunallagsreglerade sektorn. Det enda kravet är att kommunen tillhandahåller 
en tjänst eller nyttighet som motprestation. Det gäller även ”frivilliga uppgifter” 
som tillhandahålls inom ramen för obligatorisk verksamhet (se prop. 1993/94:188 s. 
79-80). Detta innebär att kommunerna har möjlighet att ta ut avgifter för frivillig 
uppdragsverksamhet inom PBL:s tillämpningsområde, och för uppdragsverksamhet 
inom anknytande tillämpningsområden. Andra stycket innebär att avgifter för 
tjänster/nyttigheter som kommunen är skyldig att tillhandahålla bara får tas ut om 
det är särskilt föreskrivet. Möjlighet för byggnadsnämnden att ta ut ersättning för de 
tjänster och nyttigheter som nämnden är skyldig att tillhandahålla enligt plan- och 
bygglagen ges i 12 kap. 8 § PBL (se nedan under ”Regler i PBL”).  

Självkostnadsprincipen   

Självkostnadsprincipen gäller som huvudregel för kommunal verksamhet enligt 2 
kap. 6 § kommunallagen:  
  

” Kommuner och landsting får inte ta ut högre avgifter än som 
motsvarar kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som de 
tillhandahåller.”  

Självkostnadsprincipen syftar på det totala avgiftsuttaget för en verksamhet. 
Kostnaderna i det enskilda fallet har inte någon betydelse för tillämpningen av 
självkostnadsprincipen.  
  
Självkostnadsprincipen är närmast en målsättningsprincip som innebär att syftet 
med verksamheten inte får vara att ge vinst. Det innebär inte att avgifterna aldrig får 
överstiga kostnaderna. Det totala avgiftsuttaget får dock inte under en längre tid 
överstiga de totala kostnaderna för verksamheten (se bl.a. Dalman m.fl. – 
Kommunallagen, kommentarer och praxis, 2011 s. 499).  
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Vid beräkningen av självkostnaderna får, utöver externa kostnader, alla relevanta 
direkta och indirekta kostnader som verksamheten ger upphov till tas med. Exempel 
på direkta kostnader är personalkostnader, personalomkostnader, material och 
utrustning, försäkringar m.m. Exempel på indirekta kostnader är lokalkostnader, 
kapitalkostnader och administrationskostnader. Verksamhetens eventuella andel av 
kommunens centrala service- och administrationskostnader bör också räknas med 
(se bl.a. prop. 1993/94:188 s. 85).  
  
I PBL har självkostnadsprincipen fått en egen reglering. Enligt 12 kap. 10 § PBL får 
en avgift enligt 12 kap. 8-9 § inte överstiga kommunens genomsnittliga kostnad för 
den typ av besked, beslut eller handläggning som avgiften avser. Det innebär att de 
olika typerna av åtgärder som kommunen tar ut avgift för, var och en för sig utgör 
ett eget självkostnadsområde. Lagtexten ger dock ingen vägledning i fråga om hur 
långt uppdelningen på olika åtgärdstyper bör drivas när de genomsnittliga 
kostnaderna ska beräknas. Vägledande rättspraxis saknas.  
  
En kommuns eventuella uppdragsverksamhet i anslutning till plan- och bygglagen 
och övrig byggnadslagstiftning bör betraktas som en självständig verksamhet i 
självkostnadshänseende eftersom den inte grundas på PBL:s bestämmelser.  

Likställighetsprincipen  

Plan- och bygglagen innehåller inte några särskilda regler om hur avgifternas 
storlek i det enskilda fallet ska bestämmas, eller annorlunda uttryckt, hur de totala 
kostnaderna ska fördelas på dem som är avgiftsskyldiga. Av betydelse för 
avgiftsuttaget i enskilda fall i kommunal verksamhet är däremot den s.k.  
likställighetsprincipen, som uttrycks i 2 kap. 3 § kommunallagen.  
  

”Kommuner och landsting skall behandla sina medlemmar lika, om 
det inte finns sakliga skäl för något annat”.  

Bestämmelsen innebär att särbehandling av vissa kommunmedlemmar eller grupper 
av kommunmedlemmar endast är tillåten på objektiva grunder.  
Likställighetsprincipen innebär vid fördelning av avgifter att lika avgift ska utgå för 
lika prestation eller att kommunmedlemmar som befinner sig i motsvarande läge 
ska betala samma avgifter. Kommunen får t.ex. inte ta ut andra avgifter av 
fritidsboende än av permanentboende för samma handläggning.  
Likställighetsprincipen medger heller ingen inkomstfördelande verksamhet. 
Däremot finns det inget hinder mot att differentiera avgifterna med hänsyn till 
kostnadsskillnader mellan olika prestationer. Inom vissa ramar tillåts även 
schabloniserade taxor (se prop. 1993/94:188 s. 87 och Dalman m.fl. a.a. s. 75).  

Retroaktivitetsförbudet   

Kommunfullmäktige ska ha fattat beslut om taxorna innan de börjar tillämpas. I 
rättspraxis har det sedan länge ansetts vara otillåtet med retroaktiva kommunala 
avgifter frånsett vissa speciella undantagsfall. Detta förbud framgår direkt av 2 kap. 
4 § kommunallagen:  
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”Kommuner och landsting får inte fatta beslut med tillbakaverkande 
kraft som är till nackdel för medlemmarna, om det inte finns 
synnerliga skäl för det”.  

Regler i PBL   

För byggnadsnämndens ansvarsområde finns särskilda föreskrifter i 12 kap. 8 § i 
plan- och bygglagen (2010:900). Där anges att byggnadsnämnden får ta ut avgifter 
för  
  

1. beslut om planbesked, förhandsbesked, villkorsbesked, startbesked, 
slutbesked och ingripandebesked,   

2. beslut om lov,   
3. tekniska samråd och slutsamråd,   
4. arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på byggarbetsplatsen,   
5. upprättande av nybyggnadskartor,   
6. framställning av arkivbeständiga handlingar,   
7. expediering och kungörelse enligt 9 kap. 41-41 b §, och   
8. andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder.  

  
Byggnadsnämnden får också enligt 12 kap. 9 § ta ut en planavgift för att täcka 
kostnader för att upprätta eller ändra detaljplaner eller områdesbestämmelser (även 
program) om:  
  

1. nämnden ger bygglov för nybyggnad eller ändring av byggnad eller för 
annan bygglovspliktig anläggning eller skylt/ljusanordning (enligt föreskrift 
meddelad med stöd av 16 kap. 7 §), och  

2. den fastighet som bygglovet avser har nytta av planen eller 
områdesbestämmelserna.  

  
Slutligen anges i 12 kap. 10 § att grunden för hur avgifterna ska beräknas ska anges 
i en taxa som beslutas av kommunfullmäktige. Som nämnts ovan anges i samma 
bestämmelse att avgiften inte får överstiga kommunens genomsnittliga kostnad för 
den typ av besked, beslut eller handläggning som avgiften avser.   
  
Byggnadsnämndens obligatoriska rådgivningsverksamhet och allmänna 
övervakningsverksamhet ska vara skattefinansierad. Något lagstöd för att ta ut 
avgift för sådan verksamhet finns inte.  

Administrativa rutiner  

Kommunfullmäktiges beslut om taxa   

Av ordalydelsen i 12 kap. 10 § PBL framgår att grunderna för hur avgifterna ska 
beräknas ska anges i en taxa som beslutas av kommunfullmäktige.  
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Kommunfullmäktige kan inte delegera rätten att besluta om taxan till nämnd. Det 
innebär att ändringar av taxan måste beslutas av kommunfullmäktige. Det bör 
framhållas att stöd i taxan krävs för att avgifter ska kunna tas ut för prövning enligt 
PBL. Kommunfullmäktige kan dock delegera beslutanderätten till kommunstyrelsen 
eller annan kommunal nämnd att anpassa taxan med hänsyn till prisutvecklingen. 
Detta måste klart framgå av kommunfullmäktiges beslut till vilken nämnd och på 
vilka villkor delegering sker. Om kommunen väljer att inte avgiftsbelägga viss 
prövning innebär det att den verksamheten ska skattefinansieras.  

Överklagande av beslut om taxa   

Kommunfullmäktiges beslut om taxan (eller, efter delegation, kommunal nämnds 
beslut om indexuppräkning av taxan) kan överklagas enligt reglerna om 
laglighetsprövning (kommunalbesvär) i 10 kap. kommunallagen. Varje 
kommunmedlem har rätt att få lagligheten av sådant beslut prövad. Överklagande 
ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då 
protokollsjustering har tillkännagivits på kommunens anslagstavla.  
  
Det bör observeras att kommunens beslut om taxan som regel inte behöver vinna 
laga kraft innan den börjar tillämpas. Taxan gäller från och med det datum då 
protokollet med beslutet har justerats, om inte senare tidpunkt angivits.  

Avgiftsbeslut i enskilda ärenden  

Ansvarig nämnd/delegation till tjänstemän   

Tillämpningen av taxan och debiteringen i enskilda fall ankommer på den eller de 
kommunala nämnder som svarar för uppgiften i fråga. Beslut om avgift kan fattas 
av tjänstemän eller av enskilda förtroendevalda endast efter delegation. Om 
beslutanderätten i fråga om avgifter inte delegeras ligger beslutanderätten kvar hos 
den ansvariga kommunala nämnden. Effektivitetsskäl talar för att rätten att fatta 
beslut om avgifter bör delegeras till tjänstemännen. Det är då viktigt att 
delegationsordningen anpassas till gällande regler.  
  
I de fall avgiften framgår direkt av taxan är det mycket som talar för att 
avgiftsdebiteringen utgör ren verkställighet. Något särskilt avgiftsbeslut skulle med 
detta synsätt inte behöva fattas, utan det skulle räcka att en räkning på avgiften 
skickas till den som begärt åtgärden. Påförandet av avgift kan dock innehålla sådana 
självständiga bedömningar som gör att debiteringen inte bör betraktas som ren 
verkställighet – det gäller t.ex. nedlagd tid på ett ärende eller beaktande av skäl för 
jämkning av avgift. I sådana fall bör ett formellt beslut om avgiften fattas, liksom i 
de fall sökanden begär det, så att denne får möjlighet att överklaga beslutet.  
  
PBL ger inte utrymme för ”ändring av lov”. En lovpliktig åtgärd ska utföras i 
enlighet med beviljat lov. En ansökan om t.ex. ändrad fönstersättning kräver att 
ansökan handläggs som en ansökan om ett nytt lov. Ärendet kan sannolikt 



24  
 

handläggas förhållandevis snabbt eftersom en liknande prövning nyligen har gjorts. 
Byggnadsnämnden ges därför möjlighet att reducera avgiften i sådana fall.  

Kommunicering   

Frågan om kommunicering regleras i 25 § första stycket förvaltningslagen 
(2017:900).  
  
Ett ärende får inte avgöras utan att den som är sökande, klagande eller annan part 
har underrättats om en uppgift som har tillförts ärendet genom någon annan än 
honom själv och han har fått tillfälle att yttra sig över den, om ärendet avser 
myndighetsutövning mot någon enskild.   
  
Här kan observeras att det endast är uppgifter eller sakförhållanden som har 
betydelse för bedömningen av vilken avgift som ska bestämmas som behöver 
kommuniceras. Dessutom gäller kravet på kommunicering endast sådana uppgifter 
som har tillförts ärendet av myndigheten eller någon annan än sökanden. I vissa fall 
får ett ärende avgöras utan kommunicering, bl.a. om uppgiften saknar betydelse 
eller om åtgärderna av någon annan anledning är uppenbart obehövliga (25 § första 
stycket andra meningen förvaltningslagen).  
  
Enligt vår uppfattning bör det inför ett avgiftsbeslut normalt inte krävas någon 
särskild kommunicering av beslutsunderlaget, främst av det skälet att de uppgifter 
som läggs till grund för beslutet har tillförts ärendet av sökanden själv. Nämndens 
uppfattning om avgiftens storlek behöver inte kommuniceras.   
  
Om timdebitering tillämpas, tillförs uppgift om nedlagd handläggningstid ärendet av 
nämnden själv. Så länge timdebiteringen håller sig inom ”normala” ramar bör det 
inte krävas att nämnden kommunicerar sökanden om den beräknade tidsåtgången. 
Om avgiften avser ett större antal timmar, eller om den avviker från vad som är 
normalt förekommande för en viss typ av ärenden bör myndigheten däremot 
underrätta sökanden om det antal timmar nämnden lagt ner på ärendet. Sökanden 
kan i sådana fall eventuellt ha synpunkter på rimligheten av nedlagd tid.  
  
Det finns givetvis inte något som hindrar nämnden att kommunicera beslutsunderlag 
eller förslag till beslut för yttrande till sökanden.   
  
Om kommunicering sker bestämmer myndigheten om underrättelsen ska ske 
muntligt, genom vanligt brev, genom delgivning eller på annat sätt. Muntlig 
kommunicering dokumenteras t.ex. genom dagboksanteckningar.   
  
När kommunicering sker bör den tid inom vilken sökanden har tillfälle att yttra sig 
bestämmas. Tidsfristen bör bestämmas så att det ges skäligt rådrum för sökanden att 
yttra sig. Någon påföljd för att sökanden underlåter att yttra sig bör inte sättas ut.  

Avgiftsbeslutets innehåll   

Av ett beslut om avgift bör det framgå:  
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• hur stor avgiften är   
• med stöd av vilka bestämmelser som avgiften har debiterats   
• hur betalning ska ske  
• när betalning ska ske   
• hur avgiftsbeslutet kan överklagas   
• att mervärdeskatt inte utgår på avgift som avser myndighetsutövning  

Mervärdesskatt   

Enligt 4 kap. 6 § mervärdesskattelagen (1994:200), ML, utgår inte mervärdesskatt 
bl.a. på verksamhet som bedrivs av en kommun och som ingår som ett led i 
myndighetsutövning.  
  
    
Definitioner  
Begrepp  Definition  
Bruttoarea (BTA)  Bruttoarean utgörs av den sammanlagda arean av mätvärda delar 

av våningsplan. Väggar, trappor och inredningsenheter som 
köksskåp, garderober osv räknas in i bruttoarean.  

Byggnadsarea (BYA)  Area som en byggnad upptar på marken, inklusive utkragar 
byggnadsdelar utan hänsyn till antal våningar eller höjd. Det är 
ytterväggarnas utsida eller konstruktionens utsida som räknas.  

Byggherre  Byggherre är den som för egen räkning utför eller låter utföra 
projekterings-, byggnads-, rivnings- eller markarbeten.  Byggherren 
behöver inte vara en fysisk person utan kan även vara en juridisk 
person som till exempel ett företag, en bostadsrättsförening, en 
kommun eller en annan myndighet.  

Byggnad  En varaktig konstruktion som består av tak eller av tak och väggar 
och som är varaktigt placerad på mark eller helt eller delvis under 
mark eller är varaktigt placerad på en viss plats i vatten samt är 
avsedd att vara konstruerad så att människor kan uppehålla sig i 
den.  

Kontrollansvarig  Den kontrollansvarige ska vara till byggherrens hjälp och se till att 
kontrollplanen och gällande bestämmelser och villkor för 
åtgärderna följs.   
Den kontrollansvarige ska ha den kunskap, erfarenhet och 
lämplighet som behövs för uppgiften. En kontrollansvarig måste 
kunna styrka detta genom att vara certifierad av ett ackrediterat 
certifieringsorgan.  

Lokaliseringsprövning  En bedömning om platsen är lämplig att bebygga med det som 
ansökan gäller. Beroende på vad ansökan gäller kan det krävas 
platsbesök, remissutskick och utskick till berörda 
grannar/sakägare.  

Nybyggnad  Uppförande av en ny byggnad eller flyttning av en tidigare uppförd 
byggnad till en ny plats.  

Ombyggnad  Ändring av en byggnad som innebär att hela byggnaden eller en 
betydande och avgränsbar del av byggnaden påtagligt förnyas.  

Småhus  Bostadshus för permanent- eller fritidsboende med högst 2 
bostäder.  

Tekniskt samråd  Ett möte på kommunhuset där byggnadsinspektör, kontrollansvarig 
och byggherre bör närvara. Då går man bland annat igenom hur 
arbetet ska planeras och organiseras, förslaget till kontrollplan och 
de tekniska handlingarna.  

Tillbyggnad  Ändring av en byggnad som innebär en ökning av byggnadens 
volym.  
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Utstakning  Utstakningen görs innan byggnadsarbetena påbörjas och innebär 
att läget av en nybyggnad, tillbyggnad eller annan anläggning 
märks ut på marken.  

Ändring av byggnad  En eller flera åtgärder som ändrar en byggnads konstruktion, 
funktion, användningssätt, utseende eller kulturhistoriska värde.  

Öppenarea (OPA)  Mätvärd area under tak som är gjort för vistelse eller förvaring och 
som omsluts av helt eller delvis öppna sidor, dock mer öppna än 
slutna sidor eller enklare uttryckt del av byggnad som inte omsluts 
av väggar.  
  
I öppenarea inräknas balkong, loftgång, takterrass, arkad, portal, 
taktäckt uteplats, öppet garage och liknande.  

 



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Kommunstyrelsen 

 
2022-10-25  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 232 
Dnr KS/2022:862 

(KF) Skattesats 2023 
 
Beslut  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta   
  
att fastställa skattesatsen för år 2023 till 21,29 procent.  
  
Sammanfattning av ärendet  
Kommunfullmäktige har § 132/2021 beslutat om skattesats för år 2022 
till 21,29 procent. 
  
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Bifall 
Viktoria Söderling (S) yrkar bifall till liggande förslag. 
 
Beslutet skickas till   

 Ekonomienheten  
 
 
 



1 (1)  

Dokumentnamn  
Förslag till beslut  

   
   Datum  Diarienummer  
 2022-10-12  KS  

    
    
      

           
  
  
Skattesats 2023  
  
Förslag till beslut  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta   
  
att fastställa skattesatsen för år 2023 till 21,29 procent.  
  
Sammanfattning av ärendet  
Kommunfullmäktige har § 132/2021 beslutat om skattesats för år 2022 till 
21,29 procent. 
  
Beslutet skickas till   

 Ekonomienheten  
  
   
 

Veikko Niemi 
Ekonomichef 
Ekonomienheten 



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Kommunstyrelsen 

 
2022-10-25  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 233 
Dnr KS/2022:719 

(KF) Plan för Tierps kommuns ekonomi och verksamhet 2023-
2025 
 
Beslut  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
  
att avsätta 2 450 tkr till revisionen i enlighet med förslag från 
kommunfullmäktiges presidium,  
  
att enligt de nya borgensprinciperna ska varje nytt lån bedömas 
individuellt varför borgensavgiften kan hamna i ett intervall om 0,2 
% - 0,8 %,  
 
att resultatkravet tillfälligt sänks till 1,8 % under 2023,  
 
att resultatkravet tillfälligt sänks till 1% under 2024, 
 
att kommunen tillfälligt budgeterar med exploateringsintäkter på 
exploateringsverksamheten 2023 – 2024, 
 
att fastställa budget och verksamhetsplan enligt avsnitt 7.2 för 
kommunstyrelsen, 
  
att fastställa förslag till driftbudget enligt avsnitt 7.2 och 
resultatbudget enligt avsnitt 7.4 för 2023,  
  
att fastställa investeringsbudget enligt avsnitt 7.3,  
  
att fastställa finansieringsbudget enligt avsnitt 7.5 och balansbudget 
enligt avsnitt 7.6 för 2023,  
  
att fastställa mål och särskilda uppdrag för Tierps kommun enligt 
kapitel 6, avsnitt 6.1 – 6.7,  
  
att fastställa befintliga ägardirektiv enligt kapitel 8 och bilaga 5,  
  
att fastställa budget och verksamhetsplan för IT-nämnden enligt 
bilaga 3,  
  



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Kommunstyrelsen 

 
2022-10-25  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

att fastställa budget och verksamhetsplan för Lönenämnden enligt 
bilaga 4, samt  
  
att fastställa förslag till flerårsplan 2023 – 2025 enligt avsnitt 7.2, 
7.4, 7.5 och 7.6.  
 
Reservation 
Viktoria Söderling (S), Jonas Nyberg (S), Kristina Holmström (S), 
Marie-Louise Rindå (S), Torgny Helgesson (S), och Alexander Karlsson 
(V) reserverar sig till förmån för Viktoria Söderlings (S) yrkande.  
 
Sammanfattning av ärendet  
Enligt kommunallagens 11 kap. 5-11 §§ ska kommuner upprätta en 
budget för nästa kalenderår (budgetår). Budgeten ska också innehålla 
en plan för ekonomin för en period av tre år, där budgetåret är 
periodens första år.  
 
Tack vare några bra ekonomiska år, med resultat över 2,0 %, för 
kommunen så finns det utrymme att tillfälligt sänka resultatkravet till 
1,8 % 2023 och 1,0 % 2024, för att 2025 återigen höja kravet till 2,0 
%. Kommunen kommer också att frångå riktlinjen avseende att inte 
budgetera in intäkter för exploateringsintäkter. För 2023 budgeteras 
det att 10 mnkr ska komma in på exploateringsverksamheten och för 
2024 2 mnkr. 
 
Beslutsmotivering   
Enligt kommunallagen måste kommunen årligen fastställa en plan för 
de kommande tre åren.   
 
Barnrättskonsekvenser  
Förslaget har stor påverkan för barn och ungas rättigheter genom de 
mål, uppdrag och medel som beslutas i Plan för Tierps kommuns 
ekonomi och verksamhet 2023-2025 som i stor grad berör barn och 
ungas liv och förutsättningar.   
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering  
Med oförändrad skattesats uppnås en ekonomisk hushållning med ett 
resultat på 1,8 % av skatter och bidrag för 2023.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Yrkande 
Viktoria Söderling (S) yrkar att kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige besluta 
 



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Kommunstyrelsen 

 
2022-10-25  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

att bifalla Socialdemokraternas förslag till Plan för Tierps kommuns 
ekonomi och verksamhet 2023-2025 /Bilaga/. 
 
Bifall 
Alexander Karlsson (V) yrkar bifall till Viktoria Söderlings förslag 
 
Lotta Carlberg (C) yrkar bifall till liggande förslag. 
 
Avslag 
Lotta Carlberg (C) yrkar avslag till Viktoria Söderlings yrkande. 
 
Beslutsgång 
Ordförande föreslår propositionsordning som godkänns av 
kommunstyrelsen. 
 
Ordförande ställer proposition på liggande förslag och Viktoria 
Söderlings (S) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
liggande förslag. 
 
Protokollsanteckning  
Joakim Larsson (SD) inkommer med en protokollsanteckning: 
 
”Sverigedemokraterna deltar inte i beslutet.” 
 
Beslutsunderlag   

• Handläggarens tjänsteutlåtande   
• Plan för Tierps kommuns ekonomi och verksamhet för 2023-

2025  
• Beslut i IT-nämnden § 13/2022 - Plan för IT-nämndens 

ekonomi och verksamhet 2023-2025   
• Beslut i Lönenämnden § 13/2022 - Plan för lönenämndens 

ekonomi och verksamhet 2023-2025   
• Beslut i Central samverkansgrupp § 2/2022 - Samverkan inför 

beslut: Plan för Tierps kommuns ekonomi och verksamhet 
2023 – 2025  

  
Beslutet skickas till   

• Ekonomienheten  
• Verksamhetschefer  
• De kommunala bolagen  
• IT-nämndens medlemskommuner  
• Lönenämndens medlemskommuner 



1 (2)  

Dokumentnamn  
Tjänsteutlåtande  
   

   Datum  Diarienummer  
 2022-10-12  KS/2022:719  

    
    
        
        
  
  
Plan för Tierps kommuns ekonomi och verksamhet 2022-2024  
  
Förslag till beslut  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
  
att avsätta 2 450 tkr till revisionen i enlighet med förslag från 
kommunfullmäktiges presidium,  
  
att enligt de nya borgensprinciperna ska varje nytt lån bedömas individuellt 
varför borgensavgiften kan hamna i ett intervall om 0,2 % - 0,8 %,  
 
att resultatkravet tillfälligt sänks till 1,8 % under 2023,  
 
att resultatkravet tillfälligt sänks till 1% under 2024, 
 
att kommunen tillfälligt budgeterar med exploateringsintäkter på 
exploateringsverksamheten 2023 – 2024, 
 
att fastställa budget och verksamhetsplan enligt avsnitt 7.2 för 
kommunstyrelsen, 
  
att fastställa förslag till driftbudget enligt avsnitt 7.2 och resultatbudget 
enligt avsnitt 7.4 för 2023,  
  
att fastställa investeringsbudget enligt avsnitt 7.3,  
  
att fastställa finansieringsbudget enligt avsnitt 7.5 och balansbudget enligt 
avsnitt 7.6 för 2023,  
  
att fastställa mål och särskilda uppdrag för Tierps kommun enligt kapitel 6, 
avsnitt 6.1 – 6.7,  
  
att fastställa befintliga ägardirektiv enligt kapitel 8 och bilaga 5,  
  
att fastställa budget och verksamhetsplan för IT-nämnden enligt bilaga 3,  
  



att fastställa budget och verksamhetsplan för Lönenämnden enligt bilaga 4, 
samt  
  
att fastställa förslag till flerårsplan 2023 – 2025 enligt avsnitt 7.2, 7.4, 7.5 
och 7.6.  
  
Sammanfattning av ärendet  
Enligt kommunallagens 11 kap. 5-11 §§ ska kommuner upprätta en budget 
för nästa kalenderår (budgetår). Budgeten ska också innehålla en plan för 
ekonomin för en period av tre år, där budgetåret är periodens första år.  
 
Tack vare några bra ekonomiska år, med resultat över 2,0 %, för 
kommunen så finns det utrymme att tillfälligt sänka resultatkravet till 1,8 
% 2023 och 1,0 % 2024, för att 2025 återigen höja kravet till 2,0 %. 
Kommunen kommer också att frångå riktlinjen avseende att inte budgetera 
in intäkter för exploateringsintäkter. För 2023 budgeteras det att 10 mnkr 
ska komma in på exploateringsverksamheten och för 2024 2 mnkr. 
   
Beslutsmotivering   
Enligt kommunallagen måste kommunen årligen fastställa en plan för de 
kommande tre åren.  

  
 

      
2 (2)  

  
Barnrättskonsekvenser  
Förslaget har stor påverkan för barn och ungas rättigheter genom de mål, 
uppdrag och medel som beslutas i Plan för Tierps kommuns ekonomi och 
verksamhet 2023-2025 som i stor grad berör barn och ungas liv och 
förutsättningar.   
  
Ekonomiska konsekvenser och finansiering  
Med oförändrad skattesats uppnås en ekonomisk hushållning med ett 
resultat på 1,8 % av skatter och bidrag för 2023.  
  
Beslutsunderlag   

• Handläggarens tjänsteutlåtande   
• Plan för Tierps kommuns ekonomi och verksamhet för 2023-2025  
• Beslut i IT-nämnden § 13/2022 - Plan för IT-nämndens ekonomi 

och   
• verksamhet 2023-2025   
• Beslut i Lönenämnden § 13/2022 - Plan för lönenämndens ekonomi 

och verksamhet 2023-2025   
• § 2 Central samverkansgrupp 2022-10-17 - Samverkan inför beslut: 

Plan för Tierps kommuns ekonomi och verksamhet 2023 – 2025  
  



Beslutet skickas till   
• Ekonomienheten  
• Verksamhetschefer  
• De kommunala bolagen  
• IT-nämndens medlemskommuner  
• Lönenämndens medlemskommuner  

  
  
I tjänsten   
  
Veikko Niemi  
Ekonomichef  
Ekonomienheten  
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Kapitel 1 Kommunstyrelsens ordförande har ordet 
Krig i Europa. Ofattbar tanke men sedan snart ett år tillbaka ett faktum. Detta faktum påverkar 
oss alla djupt. I spåren av dessa ofattbara hemskheter som den ukrainska befolkningen utsätts 
för följer en våg av faktisk påverkan på våra egna system samt tillhörande ekonomisk oro. 
Skyhög inflation och en energi- och elmarknad som är under press utifrån begränsad tillgång 
och prisrekord är några exempel på att såväl hushåll som offentliga organisationer kommer 
behöva hantera mycket stora osäkerheter och kostnadsökningar. I vissa fall får vi nog till och 
med acceptera att det är en brist och vi istället för att betala rekordpriser måste lägga resurser 
på att ställa om för att lösa på annat vis då tillgång är begränsad. I denna kontext lägger vi 
därför fram en budget som har fokus på att hålla åt, hålla i och hålla ut. Mer än någonsin har 
vi behov av ekonomisk stabilitet. 
Den ekonomiska stabilitet som byggts upp i kommunen senaste åren gör att kommunen är 
rustad att möta krisen och att det under 2023 ändå finns tid att systematiskt undersöka, 
utvärdera och införa effektiviseringsåtgärder som sänker kostnadsläget utan att samtidigt 
behöva göra allt för stor avkall på den medborgarnära kvaliteten. För Tierps kommun är den 
stora utmaningen 2024. De åtgärder som föreslås för 2023 täcker inte fullt ut de behov som 
sedan ökar ytterligare 2024. Därför är det viktigt att hela 2023 ägnas åt att ställa om inför 
2024. 
Styrning med utgångspunkt i Agenda 2030, FNs 17 globala mål, har varit den nya modellen 
sedan 2020. Vi ser goda effekter vad gäller struktur i att arbeta systematiskt med alla de frågor 
som berör medborgarna i Tierps kommun och som leder fram mot fokus på måluppfyllelse, 
förverkligande av visionen och ett hållbart samhälle. Det är just ett hållbart samhälle med 
förmåga att hantera och ställa om som är grunden för att kunna möta oro, kris och osäkerhet. 
Därför är kommunens klimat- och miljöarbete lika viktigt som en ekonomi i balans samtidigt 
som det sociala delarna måste vara på plats för att samhället ska fungera. Ett exempel som 
visar hur det hänger ihop är Närmat, dvs hur Tierps kommun lyckats med att upphandla 100% 
nära producerat nötkött i en modell som nu byggs på med fler råvaror i samverkan med lokala 
lantbrukare och odlare. Minskad klimatbelastning med nära odlad mat då transporterna är 
korta och det svenska lantbruket ligger i världstoppen med avseende på miljö- och 
djurhälsohänsyn, toppenkvalitet för pengarna, lokala arbetstillfällen och som en övergripande 
kappa ligger kris- och beredskapsfrågan som stärks med ökad lokal livsmedelsproduktion. 
En del i att bygga in en ekonomisk stabilitet i kommunens system är införande av 
demografiuppräkning i de ekonomiska ramverken. Det innebär att verksamheternas ramar inte 
bara räknas upp per automatik utifrån schabloner på allmänna kostnadsökningar utan också 
börjar anpassas till kommunens demografiska förändring som ständigt pågår. Exempelvis om 
antalet barn i skolan ökar bör det i viss mån per automatik också synas i tilldelning av medel 
medan minskning i andra åldersgrupper bör påverka tilldelning till andra områden som då ej 
har samma behov att möta. Detta har tidigare kompenserats av politikers vilja till 
prioriteringar men det har ej varit synligt i vilken omfattning politikens prioriteringar faktiskt 
mött upp de demografiska behoven. Ett historiskt exempel är att grundskolan ej kompenserats 
på långa vägar för ett mycket stort ökat antal elever. Därav prioriterade vi när ekonomiskt 
stabilt utrymme fanns en för Tierps kommun rekordstor satsningen om utökad ram till 
grundskolan under 2021 och 2022. Den utökningen ligger kvar även denna planperiod. 
Att inför ett helt nytt system i de ekonomiska ramverken måste göras succesivt och med start i 
liten omfattning med chans att ändra och korrigera innan nästa steg i uppskalningen för att 
förhindra att fel byggs in i strukturen som sedan eskalerar. Med en start om 10%-ig 
demografifaktor finns möjlighet att utvärdera och korrigera under 2023 för att sedan bedöma 
inför 2024 graden av ökningstakt på faktorn. Det är alltid lätt för verksamheter som får ökad 
tilldelning för att täcka ökande behov att hantera en hög faktor, det som är den stora 
utmaningen blir att hantera verksamheters anpassning till att skala ned utifrån minskade 
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demografiska behov. Anpassningsförmågan är en avgörande del i en organisations robusthet. 
Vi har tillit till att kommunens medarbetare har förmågan att lösa detta och 2023 kommer bli 
ett intressant år att följa utifrån att kommunens anpassningsbarhet till nya situationer kommer 
synliggöras. 
Vi konstaterar att Tierps kommun, liksom hela kommunsverige, står inför tuffa utmaningar, 
men vi vill ändå lyfta upp att kommunen också under 2023 och framåt kommer utvecklas och 
förbättra inom många områden, framförallt inom skolområdet. Småskolorna är kvar och ska 
så vara. Elevers möjligheter att nå högre resultat bibehålls i och med att vår stora 
grundskolesatsning kvarstår. Och sist men inte minst, de politiska besluten och 
prioriteringarna under mandatperioden 2019-2022 för att bygga fem nya förskolor och nya 
skollokaler runt om i kommunen kommer ge ett lyft för både barnens och medarbetarnas 
arbetsmiljö. Tierps kyrkby, Söderfors, Skärplinge, Örbyhus och Vallskoga i Tierp står inför 
verksamhetsinflytt i nya skol-och förskolelokaler i takt med att det blir inflyttningsklart. 
Utöver det kommer nya deltidsbrandstationer i Söderfors och Skärplinge byggas i enlighet 
med tidigare beslut. Det ger å ena sidan högre driftkostnader men lägger grunden för 
utveckling, tillväxt och trygghet i hela kommunen. 
En kommun är inte ensam stark. Arbetet med att finna samverkan med andra kommuner och 
regionen fortgår. Kan vi göra saker tillsammans bättre så måste processer ordnas för det. Det 
är alltid lätt att säga att man ska samverka och samskapa men den stora utmaningen är att 
ställa om och anpassa verksamheter så att det också blir gjort. Ett exempel på arbete som vi 
ser som högst prioriterat och nödvändigt är hela omställningspaketet som är kopplat till 
effektiv och nära vård. 
Denna Plan för Tierps ekonomi och verksamhet 2023-2025 är vår strategiska prioritering för 
att nå ett hållbart samhälle och visionen för Tierps kommun i ett tufft läge. En rad i visionen 
som mer än någonsin är aktuell lyder ”Hela kommunen måste utvecklas i takt med omvärlden, 
men också tillvarata det som är kulturellt och historiskt förankrat.” Just nu prövas Tierps 
kommuns förmåga att utvecklas i takt med omvärlden. Vi vet att det kommer vara en stor 
påfrestning men vi vet också att Tierps kommun har mycket god förmåga att ställa om och 
lösa problem när så krävs förutsatt att vi ger rätt förutsättningar. 
  
Å Kvintettens vägnar, 
Sara Sjödal, kommunstyrelsens ordförande 
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Kapitel 2 Vision för Tierps kommun 
Tierps kommun är en grön och harmonisk oas för hela livet. Här förenas landsbygdens lugn 
med närheten till storstadens puls. Vi använder kraften ur vår historia och med engagemang 
och företagsamhet går vi gemensamt tryggt in i framtiden 

Livsarenan 

I Tierps kommun har vi stora ambitioner för vårt samhälle. Tierp ska vara en kommun att 
räkna med. En kommun att upptäcka. Att växa upp i. Att bo i. Och leva ett rikt liv i. 
Föräldrar och barn ska känna sig trygga och veta att barnen får bästa möjliga start i livet i 
Tierps kommun. Förskola och skola ska vara jämlik och hålla högsta kvalitet. Varje elev ska 
ges förutsättningar till en fast förankring i vuxenlivet. Ungdomar har minst 
gymnasieutbildning, eftersom det ger tillträde till arbetsmarknad och vidare studier. 
Nyanlända måste få chanser att komma in i samhället. Ökad delaktighet och inkludering är 
kommunens sammanhållande kitt. Alla ska ha en plats i samhället och känna sig behövda. 
På ålderns höst ska invånarna erbjudas ett rikt liv och god omsorg som möter upp de egna 
önskemålen. 
I Tierps kommun finns en stark lokal identitet. Människor som lever och verkar här ska känna 
stolthet, bry sig om varandra, vara trygga och delaktiga i samhällets utveckling. Tierps 
kommun är ett småskaligt samhälle som erbjuder invånarna både storstadens tempo och 
småstadens lugn och sammanhållning, med prisvärt boende i en grön miljö. Hela kommunen 
måste utvecklas i takt med omvärlden, men också tillvarata det som är kulturellt och historiskt 
förankrat. I den lokala identiteten ingår starka sociala nätverk, det geografiska läget, goda 
kommunikationer, ett brett och omfattande föreningsliv, starka natur och kulturvärden och 
närhet till allt. 
Utbyggda kollektiva transporter, gång- och cykelvägar, goda bytespunkter mellan trafikslag 
och utbyggd digital infrastruktur gör att hela kommunen kan leva. Det ska vara möjligt att 
driva och utveckla företag, studera på distans, växa upp och bo i alla delar av Tierps kommun. 

Affärsarenan 

Tierps kommun ligger i en av Europas mest attraktiva storstads- och kunskapsregioner. 
Tillväxten i Gävle och Uppsala skapar möjligheter för Tierps kommun att växa och blomstra. 
Närheten till dessa städer och Stockholm ger kommuninvånarna tillgång till över en miljon 
arbetstillfällen. Med 60 minuter till Arlanda är steget ut i världen kort. Tillgängligheten och 
kommunikationerna, både fysiska och digitala, måste därför vara utmärkta. 
Tierps kommun har vuxit fram ur en stark bruks- och industritradition, med flera 
världsledande företag som fortfarande dominerar näringslivet. Tierp ska vara en exceptionellt 
god värdkommun för sina företag. De flesta nya jobb uppstår i nystartade små och medelstora 
företag. Därför ska Tierps kommun stödja framväxten av nya företag och bidra till en stark 
entreprenörsanda. Vägen till hjälp ska vara kort och snabb. 
5 av 107 Grunden för detta läggs genom ett mycket gott företagsklimat med hög kundservice, 
enkelhet, effektiv hantering och gott personligt bemötande. Tierps kommuns anställda ska ha 
som utgångspunkt att ge bästa möjliga service till sina kunder, oavsett om det gäller skola, 
företagsservice, omsorg eller myndighetsutövning. Satsningarna på entreprenörskap och 
kreativitet börjar redan i skolan. Samarbetet mellan arbetsliv och utbildning behövs för att 
dels förbereda ungdomar inför arbetslivet, dels säkra kompetensförsörjningen. Det gäller både 
inom näringslivet och inom offentligt finansierade tjänster. Ett besök i Tierps kommun ska ge 
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minnesvärda upplevelser för livet. Kommunens invånare står för ett gott värdskap. En 
besöksnäring baserad på äventyr kan växa fram med motorsport som dragplåster, toppat med 
fallskärmshoppning, dykning, cykelleder och ekoturism. Allt inramat i attraktiva natur- och 
kulturmiljöer och en historisk fond skapad av vikingar med förfäder och invandrade valloner. 

Utvecklingsarenan 

Tierps kommun ska vara en föregångare i omställningen till ett hållbart samhälle. Varje beslut 
ska vägas mot dess påverkan på den ekonomiska, ekologiska och sociala utvecklingen. Alla 
kommuninvånare ska ha möjlighet till ett gott liv, samtidigt som kommunen ser till att även 
kommande generationer ges den möjligheten. 
Tierps kommun siktar på att öka sin befolkning. Det krävs för att trygga den kommunala 
ekonomin och klara växande behov av omsorg och service. En befolkningsökning på en 
procent per år, motsvarande 200 invånare, eftersträvas. Med den tillväxttakten passerar 
kommunen 23 000 invånare år 2030. Detta skapar underlag för fler företag, fler arbetstillfällen 
och bättre offentlig och kommersiell service. 
Fler invånare fordrar fler bostäder, som tillgodoser invånarnas behov i olika livsskeden. Den 
fysiska översiktsplaneringen har stor betydelse för kommunens utveckling som boende- och 
etableringsort. 
Bebyggelse i stationsnära lägen kring Tobo, Örbyhus, Tierp och Mehedeby, ger god 
tillgänglighet till en stor arbetsmarknad och kan locka till sig välutbildade invånare. 
Alternativa boendeformer kan prövas för att nå nya invånare med utgångspunkt från deras 
fritidsintressen och livspreferenser. En långsiktig markanvändning förutsätter att tillgång till 
rent vatten och möjlighet till grön produktion säkras, liksom hållbara transportlösningar. 
Längs kusten och på landsbygden, samt i flera av kommunens mindre orter, finns attraktiva 
boendemiljöer och närhet till natur och rekreation på armlängds avstånd från storstadens 
utbud och puls. Med snabba kommunikationer som kortar restider till Uppsala och Gävle har 
Tierps kommun goda förutsättningar att attrahera företagsetableringar som söker platser med 
god balans mellan kostnader och nytta i val av lokalisering. I Tierps kommun finns mark, 
lokaler och närhet till beslutsfattare. Kommunikationer till närliggande städer direkt från 
kransorterna underlättar arbetskraftsförsörjningen i hela kommunen. 
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Kapitel 3 Strategiska utvecklingsområden 
För att visionen ska få verkningskraft fastställer kommunfullmäktige för varje ny 
mandatperiod de områden som visionsarbetet ska inriktas på. Följande områden gäller för 
åren 2020-2023: 
Livsarenan 

 Det ska vara lätt för invånarna i Tierps kommun att engagera sig och delta i den lokala 
samhällsutvecklingen. Alla behöver hjälpas åt. 

 Vid planering och byggande ska ett grönt, rent och tilltalande utseende eftersträvas. 
Kommunens olika delar ska ha tillgång till natur, grönska, rent vatten och präglas av 
god tillgänglighet. 

 Prioritera hög kvalitet inom skolan utifrån elevernas och den framtida 
arbetsmarknadens behov. 

 Ett gott utbud av offentlig och kommersiell service med hög kvalitet och tillgänglighet 
får hela kommunen att leva. 

 Kommunen ska arbeta för att mer vård, inklusive specialistvård, ska erbjudas nära. 
 Arbeta förebyggande för att minska utanförskap. 

Affärsarenan 

 Stärka attityder till entreprenörskap och företagande. 
 Involvera hela kommunorganisationen för att skapa ett vinnande företagsklimat som 

gör det lätt att starta, driva och låta sitt företag växa här. 
 Göra kommunen synlig för företag som söker etableringsplats. 
 Jobba aktivt i skolan med att utveckla och stimulera generella kompetenser som att ta 

initiativ, ansvar och omsätta idéer till handling, dvs. entreprenöriellt lärande. 
 Utveckla ett kommunalt utbildningsutbud på rätt nivå, utifrån företagens behov. 
 Samordna och koordinera insatserna för stärkt besöksnäring 
 Säkerställa tillgången till snabbt bredband i hela kommunen. 

Utvecklingsarenan 

 Stödja en omställning av samhället utifrån Agenda 2030:s mål om att uppnå en 
ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet och konkretisera hur de ska införlivas i 
den kommunala verksamheten. 

 Underlätta införandet av småskaliga energilösningar. 
 Främja tillgängligheten i transportinfrastrukturen med bättre samordning mellan olika 

trafiksystem. 
 Inleda omställningen till fossilfria transporter, med början i den kommunala bilparken 

och inom kollektivtrafiken. 
 Kommunens ska ha hög beredskap för byggande av attraktivt och behovsanpassat 

boende för invånare i olika faser av livet. 
 Aktivt arbeta med omvärldsbevakning och samverkan för att hitta nya lösningar på 

lokala utmaningar. 
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Kapitel 4 Planeringsförutsättningar 

Trender som påverkar det kommunala uppdraget 

Sveriges kommuner och regioner, SKR, har i sin omvärldsanalys lyft tio trender som kan 
komma att få stor betydelse för det kommunala och det regionala uppdraget fram till år 2030. 
De lyfter följande trender. 
1. Ökat behov av livslångt lärande 
Glappet mellan personer i arbetsför ålder och behov av personal i skola, förskola och 
äldreomsorg är historiskt högt. Det innebär stor konkurrens om rätt kompetens. För att 
upprätthålla välfärden behöver kommuner och regioner klara att bemanna verksamheter med 
kompetenta medarbetare och använda individers kompetens rätt. Mycket talar för att en 
kombination av distans- och kontorsarbete, hybridarbete, blir ny norm för många 
yrkeskategorier. 
2. Användare driver teknisk utveckling 
Den digitala mognaden hos befolkningen innebär ökade förväntningar på att kommuner och 
regioner tillhandahåller moderna stöd och tjänster. Nya arbetssätt ställer krav på hantering av 
demokratiska värden, transparens och likabehandling. Medarbetare i kommuner och regioner 
behöver moderna tekniska hjälpmedel för att effektivisera arbetet och för att arbetsmiljön ska 
upplevas som attraktiv. 
3. Nya livsmönster påverkar platsbundenhet 
Digitalisering har möjliggjort hemarbete och distansarbete för vissa delar av den 
yrkesverksamma befolkningen. Trots fortsatt urbanisering visar ny statistik att utflyttningen 
från storstäderna i Sverige fortsätter att öka. Det är särskilt barnfamiljer och högutbildade som 
flyttar till framför allt storstadsnära mindre städer. Möjligheterna till en mer flexibel 
arbetsplats ställer krav på tillgång till fungerande infrastruktur. 
4. Hållbarhetsarbete ger konkurrensfördelar 
Många människor vill bo på platser och arbeta för företag som har en tydlig agenda för att 
minska koldioxidutsläpp och bidra till att förbättra den lokala miljön. Att kunna erbjuda detta 
kommer i framtiden skapa nya konkurrensfördelar för såväl företag som kommuner och 
regioner. 
5. Välfärdsbrottslighet slukar allt mer resurser 
Omfattande fall av korruption, fusk och oegentligheter har uppdagats under de senaste åren. 
Flera av dessa fall är en del av en organiserad kriminalitet som genom avancerade 
brottsupplägg kommer åt pengar från välfärdssystemen. Det drabbar enskilda som inte får den 
omsorg som de har rätt till och finansierar grov och organiserad brottslighet. I förlängningen 
urholkas medborgarnas tillit och förtroende till samhällets institutioner. 
6. Ökad polarisering och utsatthet 
Det har skett en ökande polarisering i samhället utifrån flera dimensioner; ekonomiskt, socialt 
och åsiktsmässigt. Skillnaderna är stora såväl inom som mellan kommuner, till exempel 
gällande arbetslöshet, skolresultat, hälsa, valdeltagande och upplevd trygghet. En ökad 
bostadssegregation har i hög grad befäst skillnaderna i levnadsvillkor mellan människor. 
7. Det lokala och regionala handlingsutrymmet utmanas 
Den statliga detaljstyrningen har ökat under många år, samtidigt minskar det nationella 
handlingsutrymmet som en följd av internationell rätt, EU och finansiella system. Det 
genererar ännu mindre utrymme för det lokala och regionala mandatet. Den omfattande 
statliga styrningen försvårar för kommuner och regioner att göra prioriteringar utifrån ett 
helhetsperspektiv. 
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8. Tillitens betydelse uppmärksammas allt mer 
Människors tillit till varandra och till samhällsinstitutionerna är grundläggande för ekonomisk 
utveckling och offentlig välfärd. Tilliten har minskat något och varierar allt mer mellan olika 
grupper i samhället. En minskad tillit i samhället innebär en ökad betydelse av att samhällets 
institutioner och organisationer lever upp till vad man som medborgare ska kunna förvänta sig 
av dem. 
 
9. Komplexa samhällsutmaningar kräver nya arbetssätt 
Världen blir allt mer global och mindre förutsägbar än tidigare. Några exempel är 
flyktingvågen 2015, Covid-19 och klimatkrisen. Det krävs nya lösningar och arbetssätt för att 
hantera komplexa samhällsutmaningar där ingen aktör är ensam ansvarig eller har egen 
rådighet. Samverkan behöver ske i organisatoriska mellanrum där ansvarsfrågan inte är 
självklar. 
10. Ökad medvetenhet om samhällets sårbarhet 
Digitalisering och teknikberoende skapar många fördelar, men det innebär också en ökad 
sårbarhet. Klimatförändringar, terrorism, pandemier och ett försämrat säkerhetspolitiskt läge 
bidrar till en ökad medvetenhet om samhällets sårbarhet. Det ger insikter om att vi måste rusta 
oss bättre för framtida kriser. 

En kommun med stora möjligheter 

Tierps kommun växer. Kommunens folkmängd ökar, samtidigt som det byggs fler bostäder 
och antalet företagsetableringar blir fler. 
I Tierps kommun finns en attraktiv boendemiljö med närhet till hav, storstäder och landsbygd. 
Kommunen ligger i en av Europas mest attraktiva storstads- och kunskapsregioner. Två 
universitet och en högskola ligger drygt 30 minuter bort. Med 60 minuter till Arlanda är steget 
ut i världen kort. Täta kommunikationer, korta restider, låga boendekostnader och 
framgångsrika företag i en av Sveriges främsta tillväxtregioner gör Tierp till en attraktiv 
kommun att besöka, bo och etablera sig i. 
Tierps kommun ska vara en föregångare i omställningen till ett hållbart samhälle. FN:s 
globala utvecklingsmål, Agenda 2030, är vägledande för att utveckla kommunen i den 
riktningen. All utveckling och tillväxt ska ske med hänsyn till ekonomisk, ekologisk och 
social hållbarhet. 

En kommun som växer 

Antalet invånare i Tierps kommun uppgick till 21 485 personer den 31 december 2021. Det 
var en befolkningsökning med 158 personer jämfört med år 2020. År 2021 flyttade 1 344 
personer till Tierps kommun och 1 161 personer flyttade ut från kommunen. Det ger ett 
flyttningsnetto på 183 personer. Kommunens födelsenetto var -37 personer, vilket betyder att 
det avled 37 personer fler än vad som föddes under året. Tabell 1 visar en sammanställning 
över befolkningsutvecklingen de senaste fem åren i Tierps kommun. 

Folkmängd 2017 2018 2019 2020 2021 

Män 10 652 10 743 10 796 10 859 10 917 

Kvinnor 10 278 10 384 10 340 10 471 10 568 

Totalt 20 930 21 127 21 136 21 327 21 485 

Befolkningsförändringar      

Födda 229 230 241 233 203 
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Folkmängd 2017 2018 2019 2020 2021 

Avlidna 233 243 207 251 240 

Födelsenetto -4 -13 34 -18 -37 

      

Inflyttade 1 364 1 297 1 235 1 429 1 344 

Utflyttade 1 186 1 087 1 264 1 221 1 161 

Flyttningsnetto 178 210 -29 208 183 

      

Justeringspost* 12 0 4 1 12 

Befolkningsökning 186 197 9 191 158 
Tabell 1: Befolkningsutveckling mellan 2017 till 2021 i Tierps kommun. Källa SCB 
*Justeringspost: Folkökningen definieras som skillnaden mellan folkmängden vid årets början och 
årets 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. 

 
Statistiska Centralbyrån, SCB, har på uppdrag av Tierps kommun tagit fram en 
befolkningsprognos för kommunen i april 2022. Prognosen sträcker sig till år 2042. En 
befolkningsprognos är en beräkning av hur stor befolkningen kommer att bli i framtiden. 
Kommunens folkmängd kommer, enligt prognosen, att fortsätta öka. Enligt 
befolkningsprognosen beräknas folkmängden vara cirka 22 000 personer år 2025 och cirka 
23 000 personer år 2034. Diagram 1 visar befolkningsprognosen för Tierps kommun till år 
2042. 

 
Diagram 1: Befolkningsprognos för Tierps kommun år 2012-2042 
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De närmaste åren kommer Sverige att ha en snabb ökning av andelen personer över 80 år, 
även andelen barn och unga kommer öka. Den arbetsföra grupp som föranleder de lägsta 
kostnaderna och högsta intäkterna i form av inkomstskatt, åldersgruppen 20-65 år, kommer 
samtidigt att öka relativt långsamt. Om Sverige inte hade haft en tillströmning i form av 
invandring, skulle antalet personer i yrkesverksam ålder minska. Kommunsektorns stora 
utmaningar är tätt kopplade till den demografiska utvecklingen. Kostnaderna för att i 
framtiden upprätthålla välfärd på samma nivå som i dag kommer att öka kraftigt. Samma 
trend som i riket gällande demografin går också att se i Tierps kommun. Diagram 2 visar 
Tierps kommuns befolkningsstruktur jämfört med riket den 31 december 2021. 

 
Diagram 2: Befolkningsstruktur i Tierps kommun den jämfört med riket den 31 december 2021 

Sysselsättning och näringsliv 

Tierps kommun har vuxit fram ur en stark bruks- och industritradition, med flera världs-
ledande företag som fortfarande dominerar näringslivet. De flesta nya jobben uppstår i 
nystartade små och medelstora företag. 
Enligt Upplysningscentralen, UC,  ökade registreringarna av nya företag i Sverige med 7,1 
procent under år 2021 jämfört med 2020, en historiskt hög ökning. I Tierps kommun 
registrerades 161 nya företag under 2021, enligt databasen Bisnis. 
Enligt SCB ökade arbetslösheten* i Uppsala län till 8,5 procent under år 2021. 
Arbetslösheten** i Tierps kommun uppgick till 8,7 procent av arbetskraften i åldrarna 16-64 
år, vilket är 0,1 procentenheter lägre än år 2020. 
Antalet varsel om uppsägningar steg kraftigt till följd av covid-19 under år 2020. Totalt i riket 
berördes 27 581 personer av varsel om uppsägning under 2021, jämfört med 123 471 år 2020. 
I Uppsala län berördes 416 personer av varsel om uppsägning under 2021, jämfört med 1 726 
personer år 2020. Flest berörda i riket fanns inom näringsgrenarna byggverksamhet samt 
handel; reparation av motorfordon och motorcyklar. 
Den 31 december 2021 var det 5 678 personer som både bodde och arbetade i kommunen. Det 
var 4 220 kommuninvånare som pendlade till arbete utanför kommunen. 1 896 personer 
pendlade in från andra kommuner till Tierps kommun för att arbeta. Tabell 2 visar vilka 
kommuner det var störst utpendling till och inpendling från år 2021. 
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Störst utpendling till Störst inpendling från 

Kommun Antal Kommun Antal 

Uppsala 2 205 Gävle 553 

Gävle 513 Uppsala 555 

Östhammar 517 Älvkarleby 280 

Stockholm 207 Östhammar 181 

Älvkarleby 149 Heby 85 
Tabell 2: In- och utpendling till och från Tierps kommun 31 december 2021. 
 
*Arbetslösheten 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 arbetslöshets-siffrorna från SCB:s AKU. 
Anledningen till att AKU-siffrorna inte redovisas är att dessa inte är tillgängliga på kommunnivå. 

Bostadsmarknad 

I Tierps kommun var medelpriset för småhus för permanentboende 2 047 000 kronor år 
2021*. Medelpriset för småhus steg med 14 procent från år 2020 till 2021. På tio år har 
medelpriset stigit med 102 procent. Enligt Statistiska centralbyrån, SCB, steg priserna på 
permanenta småhus i Sverige med nästan 17 procent under helåret 2021, jämfört med helåret 
2020. Det genomsnittliga priset i landet för ett småhus för permanent boende var cirka 3,8 
miljoner kronor under 2021. 
Totalt finns planberedskap för cirka 1 000 bostäder i Tierps kommun, där merparten inryms i 
detaljplanerna för Siggbo samt detaljplanen för Karlholm strand. Exploatering och försäljning 
av huvuddelen av byggrätterna inom Siggbo är beroende av kommunala genomförandeprojekt 
och investeringar i infrastruktur. Under 2021 har två områden för exploatering i Siggbo 
Triangelparken sålts till privata exploatörer och bygglovshantering pågår. För Karlholm 
strand är genomförandet och rådigheten beroende av privata exploatörer. Planberedskapen är, 
sett till planlagd bostadsmark, god i Tierps köping genom att detaljplanerna för Siggbo fått 
laga kraft, vidare pågår flertalet förtätningsprojekt i privat regi i köpingen. 
I Örbyhus är planberedskapen för villabebyggelse låg, en ny och storskalig detaljplan (Västra 
Libbarbo) med huvudfokus på villabebyggelse är under framtagande. En detaljplan för fyra 
flerfamiljshus vann laga kraft under 2020. Projektering för genomförande påbörjades hos 
allmännyttan, men ligger nu vilande med hänsyn till omvärldsläget och höga byggkostnader. 
I majoriteten av de mindre orterna finns god eller någorlunda god planberedskap för bostäder 
i förhållande till efterfrågan. Ett eventuellt beslut om slutförvar av kärnbränsle i Forsmark 
skulle enligt kommunens bedömningar kunna medföra en ökad efterfrågan på bostäder i 
flertalet av kommunens orter, inte minst i Skärplinge. Vid ett sådant scenario behöver 
planberedskapen i orterna med geografisk närhet till Forsmark förstärkas. 
Flyttkedjorna har börjat komma igång i kommunen. Allt fler äldre villaägare väljer att flytta 
till lägenhet, vilket leder till att fler hus blir tillgängliga på marknaden för till exempel 
barnfamiljer. 
*Siffrorna från SCB gällande bostäder och fastighetsmarknad avser år 2021. 
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Kapitel 5 Ekonomiska förutsättningar 

Omvärlden 

Vår omvärld präglas fortsatt av stor oro för konsekvenser av kriget i Ukraina och pandemins 
utveckling. Det finns också en stor osäkerhet förknippad med att regeringsbildningen ännu 
inte är klar, så vi vet inte hur de ekonomiska förutsättningarna för kommunen ser ut i detalj 
för kommande planeringsperiod. 
I vår omvärld och i Sverige har under 2022 redovisats rekordhöga inflationsnivåer och på 
helåret förväntas en inflation på över 6,6 procent enligt SKR, (Sveriges Kommuner och 
Regioner). För 2023 förväntas inflation hamna på cirka 3,8 procent. Med tanke på de höga 
inflationsförväntningarna så får vi även räkna med krav på högre löneökningar i de 
kommande löneförhandlingarna. 
Räntorna har nu höjts i flera omgångar, senast med en hel procentenhet. Fortsatt under 
perioden kan vi förvänta oss fortsatt höjda räntor, eftersom centralbankerna blir tvungna att 
successivt höja sina styrräntor, pga. den höga inflationen. 
För kommunen får de höjda räntorna någon direkt effekt eftersom alla kommunens lån är 
upplånade med fast ränta. Kommunen har ett lån på 25 mnkr som förfaller den 1/3-2023 som 
troligtvis inte behöver omsättas. Kanske blir det nödvändigt under hösten-2023 men 
förhoppningsvis har finansmarknaden då stabiliserats. Räntan på detta lån är 1,63 % vilket är 
kommunens dyraste lån. Under de kommande åren har vi lån som förfaller 2024, 45 mnkr, 
2025 70 mnkr och 2026 50 mnkr. 
Den inledande normaliseringen av tjänste- och varukonsumtionen som innebar att 
arbetsmarknaden återhämtade sig ser ut att brytas då konsumtionen är på väg ner på grund av 
den höga inflationen. Drivkraften i inflationsökningarna har varit de höga energi- och 
drivmedelspriserna. Det som visats sig de senaste månaderna är att denna kraftiga prisökning 
har spridds sig till flera varu- och tjänsteområden, bland annat livsmedelsområdet. 
Inflations- och ränteuppgången kommer att ha betydande åtstramande effekter på 
världsekonomin både i år och åren därefter, en motkraft till den postpandemiska återhämtning 
som ännu präglar många ekonomier. 
Rysslands invasion av Ukraina är en annan viktig faktor just nu. Kriget är starkt bidragande 
till den senaste tidens energi- och råvaruprisinflation, och höjer osäkerheten vad gäller den 
ekonomiska utvecklingen framöver. Tillförsikten bland hushåll och företag i Sverige har 
försvagats sedan invasionen inleddes. 
Det bör poängteras att BNP under loppet av 2022 inte stiger nämnvärt snabbt. BNP tillväxten 
för 2022 beräknas bli 2,1 procent och 0,1 procent för 2023. 

Intäkter 

Kommunens största och viktigaste intäkt är kommunalskatten som utgör cirka 56 procent av 
de totala intäkterna, därefter kommer inkomstutjämningsbidrag som motsvarar cirka 17 
procent av kommunens intäkter. Intäkten som kommunen erhåller från brukare i form av taxor 
och avgifter utgör endast cirka 2,5 procent av samtliga intäkter och möjligheten att öka taxor 
och avgifter är begränsad främst på grund av maxtaxor. De är trots detta viktiga för 
finansieringen. I övrigt består intäkterna främst av riktade bidrag och därefter hyror och 
arrenden, försäljningsintäkter, försäljning av tjänster till andra huvudmän och borgensavgifter 
med mera. 
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Skatteunderlaget 
Jämfört med de prognoser SKR presenterade under våren (cirkulär 22:06 och 22:15)) är den 
viktigaste förändringen att SKR nu räknar med starkare skatteunderlagstillväxt i år, men att 
även efterföljande år ligger över föregående prognos. Den snabbare ökningen 2021 och 2022 
innebär att förändringen för 2023 också blir bättre tack vare ökade löneinkomster och 
pensioner. 
SKRs aktuella prognos för skatteunderlaget innebär en markant upprevidering av 
löneökningstakten på den svenska arbetsmarknaden (perioden 2022–2025). Detta bidrar till en 
upprevidering av prognosen för lönesumman samt det kommunala skatteunderlaget. Då även 
löner och priser hos kommuner och regioner antas öka snabbare (än i tidigare bedömningar) 
innebär de (beräknat) högre skatteintäkterna inte någon reell resursförstärkning. Den 
samhällsekonomiska utvecklingen kommer kommande år att i hög grad präglas av just den 
urholkning av ”köpkraften” som snabbt stigande priser och löner leder till. 

De senaste skatteunderlagsprognoserna   

Procentuell förändring      

 2021 2022 2023 2024 2025 

SKR, aktuell 5,3 4,9 4,7 4,4 4,5 

SKR föregående 5,0 4,3 5,0 3,7 3,6 

Regeringen, april 5,0 4,2 4,5 3,4 3,6 

ESV, juni 5,1 4,5 4,1 4,0 3,7 
Tabell 3: Skatteunderlagsprognoser 

 

Avgiftsnivå 
En del kommunala verksamheter finansieras helt eller delvis genom avgifter och taxor. Inom 
verksamheter som exempelvis miljötillsyn, planfrågor och utskänkningstillstånd är det 
kommunens självkostnad som begränsar hur hög taxan kan vara. Verksamheter som förskola, 
fritidshem samt vård och omsorg finansieras delvis via avgifter. För många av dessa avgifter 
finns tak uttryckta som maxtaxor 

Kostnader 

Den största delen av en kommuns kostnader utgörs av löner. De huvudsakliga 
verksamheterna, skola, vård och omsorg är personalintensiva. Lönekostnaderna är därför 
grundläggande oavsett i vilken regi verksamheten bedrivs i. Utöver detta påverkas kommunen 
direkt eller indirekt av lokalhyror, ränteläge, energipriser med mera. För att möta behovet av 
att förutse och räkna på prisutveckling har SKR tagit fram ”Prisindex för kommunal 
verksamhet” 

Prisindex för kommunal verksamhet (PKV)   

      

 2021 2022 2023 2024 2025 

Arbetskraftskostnader * 2,0 2,0 6,6 4,2 1,6 

Övrig förbrukning 4,5 6,0 3,8 2,7 2,7 

Prisförändring % 2,7 3,2 5,8 3,7 1,9 
Tabell 4: Prisindex för kommunal verksamhet 

* Senast tillgängliga PKV är från 25 augusti 2022 
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Under 2022 har inflationen varit rekordhög pga kriget i Ukraina, så ovanstående värden 
kommer att räknas upp i ekonomirapporten som kommer i oktober från SKR. 
Det kommunala prisindexet tros komma att landa på cirka 5 % 20023. 
Pensionskostnaderna ökar kraftigt år 2023 främst av två skäl: • Höjda avgifter/premier i det 
nya pensionsavtalet som gäller från 1 januari 2023 • Stor ökning i prisbasbeloppet år 2023 
Moderniseringen av pensionsavtalet med höjda avgifter/premier från 4,5 procent till 6 procent 
av lönesumman upp till taket (7,5 inkomstbasbelopp) och från 30 procent till 31,5 procent för 
inkomster över taket innebär en stor kostnadsökning av den avgiftsbestämda pensionen. Det 
nya avtalet medför en viss dämpning av kostnaden för den förmånsbestämda pensionen 
framöver, då nytillträdet till KAP-KL upphör. Med en ”jämn” ökningstakt av prisbasbelopp 
och andra parametrar skulle vi kunna förvänta en liten minskning av kostnaderna för 
intjänandet av den förmånsbestämda pensionen p g a av det nya avtalet. Men så blir inte fallet 
år 2023. 
SKR föreslår att PO-pålägget höjs från 39,25 % till 42,75 %, vilket dock kan komma att 
ändras när SKRs skatteunderlagsprognos kommer den 20 oktober. 
 
Volym 
Volymförändring har en direkt påverkan på kommunens totala kostnad. Kostnaden med några 
undantag ökar om befolkningen ökar för att det blir fler som behöver stöd och service. 
Volymer kan också påverkas av flera andra faktorer än befolkningsförändringar, exempelvis 
lagstiftning som ändrar den personkrets som är aktuell för en viss insats. 
 
Demografiberäkning 
I årets arbete med budget 2023 och plan 2024-2025 så har vi för första gången lagt in en 
automatisk beräkning av befolkningsförändringar i vår modell. I modellen använder vi de 
åldersintervall som finns i SKRs skatteunderlagsprognos. Sedan har det skett en viktning av 
åldersintervallen eller förändringen i sin helhet för respektive verksamhet. Sedan finns det i 
politiker fliken möjligheter att välja hur stor påverkan demografiförändringarna ska få på 
budgeten. 
 
Ambitionsnivå 
På grund av omvärldsfaktorer är det relativt svårt att påverka effekterna av pris och volym. 
Däremot är effekterna av ambitionsnivå påverkbara då den har en tydlig koppling till politiska 
beslut. Kommunens resurser är begränsade därför måste prioriteringar mellan olika 
intressegruppers behov göras. Man kan exempelvis välja olika nivåer av personaltäthet per 
elev eller brukare i skola eller omsorg. Kostnaden varierar beroende på personaltäthet, 
gruppstorlek, lokalutformning med mera. 
Om alla kommunala insatser utfördes med en för riket genomsnittlig prisnivå, volym och 
ambition skulle inga utläsbara skillnader finnas i nedlagd kostnad per individ i jämförelse 
mellan kommunerna. Skillnader i kostnad förklaras till stor del av en variation i ambition som 
handlar om lokala förutsättningar, inklusive den politik som bedrivs eller har bedrivits. 
Att följa och mäta de egna kostnaderna i relation till standardkostnader och kostnader hos 
liknande kommuner ger värdefulla indikationer om vilka verksamheter som ur ett 
effektivitetsperspektiv verkar avvika positivt eller negativt mot jämförelsekommunerna. Det 
blir en viktig utgångspunkt för fördjupad analys. 
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Finansiella och ekonomiska mål 

I riktlinje för ekonomisk styrning finns följande ekonomiska mål fastställda; 

 Resultatnivån ska vara minst 2,0 procent av skatt och generella statsbidrag varje år 
under planperioden. 

 Kommunens egenfinansiering ska över tid ligga över 60% och endast stora och/eller 
långsiktiga investeringar ska lånefinansieras, 

 Soliditeten inkl. pensionsförpliktelser ska långsiktigt överstiga 25 %. På kort sikt ska 
kommunen 2023 uppnå 20%. 

Kommunen ska också eftersträva att plandokumentet innehåller en koncernbudget så att den 
sammanställda koncernredovisningen kan följas upp mot ett budgeterat resultat. 
Kommunen ska också arbeta för att åstadkomma en långsiktig ekonomisk plan på minst 5 år 
och i ett senare skede på 10 år. 
Kommunen hade inför budgetarbetet intentionen att sammanställa en koncernbudget, men har 
nu fått besked från Tierps Kommunfastigheter, (TKAB) och AB Tierpsbyggen, (ABTB), att 
de inte kommer att ha några budgetar klara förrän i december, däremot har vi fått budget från 
Tierps Energi & miljö AB, (TEMAB). 
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Kapitel 6 Verksamhetsavsnitt 
Inledande om Agenda 2030 

År 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030 - den mest ambitiösa agendan för hållbar 
utveckling som världen antagit. Sverige har skrivit under agendan som innehåller 17 globala 
mål. Även om målen är globala är de flesta av lösningarna lokala och kommunen har ett stort 
ansvar för att ställa om till ett hållbart samhälle. All kommunal verksamhet sker egentligen i 
linje med Agenda 2030 och ryms under agendans tre hållbarhetsdimensioner – ekologisk, 
social och ekonomisk hållbarhet. 
Tierps kommun har därför antagit lokala delmål som visar vad agendan innebär för oss i vår 
kommun, och som alla verksamheter ska arbeta för att uppnå. 
I detta kapitel beskrivs kommunens olika verksamhetsområden. I varje avsnitt framgår också 
vilka lokala delmål för Agenda 2030 som kommunen antagit. 
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Avsnitt 6.1 Kommun och inflytande 

Utvecklingsförutsättningar 

Tierps kommun har ett gynnsamt läge mellan Uppsala och Gävle. Tillgången till bra 
kommunikationer är god och skapar förutsättningar för medborgarna att på ett klimatsmart 
sätt förflytta sig mellan bostad och arbetsplats. 
Tierps kommun har växt under senare år och väntas fortsätta växa, framförallt är det 
åldersgrupperna äldre samt barn och unga som ökar. Det innebär att de kommunala 
verksamheterna ska erbjuda service till ett växande antal invånare, samtidigt som 
försörjningskvoten ökar. 
Kommunens organisation ger förutsättningar att generera samordningsvinster för 
verksamheterna då alla arbetar för samma nämnd, kommunstyrelsen. 

Nationell lagstiftning och styrande beslut 

Kommunallagen reglerar stora delar av kommunernas verksamhet. Den ska ge ett stabilt 
ramverk, goda förutsättningar för den lokala demokratin och bidra till ett fungerande samspel 
mellan förtroendevalda och tjänstemän. Medborgarna och samhället i övrigt ska ges goda 
möjligheter att följa och granska arbetet i kommunerna. 
Förvaltningslagen ger en grundläggande struktur för kontakterna mellan myndigheter och 
enskilda vid ärendehandläggning. Lagens främsta syfte är att värna medborgarnas 
rättssäkerhet när de har med förvaltningsmyndigheter att göra. 
Under 2021 fastställde Regionfullmäktige den nya Regionala utvecklingsstrategin (RUS). 
Den är en långsiktig strategi som handlar om hur organisationen Region Uppsala vill möta 
framtidens utmaningar och utveckla det geografiska området Uppsala län tillsammans med 
Tierps kommun och övriga kommuner i länet. Syftet är att tillsammans kunna skapa bästa 
möjliga förutsättningar för invånarna att leva ett gott liv i en nyskapande kunskapsregion med 
internationell lyskraft. Strategin ska också fungera som länets Agenda 2030 strategi. 
Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har tagit fram vilka steg kommuner behöver vidta 
för att genomföra EUs förordning (2018/1724) Single Digital Gateway (SDG), det vill säga 
den gemensamma digitala ingången till EU. SDG ska göra det enklare för europeiska 
privatpersoner och företag att få tillgång till relevant information och kunna utföra tjänster 
digitalt hos offentliga aktörer inom hela EU. För att svara upp mot förordningen behöver 
kommunen ansluta sig till och införa vissa nya digitala tjänster. Dessa kommer för år 2023 
och framåt kräva att resurser läggs på införande och förvaltning. 

Demokrati och inflytande 

Det politiska uppdraget är tvådelat, dels som ”serviceaktör” och dels som ”demokratiaktör”. 
Som serviceaktör tar politiken ansvar för att kommunen uppfyller sitt uppdrag enligt lag och 
att medborgarna ges den service och de tjänster de har rätt till. Att vara demokratiaktör 
innebär att skapa förståelse för kommunens uppdrag. Dels att ta ansvar för helheten och för att 
prioritera de gemensamma resurserna. Dels att medborgare, föreningar, företag och de som 
arbetar i kommunen ges möjlighet till insyn och inflytande över kommunens utveckling. Det 
handlar om ett aktivt samspel där alla ska ges möjlighet att vara en aktiv medspelare i 
samhällsutvecklingen. Transparens, dialog och inflytande är viktiga delar. 
Genom kommunens riktlinjer för medborgardialog skapas förutsättningar för medborgarnas 
delaktighet, inflytande och medskapande. Möjligheten att påverka beslut som rör våra 
levnadsförhållanden är en demokratisk rättighet. 
Under kommunfullmäktige finns en särskild demokratiberedning. Beredningen arbetar för att 
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utveckla och öka dialogen med kommunens medborgare. Beredningen ska också verka för 
ökat politiskt engagemang med förbättrad representativitet och mångfald i kommunens 
styrande organ. Kommunen har olika former för kontinuerligt inflytande och dialog, till 
exempel brukarråd, allmänhetens frågestund i kommunfullmäktige och synpunktshantering. 

Barn och ungas delaktighet och inflytande 

Barnkonventionen är svensk lag sedan januari 2020. Artikel 12 i barnkonventionen 
konstaterar att barnet har rätt att uttrycka sin mening i alla frågor som berör det. 
Barn och unga, liksom vuxna, behöver nås och engageras på olika sätt för att så många som 
möjligt ska få reell möjlighet till delaktighet och inflytande. Delaktighet innebär att göra sin 
röst hörd och bli lyssnad på, medan inflytande innebär möjligheten att få gehör för sina 
synpunkter och se dem leda till förändringar. Satsningar som syftar till att lära barn och unga 
om demokrati måste följas av faktiska möjligheter att påverka. Det är viktigt att kontinuerligt 
pröva nya metoder, hålla ut och arbeta långsiktigt för att stärka delaktigheten och inflytandet. 
Tierps kommun arbetar med att stärka barn och ungas delaktighet och inflytande. I 
medborgardialoger ska dialogtillfällen hållas med barn och/eller unga vuxna i de fall de är 
berörda. 
Det pågår arbete med att utveckla en app för unga i Tierps kommun. Den ska bland annat 
innehålla information till unga om evenemang, mötesplatser och var man vänder sig om man 
mår dåligt eller behöver stöd. Genom appen ska det vara möjligt att som ung framföra sina 
åsikter eller ställa frågor till kommunen, samtidigt som det ska finnas möjlighet för 
kommunen att kunna ställa frågor direkt till unga. 
Utöver detta utreds möjligheten att införa e-förslag för alla medborgare i Tierps kommun, 
samt att införa en demokratitrappa för elever i grundskolan, med inspiration från 
Kulturarvstrappan. 

Samverkan med civilsamhället 

Ett starkt och engagerat civilsamhälle är avgörande för att kommunen ska utvecklas i en 
hållbar riktning och för att vi som samhälle gemensamt ska kunna lösa de utmaningar vi står 
inför. Att kommunen och civilsamhället utvecklar fungerande samverkansformer är därför 
avgörande för att Agenda 2030-målen ska uppnås. 
En process för att ta fram en lokal överenskommelse mellan Tierps kommun och 
civilsamhället har pågått sedan 2020 i nära dialog med föreningslivet i kommunen. 
Kommunfullmäktige beslutade att anta överenskommelsen i juni 2022. Det övergripande 
syftet med överenskommelsen är att skapa samsyn, tillit, och förtroende mellan parterna. 
Överenskommelsen innehåller principer och åtaganden för samverkan mellan Tierps kommun 
och civilsamhällets organisationer. Den är en gemensam grund att stå på för kommunen och 
de föreningar som aktivt väljer att ansluta sig till överenskommelsen. Överenskommelsen 
innebär inte att det kommunala ansvaret för välfärdsfrågor och välfärdsutvecklingen i Tierps 
kommun ska flyttas över till civilsamhället. 
Ett föreningsråd inrättades under 2022. Syftet föreningsrådets verksamhet är att underlätta för 
föreningar i kommunen genom en ömsesidig och stimulerande dialog mellan kommunen och 
föreningslivet, vilket bygger goda relationer. Ett gott samhällsengagemang ska på sikt ge en 
positiv utveckling för föreningar i kommunen, vilket också ökar förutsättningarna för fler 
människor att känna delaktighet och inkludering samt att verka för utveckling av kommunen 
som helhet. 

Styrmodell 

Kommunens styrmodell arbetades om under 2019. Den nya modellen bygger på målstyrning 
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och ett tillitsbaserat förhållningssätt. Stor vikt har lagts på medborgarnas insyn i och förståelse 
för kommunens verksamheter. Utformningen av budgetdokumentet är ett led i det. 
Budgetdokumentets utformning möjliggör också en harmonisering med FN:s antagna 
hållbarhetsmål, Agenda 2030, och regionala mål. 
Intern styrning och kontroll är en del av ekonomi- och verksamhetsstyrningen och syftar till 
att hjälpa kommunstyrelsen och kommunledningen att säkerställa att de mål som 
kommunfullmäktige har beslutat om uppnås, att intern och extern rapporteringen är tillförlitlig 
och att såväl lokala som nationella bestämmelser följs. 
Tillitsbaserat förhållningssätt i styrning syftar till att skapa och vidmakthålla en känsla av tillit 
och förtroende mellan chefer, mellan medarbetare och mellan chefer och medarbetare. Som 
organisationskultur innebär det att det finns en allmän respekt och tilltro till den enskilde 
chefens eller medarbetarens professionella kunskap, integritet och förmåga till att utföra sina 
arbetsuppgifter utan omfattande översyn. 
Ett tillitsbaserat förhållningssätt förutsätter att det finns en känsla av gemensamt syfte för 
organisationen – ett gemensamt ställningstagande till varför kommunen behövs i samhället – 
där alla upplever att de bidrar, är värderade, är uppskattade, och att de får utrymme att fatta 
egna beslut inom de ramar som fastställts genom lag och andra bestämmelser. 
Tillitsbaserat förhållningssätt i styrning innebär inte att verksamhet är befriad från all form av 
uppföljning och kontroll. Till viss del är uppföljning och kontroll, så länge den är på en rimlig 
nivå och utformad på ett nyttigt sätt, en förutsättning för att skapa tillit i en stor organisation. 

Effektiv organisationsstruktur 

Sedan år 2007 arbetar Tierp i en organisationsmodell där kommunstyrelsen är ansvarig nämnd 
för kommunens verksamheter. Syftet är att få en tydligare styrning genom en enda styrlinje 
från kommunstyrelsen till verksamheten. Inom kommunstyrelsen finns utskott för beredning 
av ärenden till kommunstyrelsen och för att följa upp verksamheten. Utskotten har delegation 
på viss myndighetsutövning, men utövar i övrigt ingen egen styrning av verksamheten. Idag 
finns fyra verksamhetsutskott under kommunstyrelsen, utskottet för Barn och unga, utskottet 
för Arbete och omsorg och utskottet för Samhällsbyggnad som bereder ärenden inom sina 
områden, samt kommunstyrelsens arbetsutskott. Inför den kommande mandatperioden 
kommer beslut fattas under 2022 om en delvis förändrad utskottsstruktur. 
Organisationsmodellen ger förutsättningar att generera samordningsvinster för 
verksamheterna då alla arbetar under samma nämnd. 

Krisberedskap och civilt försvar 

En kris är en händelse som drabbar många människor och stora delar av samhället. Kriser 
uppstår ofta oväntat och utan förvarning, det är därför viktigt att bygga upp en god beredskap. 
Alla berörda aktörer behöver ha en god uppfattning om sin egen roll och ansvar, samt 
kunskaper och färdigheter i att hantera information, samverka, fatta beslut och kommunicera. 
Det civila försvaret omfattar hela samhället, där många aktörer måste samverka. Att skapa ett 
starkt civilt försvar är därför en process som kommer att behöva fortgå under många år 
framåt. Verksamheten bedrivs av många olika aktörer; statliga myndigheter, kommuner, 
regioner, näringsliv och frivilligorganisationer. 
Covid-19 och det förändrade säkerhetsläget i vårt närområde har aktualiserat behovet av en 
ökad krisberedskap och förmåga att hantera extrema situationer och kriser i kommunen 
framöver. Arbetet med en ökad krisberedskap och kommunens kontinuitetsplanering omfattar 
bland annat att se över behovet av beredskapslager av till exempel livsmedel och 
skyddsmateriel för vård och omsorg. 
Under 2023 förväntas kommunen att få ett större ansvar för brottsförebyggande arbete. 
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Kommunen förväntas ta fram en aktuell lägesbild över brottsligheten på lokal nivå som ska 
mynna ut i en åtgärdsplan för det brottsförebyggande arbetet i kommunen. 

Kommunerna står starka tillsammans 

Kommunstyrelsen beslutade i mars 2020 att ställa sig bakom ambitionen att skapa större nytta 
för medborgarna genom ökad samverkan inom Uppsala län. Ambitionen är att kommunerna 
Tierp, Älvkarleby, Enköping, Knivsta, Heby, Östhammar och Håbo gemensamt ska 
genomföra en första bred förstudie om möjligheterna att samverka mer kring olika 
kommunala uppdrag. Rent konkret har det resulterat i ett antal projektplaner inom prioriterade 
områden. Idag finns pågående samverkan både inom juridik- och upphandlingsområdet. 
Samverkan i länet har fortsatt öka och idag finns även Uppsala kommun samt Region Uppsala 
med som intressenter för att uppnå ytterligare samordningsvinster. Bland annat har ett HR-
nätverk etablerats för att kunna samverka och utveckla arbetet med kompetensförsörjning 
över hela länet. 

Varumärket Tierp 

Tierps kommun har en rik historia som vi ska synliggöra för att lyfta och utveckla bilden av 
kommunen, dess verksamheter och geografiska område. Kommunen arbetar med en 
gemensam varumärkesplattform som tar vara på både historien och de framtida möjligheterna 
som finns. Arbetet med varumärkesplattformen kommer att återupptas efter att ha pausats 
under pandemin. Varumärkesplattformen ska användas vid såväl marknadsföring som 
rekryteringar. 

Digitalisering 

Samhällets digitalisering medför att medborgare och företag ställer högre krav på 
tillgänglighet, delaktighet och service. Att ta tillvara digitaliseringens möjligheter är ett sätt 
för kommunen att effektivisera verksamheten och göra den mer tillgänglig. Digitalisering är 
inte en IT-fråga utan handlar framförallt om verksamhetsutveckling och ett förändrat 
arbetssätt. 
Ett fungerande utbyggt bredband i kommunen är en av förutsättningarna för fortsatt 
digitalisering. För åren (2022-2025) har tio landsbygdsprojekt i kommunen beviljats 
projektstöd av PTS, Post- och Telestyrelsen. Den totala investeringen är på 110 miljoner i 
kommunen, varav cirka 40 miljoner är stödpengar och aktörerna investerar 70 miljoner. Till 
skillnad från tidigare betalas projektpengarna ut i förskott. 
Kommunen fortsätter att utveckla den digitala servicen så medborgare och företag kan hantera 
sina ärenden oberoende av tid och rum. Även de interna processerna fortsätter att digitaliseras 
för att bli mer effektiva, tydligare och konsekventa. Vi arbetar för att hela processer ska vara 
digitala från att initiera ärenden till att handlingar arkiveras i ett E-arkiv. 
De senaste åren har delvis förändrat vårt arbetssätt till att bli mer oberoende av tid och plats. 
Vi arbetar för att det digitala mötet och den digitala arbetsmiljön ska vara god långsiktigt. Vår 
digitala arbetsplats behöver rätt verktyg och förutsättningar för att kunna bidra till goda och 
effektiva samarbeten och resultat. 
Säker digital kommunikation (SDK) och Single digital gateway (SDG) är ett nationellt 
respektive europeiskt initiativ som kommer påverka Tierps kommun framöver. SDK är ett 
samverkansprojekt för en säker och enhetlig hantering av känslig information inom den 
offentliga sektorn i Sverige. Tjänsten bygger på en gemensam digital infrastruktur som nu går 
att ansluta till. SDG, den gemensamma digitala ingången till EU, ska göra det enklare för 
privatpersoner och företag att få tillgång till relevant information och kunna utföra tjänster 
digitalt hos offentliga aktörer inom hela EU. 
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Den gemensamma IT-nämnden för Tierp, Älvkarleby, Östhammar, Heby och Knivsta 
kommuner har nu funnits ett antal år och vi arbetar nu för att fortsätta utveckla och förbättra 
processerna och samarbete, både gentemot IT-centrum och övriga kommuner. 

Upphandling 

Upphandling är en stödfunktion för hela kommunkoncernen. Syftet är att hjälpa till med 
strategisk styrning, kontroll och en helhetssyn utifrån ett totalkostnadsperspektiv med en 
långsiktigt god ekonomi. Kommunen har en kvalitetssäkrad upphandlingsprocess för 
kommunkoncernens totala behov av varor, tjänster och entreprenader. Det innebär att all 
anskaffning sker enligt gällande regler, att utbildningar hålls löpande och att företag bjuds in 
till informationsträffar. 
Under 2021 genomfördes 122 upphandlingar av varor, tjänster och entreprenader. All 
upphandling ska vara inriktad på att de upphandlande varorna och tjänsterna ska bidra till en 
ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling. 
Med syfte att tillsammans nyttja resurser och volymer så effektivt som möjligt finns sedan 
lång tid tillbaka en samverkan mellan kommunerna i Uppsala län kring genomförande av 
upphandlingar men även för kompetensutveckling av upphandlare. 

Mål 

 10. Minskad ojämlikhet 

Minska ojämlikheten inom och mellan länder. 

Delmål 

10.8  Tilliten bland kommunens invånare ska öka. 

 16. Fredliga och inkluderande samhällen 

Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, tillhandahålla tillgång 
till rättvisa för alla samt bygga upp effektiva, och inkluderande institutioner med 
ansvarsutkrävande på alla nivåer. 

Delmål för Tierps kommun 

16.1 Medborgarnas delaktighet i kommunens verksamhet och utveckling ska öka. 

16.2 Kommunens verksamheter ska vara effektiva, transparanta och rättssäkra. 
16.3 Kommunens resultat ska under respektive år i planperioden uppgå till minst 2,0 % 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.  

16.4 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. Kommunens egenfinansiering 
ska över tid ligga över 60 %. 
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Delmål för Tierps kommun 

16.5 Kommunens soliditet inklusive samtliga pensionsförpliktelser ska på lång sikt återställas till minst 25 %. 
På kort sikt ska målet vara 2023 – 20 % och 2025 – 25 %. 

 17. Genomförande och globalt partnerskap 

Stärka genomförandemedlen och återvitalisera det globala partnerskapet för hållbar 
utveckling. 

Delmål för Tierps kommun 

17.1 Kommunens samverkan och partnerskap med andra kommuner, Region Uppsala, företag och 
civilsamhälle ska öka. 

17.2 Kommunens upphandlingar ska genomföras på ett sätt som bidrar positivt till Agenda 2030 även utanför 
kommunens gränser. 

Särskilda uppdrag 

Särskilda uppdrag 

6.1.a Medborgardialog ska genomföras för att öka delaktigheten och medskapandet för kommunens invånare 
inför alla större utvecklingsförändringar. Kommunen ska främja lokalt engagemang för lokal utveckling på 
samtliga orter/områden i kommunen. 

6.1.c Digitaliseringstakten inom kommunens verksamheter ska öka för att uppnå bättre service gentemot 
medborgare, verksamhetseffektivisering samt ge möjligheter för nya servicelösningar. 

6.1.g Den mat som serveras i kommunens verksamheter ska vara god och näringsrik. Upphandlingarna ska 
utformas så att lokala livsmedelsproducenter ges goda förutsättningar att kunna bli leverantörer och andelen 
ekologisk mat ska öka. 

6.1.h Se över menyer och metoder för att minska på matsvinnet ytterligare och öka nöjdheten med maten inom 
alla verksamheter utifrån föregående års nivå. 

6.1.j Intensifierat effektiviseringsarbete inom hela kommunkoncernen för att resurserna ska räcka till mer, 
generera kvalitetshöjningar samt öka organisationens robusthet såväl ekonomiskt som organisatoriskt. 
6.1.k Effektiviseringsuppdrag 2023: Översyn av möjliga samordningsvinster, effektiviseringar och åtgärder 
inom kommunen som helhet. Åtgärder genomförs löpande och de delar som kräver politiskt beslut lyfts upp 
under 2023 för att säkerställa tillräcklig effekt 2024, total kostnadsreduktion ska generera en miniminivå som 
medför att resultatnivån för kommunen om 1% kan hållas 2024. 

6.1.l Beredskapssamordnare. Utifrån kommunens kommande ansvar för brottsförebyggande arbete och 
ANDTS – Mål 16: 1-4 Agenda 2030. Delvis finansierad av medel från MSB. 

6.1.m Tydliggöra kostenhetens uppdrag, effektivisera organisationen. 

6.1.n Medel som läggs hos kommundirektör för effektiviseringsuppdrag 2023. Översyn av samordningsvinster, 
effektiviseringar och åtgärder för att säkerställa effekt inför budget 2024. 
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Avsnitt 6.2 Barnomsorg och utbildning 

Utvecklingsförutsättningar 

År 2021 hade kommunen 3682 barn och elever i förskola och grundskola och i mars 2022 var 
antalet 3797. Antalet elever har ökat kraftigt de senaste tre åren och trenden ser ut att fortsätta 
vilket för med sig behov av långsiktigt hållbara strategier gällande resursfördelning, 
lokaltillgång och lokalutnyttjande. Antalet elever i gymnasieskolan har ökat och var 523 
elever år 2022 och i vuxenutbildningen var, i maj 2022, 531 personer inskrivna. 
I Tierps kommun omfattar utbildningsområdet barnomsorg, förskola, förskoleklass, 
grundskola, fritidshem, fritidsklubb, gymnasieskola, grund- och gymnasiesärskola, kommunal 
vuxenutbildning (Yrkesvux), särskild utbildning för vuxna (Lärvux) och utbildning i svenska 
för invandrare (SFI). Kommunen har arton förskolor, elva grundskolor, en gymnasieskola 
med ungdomsgymnasium samt vuxenutbildning. 
Tabellen visar elevantal i Tierps kommuns skolor. 

Elevstatistik 2020 2021 2022 

 Källa: SCBs årliga 
statistik per oktober 

Källa: SCBs årliga 
statistik per oktober 

Källa: SCBs årliga 
statistik per oktober 

Förskola och pedagogisk 
omsorg 

1069 (kommunal 
förskola) 

1036 (kommunal 
förskola) 

984 (kommunal förskola) 

 4 (kommunal pedagogisk 
omsorg) 

0 (kommunal pedagogisk 
omsorg) 

0 (kommunal pedagogisk 
omsorg) 

 51 (fristående 
pedagogisk omsorg) 

53 (fristående 
pedagogisk omsorg) 

51 (fristående 
pedagogisk omsorg) 

Grundskola 2312 (inklusive 
förskoleklass), varav 979 
i fritidshem och 40 i 
fritidsklubb 

2412 (inklusive 
förskoleklass), varav 907 
i fritidshem och 42 i 
fritidsklubb 

2448 (inklusive 
förskoleklass), varav 939 
i fritidshem och 64 i 
fritidsklubb 

Grundsärskola och 
träningssärskola 

28 26 32 

Gymnasium 576 525 512 

Gymnasiesärskola 19 21 17 

Vuxenutbildning 868* 701* 1050* 

Tabell 5: Elevantal i Tierps kommuns skolor. Källa: SCB  

* Antal inskrivna personer, ej omräknat till heltidsstuderande. 
 

Nationell lagstiftning och styrande beslut 

All utbildning vilar på skollagen och de olika förordningarna för förskola, grundskola, 
gymnasium och vuxenutbildning. Tierps kommun följer barnkonventionen som lag och de 
allmänna råden vilka är rekommendationer om hur pedagogisk omsorg, förskolor, skolor och 
vuxenutbildningen bör tillämpa lagar och regler. 
I både bibliotekslagen och skollagen anges att eleverna i grundskolan, grundsärskolan, 
specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ha tillgång till 
skolbibliotek. 
Bland kommande lagförändringar som diskuteras ingår obligatorisk förskola från 5 år och en 
10-årig grundskola med nuvarande förskoleklass som den första årskursen. 
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Statlig styrning och ekonomi 

Huvudmän, det vill säga den som har det övergripande ansvaret för en skola, har möjlighet att 
söka riktade statsbidrag för att skapa bättre förutsättningar att arbeta med 
skolutvecklingsfrågor och stödja barns och elevers lärande och utveckling. Tierps kommun 
har i dagsläget cirka 70 olika statsbidrag inom ett stort antal områden. 

Förskola 

Det har ställts höga krav på förändringar i förskolan under pandemin för att möta barnens, 
vårdnadshavares och personalens behov av trygghet och en säker arbetsmiljö. Det har varit en 
ansträngande tid för verksamheterna där vi tar med oss att förskola kan bedrivas på olika sätt 
och att kommunen klarar av att göra de anpassningar som krävs. 
Det aktiva arbetet för att minska sjukfrånvaron fortsätter genom stödinsatser av närmaste chef. 
År 2021 var sjuktalet i förskolan lägre än tidigare år trots pandemin. 
I enlighet med kollektivavtalet HÖK 21 har en handlingsplan utarbetats i samverkansgruppen 
för utbildning. Förbättringsområden inom arbetsmiljö, arbetsorganisation och arbetstid har 
identifierats genom en enkät som alla medarbetare inom utbildning fått svara på. Arbetet 
fortsätter med olika åtgärder i samverkan med fackliga representanter. 
Kommande år byggs flera nya förskolor med möjlighet att fasa ut provisoriska lokaler. Det 
kommer att ge bättre möjligheter att utveckla goda lärmiljöer för barnen och förbättra 
arbetsmiljön för personalen. 
Likvärdigheten är förskolans största utmaning. Resurser i förskolan ska fördelas utifrån 
barnets förutsättningar och behov. Det behövs en större organisation kring barn i behov av 
särskilt stöd utifrån funktionsvariationer och socioekonomisk bakgrund. De duktigaste 
pedagogerna ska arbeta där behoven är störst för att öka likvärdigheten. 
Förskolans nya plan för digitalisering implementeras hösten 2022. Bland annat lyfts vikten av 
att barnen ska vara aktiva producenter och få prova på programmering, filmskapande med 
mera. Lärmiljöerna utrustas med fler digitala verktyg för både barn och personal. 
Arbete med hållbar utveckling sker genom Grön flagg. Förskolorna blir certifierade efter sina 
genomförda miljöarbeten anpassat till ålder och mognad inom olika områden. För närvarande 
har 17 av våra 18 förskolor certifieringar. Även matematik och Natur och teknik för alla 
(NTA) är prioriterade områden. 
Förskolan har representanter i olika nätverk inom regionen, universitet och högskola. 
Partnerskola-samarbetet pågår med Uppsala universitet vilket ökar samverkan kring 
lärarutbildningarna. Sveriges kommuner och regioner (SKR) leder ett nationellt nätverk för 
verksamhetschefer där kommunens deltagande ger oss en god överblick över läget i hela 
landet. 
På familjestödsenheten, inom Individ- och familjeomsorgen, bedrivs öppna förskolan. Öppna 
förskolans pedagog ska arbeta aktivt med att informera förskolan om det stöd som finns för 
kommunens invånare så de i sin tur kan föra vidare informationen till föräldrar. Genom tidig 
upptäckt och tidiga insatser främjas det förebyggande arbetet som familjestödsenheten kan 
erbjuda. 

Grundskola och gymnasium 

Kunskapsresultaten i Tierps kommun är något lägre än förväntat. De varierar mellan skolor 
även med hänsyn tagen till socioekonomiska förutsättningar. Därför krävs insatser över tid 
som syftar till att stärka likvärdigheten och höja kunskapsresultaten. 
De totala elevkostnaderna samt de andelar som utgör undervisningskostnader och kostnader 
för elevhälsa ligger under rikssnitt inom grundskolan. Den största skillnaden sett i en 
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riksjämförelse finns att hitta i den del som berör undervisning. Under planperioden är 
ambitionen att vända denna trend i syfte att nå en likvärdig skola. 
För att hjälpa elever med låg skolnärvaro är samarbetet och det förebyggande arbetet i 
samverkan kring barn i Tierp (SamBaT) viktigt. Där samarbetar Utbildningsverksamheten, 
Individ- och familjeomsorgen och Kultur och fritidsverksamheten med elever och 
vårdnadshavare. Tack vare arbetet som drivits av Högbergsskolan via ”Trygg övergång” har 
man kunnat fånga upp många elever med hög frånvaro i grundskolan. 
År 2021 lämnade 82,3 procent av kommunens elever i åk 9 grundskolan med behörighet till 
gymnasieskolans nationella program vilket är en förbättring från föregående år men 
fortfarande lägre än den genomsnittliga kommunen i riket (84,7 procent). 
Kommunens gymnasieskola har ett brett programutbud och ger våra unga goda möjligheter att 
kunna välja det program som de önskar. Samarbetet mellan ungdomsgymnasiet och 
vuxenutbildningen är en viktig förutsättning för att kunna behålla program trots få sökande. 
Teknik- och vårdcollege är viktiga forum för att säkerställa att utbildningen motsvarar 
arbetsgivarnas krav på våra elever. Andelen elever som är folkbokförda i kommunen och som 
valde att studera på kommunens gymnasieskola år 2021 var 62,6 procent. 
Under 2021 tog 63,6 procent av eleverna i gymnasieskolan examen inom 3 år. Detta resultat 
ligger något under det förväntade med hänsyn tagen till socioekonomiska faktorer, men det är 
en förbättring från föregående år. Under året har en ny ledningsorganisation med fokus på 
närmare pedagogiskt ledarskap etablerats för att fortsatt utveckla och förbättra 
kunskapsresultaten. Gymnasieskolan arbetar med ett systematiskt kvalitetsarbete med 
inriktning på värdegrund och delaktighet. Ett prioriterat område är arbetet med ökad 
elevnärvaro. Insatserna syftar till att ytterligare höja kvaliteten på utbildningen så att andelen 
elever med examen ökar. 
Kommunens största utmaning handlar om att höja måluppfyllelsen, öka andelen elever som 
lämnar gymnasieskolan med en examen, samt se till att skolan i kommunen blir likvärdig för 
alla elever. Planerade insatser för att lyckas med detta är kompetensutvecklingsinsatser för 
chefer och personal, utvecklade av ett nytt systematiskt kvalitetsarbete, samt olika lokala 
skolanknutna åtgärder framtagna inom processarbetet ”Samverkan för bästa skola” inom 
grundskolan. 
Ett viktigt mål i grundskolans läroplan är att våra elever ska förberedas för det digitala 
samhälle som de ska verka i. Digitaliseringen i skolan innebär stora möjligheter samtidigt som 
det ställer krav på en god tillgång till digitala enheter och digitala system. 
Kompetensutvecklingsinsatser genomförs för såväl chefer som övrig personal för att nå målet 
med en adekvat digital kompetens. Insatser för att förbättra infrastruktur, arbetssätt, 
förhållningssätt, lärmiljöer och organisation genomförs för att möjliggöra elevers och 
personals digitala lärande och kompetensutveckling. Åtgärdsplaner för digitalisering har 
utarbetats för alla skolformer. Alla som arbetar inom förskolan och skolan ska få bra 
förutsättningar att utveckla sin förståelse för digitaliseringens möjligheter och utmaningar. 
Under 2021 genomfördes en satsning som innebär att varje elev i grundskolan har tillgång till 
en egen personlig dator eller iPad. I och med detta introducerades även heltäckande digitala 
läromedel. Användning av kommunikationsverktyg som Teams i digitala och flexibla former 
har utvecklats, inte minst som en följd av covid-19-pandemin. Ett kontinuerligt arbete för att 
utvärdera nya digitala tjänster pågår. Just nu är digitala prov och självskattningsverktyg för 
digital kompetens aktuella, liksom tjänster för kartläggning av kunskaper och trygghet. 

Vuxenutbildning och matchning mot kompetensbehov 

Inom vuxenutbildningen i Tierp erbjuds studier på grundläggande och gymnasial nivå, 
Yrkesvux, SFI (svenska för invandrare), samt Lärvux. Antalet studerande var 531 i maj 2022. 
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Samtliga utbildningsformer erbjuds även som distansstudier genom en extern aktör. 
Vuxenutbildningen är en arbetsmarknadsåtgärd för att minska utanförskap och rusta 
människor till arbete och/eller vidare studier. 
En kombination av studier på SFI och en yrkesutbildning erbjuds inom Barn och fritid, Vård 
och omsorg samt inom Industriprogrammet. Dessa utbildningar ska möta arbetsgivarnas 
efterfrågan, samt korta utbildningstiden för elever inom SFI. 
Vuxenutbildningen och Vård- och omsorgsverksamheten i Tierp samverkar kring 
flexutbildningar som leder till en yrkesutbildning som undersköterska. I dessa utbildningar 
ska de studerande ha möjlighet att kombinera studier och arbete. Genom statliga medel från 
Omsorgslyftet får den studerande möjlighet till nedsatt arbetstid med 30 procent med 
bibehållen lön. Dessa utbildningar riktar sig till dem som arbetar inom vård och omsorg, men 
som saknar relevant utbildning för yrket. Inför införandet av skyddad yrkestitel för 
undersköterskor som sker under 2023, behöver dimensioneringen av utbildningsplatser 
anpassas ytterligare. Även utbildningar inom Barn- och fritid kommer erbjudas som 
flexutbildningar senast 2023. 
Genom kommunens Lärcentrum erbjuds kommunens medborgare kostnadsfria möjligheter till 
högskolestudier på distans inklusive tentamensmöjligheter i hemkommunen. 

Trygghet och hälsa 

Elevers och vuxnas upplevelser av trygghet och trivsel är viktiga förutsättningar för lärande, 
hälsa och välbefinnande. Ett förebyggande och främjande barn- och elevhälsoarbete är ett 
högprioriterat område. Resultat på Skolinspektionsenkäter, centrala trygghetsundersökningar, 
samt den riksomfattande undersökningen Liv-Hälsa-Ung visar att grundskolan och gymnasiet 
behöver utveckla arbetet med likabehandlingsfrågor och ungas delaktighet när det gäller 
frågor som berör dem. 
Alla barn och elever ska utifrån sina förutsättningar och behov komma till en stimulerande 
och tillåtande miljö. Trygghet är en förutsättning för förtroendefullt samarbete mellan barn, 
vårdnadshavare och personal. Barn- och elevhälsans organisation tar ansvar för 
kompetensutveckling och stöd. 
Kommunen har nolltolerans mot kränkande behandling. Inom utbildningsverksamheterna 
utreds, rapporteras, dokumenteras och åtgärdas alla incidenter. Incidenterna följs upp och ett 
digitalt dokumentationsstöd finns för anmälan och uppföljning av tillbud och kränkningar. Ett 
viktigt samarbete mellan olika professioner inom utbildning, socialtjänst och kultur- och 
fritidsverksamhet sker i forumet SamBaT (Samverkan för Barn i Tierp), där man 
övergripande utifrån olika perspektiv arbetar förebyggande kring barns och ungas 
förutsättningar i Tierps Kommun. Syftet är att genom ökad samverkan med barns behov i 
centrum skapa goda förutsättningar för ett bra liv för barn och unga i kommunen. 
I arbetet med att öka det psykiska välmåendet hos barn och unga samarbetar elevhälsan och 
kultur- och fritidsverksamheten. Ett exempel på detta är Dans för hälsa som riktar sig både till 
tjejer och killar samt föreläsningar och interaktiva aktiviteter kring psykisk hälsa inom 
fritidsgårdarnas verksamhet. Det främjande arbetet för psykisk hälsa ställer stora krav på 
kompetensen inom samtliga skolformer och därför är behovet av en barn- och elevhälsa med 
samtliga professioner viktig. 
Utifrån lagrådsremiss 17 februari 2022 föreslås att elevhälsans uppdrag stärks. Elevhälsans 
arbete ska bedrivas på individ-, grupp- och skolenhetsnivå och ske i samverkan med lärare 
och övrig personal. Elevhälsan ska också vara en del av skolans kvalitetsarbete. Vid behov 
ska elevhälsan samverka med hälso- och sjukvården och socialtjänsten när behov finns. 
Elevhälsan ska främst arbeta hälsofrämjande och förebyggande och inriktas på elevers 
skolsituation och måluppfyllelse. Utredningen har dock visat att elevhälsans förebyggande 
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och hälsofrämjande arbete ofta får stå tillbaka för åtgärdande insatser i form av akuta ärenden. 
För att den samlade elevhälsans potential ska kunna utnyttjas fullt ut och bli verklighet 
behöver samverkan, såväl inom elevhälsan som mellan elevhälsan och övrig personal i skolan 
utvecklas. Lagändringen föreslås träda i kraft 2 juli 2023. 
I Tierps kommun är en del i arbetet med tidiga insatser satsningen på nya samfinansierade 
kuratorstjänster. För att överbrygga glappet mellan socialtjänst och skola har fem kuratorer, 
riktade mot åk F-6, rekryterats. Kuratorerna är anställda i skolan men arbetar nära 
socialtjänsten med bland annat att motivera och lotsa barn och vårdnadshavare till att söka 
stöd, samt att arbeta för att motverka stigma i att söka hjälp hos socialtjänsten. 

Måltiden i förskola och skola 

En god kost gynnar skolresultaten. Inom förskolan och skolan serveras varje dag omkring 
3900 portioner mat, vilken lagas på de nio tillagningskök som är geografiskt utspridda i 
kommunen. Arbetet innefattar att erbjuda hälsosamma och näringsriktiga måltider, men även 
att fylla ett pedagogiskt och lärande syfte för eleverna. Det innefattar även att arbeta för 
minskad klimatpåverkan, ökad andel gröna rätter samt minskat matsvinn, i enlighet med 
Agenda 2030. 
Kommunen har under 2020-2021 arbetat för att öka andelen närproducerade livsmedel. Detta 
arbete bidrar till att öka kvalitén ytterligare på måltiderna som serveras, samtidigt som 
samverkan stärks med lokala producenter. I förlängningen väntas det bidra till ökad kunskap 
om livsmedelsproduktion och även stärka kommunens livsmedelsberedskap. 
I kommande utveckling av nya förskolor och skolor, så växer även köken i kommunen och 
under år 2022 står ett nytt kök klart på Kyrkskolan i Kyrkbyn. 

Kompetensförsörjning 

Tillgången till legitimerade pedagoger är lägre än önskvärt i förskola och grundskola. Inom 
förskolan är andelen heltidstjänster med förskollärarexamen 42 procent, vilket dock motsvarar 
medelvärdet i riket. Svårigheterna att rekrytera legitimerade lärare väntas öka kraftigt i 
framtiden på grund av stora pensionsavgångar i kombination med att intresset för yrket 
minskat de senaste åren. Inom grundskolan är andelen lärare med pedagogisk 
högskoleexamen 82,7 procent. För att möta dagens och framtida behov sker aktivt arbete med 
kompetensutveckling, till exempel uppdragsutbildningar för att öka andelen legitimerade 
pedagoger eller genom att bevilja studier inom till exempel Lärarlyftet. Att öka andelen 
legitimerade medarbetare och utöka den specialpedagogiska kompetensen är nyckelfaktorer i 
arbetet med att förbättra kommunens skolresultat. 

Mål 

 4. God utbildning för alla 

Säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt 
lärande för alla. 

Delmål 

4.1 Alla barn ska ha tillgång till förskola av god kvalitet som ger omvårdnad och förbereder dem för att börja 
grundskolan. 
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Delmål 

4.2 Alla barn ska erbjudas en likvärdig grundskola av god kvalitet som leder till relevanta och ändamålsenliga 
kunskaper. 

4.3 Säkerställ skolornas tillgång till närliggande naturmiljöer för utomhuspedagogik. 

4.5 Andelen behöriga till gymnasieskolans yrkes- eller högskoleförberedande program ska öka på kommunens 
samtliga högstadieskolor. 

4.6 Andelen gymnasieelever med examen inom 3 år ska öka. 

 5. Jämställdhet 

Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt. 

Delmål 

5.1 Kommunens verksamheter ska planeras utifrån både kvinnor och mäns, flickors och pojkars behov och 
resurser ska fördelas likvärdigt mellan könen. 

5.2 Alla vuxna och barn ska bemötas utan diskriminering och utan stereotypa föreställningar om kön. 

 10. Minskad ojämlikhet 

Minska ojämlikheten inom och mellan länder. 

Delmål 

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

Särskilda uppdrag 

Särskilda uppdrag 

6.2.a Dagens skolstruktur i form av skol- och förskoleverksamhet på nuvarande orter ska bibehållas och 
insatserna för en likvärdig skola ska öka. 

6.2.b Fokus på tidiga insatser och förebyggande arbete för högre resultat. 

6.2.c Snabbare vägar till arbete för vuxna genom praktikplatser varvat med SFI redan från början. Utveckla SFI 
och yrkes SFI för bättre resultat. 

6.2.d Regional samverkan inom gymnasie- och vuxenutbildningen för bättre matchning mot arbetsmarknad och 
resurseffektivare verksamhet. Ökad samverkan mellan utbildning, näringsliv och de offentliga arbetsgivarna 
och se mer UF-företagande, lärlingsutbildningar samt utveckla teknik- respektive vård- och omsorgscollege. 

6.2.f Pedagogisk omsorg ska erbjudas som ett alternativ. 

6.2.g Utredning av fritidshemsverksamheten i Tierp med syfte att hitta en form som når lagstadgad nivå samt 
använder resurser på bästa vis. 

6.2.i Sammanställa och synliggöra den statistik som redan finns i syfte att tydliggöra och stötta det 
systematiska kvalitetsutvecklingsarbetet samt vidta riktade insatser för att förbättra elevernas måluppfyllelse 
och öka likvärdigheten inom skolan. 

6.2.j Stärka det förebyggande elevhälsoarbetet. Särskilt fokus ska läggas på ökad fysisk aktivitet genom 
fortsatt arbete enligt tidigare projekt ”Rörelsesatsning i skolan” och deltagande i ”Cykelvänlig skola”. 
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Särskilda uppdrag 

6.2.l Byggnation av ny förskola i Söderfors. 

6.2.m Befintliga förskolelokaler som ersätts med ny förskola i Skärplinge säljs/återgår till lägenheter/återlämnas 
till skolan. 

6.2.n Byggnation av SKR-konceptförskola på Vallskogatomten. 
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Avsnitt 6.3 Bo, trafik och miljö 

Utvecklingsförutsättningar 

Tierps kommuns folkmängd har ökat under de senaste åren. Inflyttning är den bidragande 
orsaken till den ökade folkmängden då födelseöverskottet under samma period varit negativt. 
Befolkningsprognosen för Tierps kommun visar fortsatt tillväxt. Den växande befolkningen 
innebär en ökad efterfrågan på bostäder, kommunal verksamhet och service. 
Befolkningsökningen bidrar bland annat till ökade krav på infrastruktur som gynnar effektiva 
och fossilfria transporter och att samhällsexpansionen är hållbar. Utbyggnad av infrastruktur 
ställer höga krav på upphandlingar av utförandetjänster för att erhålla hög kvalitet till 
fördelaktig kostnad. Tierps kommun kommer fortsätta att använda sig av dynamiska 
inköpssystem för infrastrukturarbeten, det skapar goda möjligheter för mindre och lokala 
leverantörer att delta i upphandlingar. 
Enligt kommunens vision ska Tierps kommun vara en grön och harmonisk oas för hela livet. 
Vid planering och byggande ska ett grönt, rent och tilltalande utseende eftersträvas. 
Kommunens olika delar ska ha tillgång till natur, grönska, rent vatten och präglas av god 
tillgänglighet. 

Nationell lagstiftning och styrande beslut 

En stor del av området handlar om myndighetsutövning och är därmed lagstyrt, till exempel 
inom samhällsplanering, byggnation, miljö, livsmedel, samt alkohol och tobak. 
Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) är en långsiktig strategi som handlar om hur 
organisationen Region Uppsala vill möta framtidens utmaningar och utveckla det geografiska 
området Uppsala län tillsammans med Tierps kommun och övriga kommuner i länet. RUS 
innehåller målsättningar om att bidra till en växande region och en hållbar utveckling. 
Vattenmyndigheterna har tagit fram ett åtgärdsprogram utifrån EU:s vattendirektiv. Flera av 
åtgärderna riktar sig till kommunerna och kommer innebära vissa ökade kostnader kommande 
år. 
Riksdagens beslut att avveckla det statliga investeringsstödet försvårar nyproduktion av 
bostäder till rimliga hyresnivåer. Den statliga utredningen ”En socialt hållbar 
bostadsförsörjning” föreslår bland annat att allmännyttan inte ska omfattas av lagen om 
offentlig upphandling (LOU). Blir förslaget verklighet skulle det kunna minska 
byggkostnaderna och ha stor betydelse för kommunens allmännyttiga bostadsbolag. 
Tierpsbyggen skulle ha möjlighet att bygga hyresrätter med hyresnivåer som 
kommuninvånarna har råd att betala. 

Hållbart samhälle 

För att nå ett klimatsmart samhälle måste kommunens samhällsplanering ha ett starkt fokus på 
att skapa förutsättningar för effektiva och fossilfria transporter. Det handlar om att prioritera 
nya bostads- och verksamhetsområden i kollektivtrafiknära lägen, verka för säkra skolvägar 
och att tillgången till förnybara drivmedel inom kommunen ökar. Kommunen ska även ställa 
miljökrav; till exempel vid upphandlingar, på exploatörer vid markanvisningar och på de 
kommunala bolagen via ägardirektiv och genom det gemensamma arbetet kring avfall och 
vatten- och avloppsplanerna. Detaljplanering av befintliga och nya områden ska leva upp till 
hållbarhetskrav. Vid all planering ska lösningar som främjar resurseffektivitet och minimerar 
påverkan på ekosystemen eftersträvas. 
För att nå ett klimatsmart samhälle måste kommunens samhällsplanering fokusera på att 



33 av 119 

skapa förutsättningar för effektiva och fossilfria transporter. Det handlar om att prioritera nya 
bostads- och verksamhetsområden i kollektivtrafiknära lägen, verka för säkra skolvägar och 
att tillgången till förnybara drivmedel inom kommunen ökar. Kommunen ska även ställa 
miljökrav vid upphandlingar, på exploatörer vid markanvisningar och på de kommunala 
bolagen via ägardirektiv och genom det gemensamma arbetet kring avfall samt vatten- och 
avloppsplanerna. Detaljplanering av befintliga och nya områden ska leva upp till hållbarhets-
kraven. Vid all planering ska lösningar som främjar resurseffektivitet och minimerar påverkan 
på ekosystemen eftersträvas. 
Energianvändningen till fastigheter ska aktivt minskas genom att kontinuerligt arbeta med 
energieffektivitet och att synliggöra faktisk uppmätt förbrukning för kunden. Vid uppvärm-
ning av fastigheter ska elintensiv uppvärmning undvikas eftersom Tierp ligger i ett område 
med risk för effektbrist på elnätet. Genom att använda andra fossilfria uppvärmningsformer, 
så som fjärrvärme, minskas effektbristen på elnätet vilket annars kan påverka fortsatt 
exploatering och utbyggnad i kommunen. 
Transportinfrastrukturen ska utvecklas med ett tydligt fokus på hållbar mobilitet som ger 
förutsättningar för ett tillgängligt samhälle där människor och gods kan förflytta sig säkert och 
effektivt. Det innebär exempelvis ett effektiviserande av befintlig infrastruktur och åtgärder 
som kan påverka behov av transporter och val av transportsätt. Här spelar flertalet faktorer in 
för att skapa möjligheter till hållbara kombinationsresor mellan gång, cykel och kollektiv-
trafik. En viktig del är att öka potentialen för cykling i det befintliga vägnätet. Kommunen har 
även en viktig roll att i samverkan med andra aktörer utveckla hållplatser och bytespunkter för 
att tillgängliggöra kollektivtrafiken. Det bidrar till ett jämställt transportsystem som är 
anpassat för alla. 
Taxor inom renhållning och vatten- och avloppsverksamheten ska utvecklas för att möjliggöra 
för medborgarna att leva hållbart. Det ska vara lätt att göra rätt, vilket är centralt för att uppnå 
ett cirkulärt samhälle som inte tär på begränsade resurser. 
Hållbara samhällen och tätorter kräver fungerande grön infrastruktur och spridningsvägar för 
djur och växter, och detta ska vara en integrerad del av samhällsplaneringen. Varierade 
grönområden och skyddad natur skapar högre motståndskraft mot klimatförändringarna och 
förser invånarna med flertalet ekosystemtjänster, bland annat luftrening, dagvattenhantering 
och svalka vid värmeböljor. Vatten är en grundförutsättning för allt levande på jorden, och 
rent vatten är en förutsättning för människors hälsa. En hållbar samhällsutveckling måste 
därför säkerställa att vårt grundvatten samt våra sjöar och vattendrag inte förorenas. 
Enligt kommunens naturvårdspolicy ska det finnas god tillgång till en rik och varierad natur 
med goda förutsättningar för friluftsliv och rekreation. I ett samhälle där den psykiska ohälsan 
ökar är det viktigt att kommunens invånare har nära till natur, grönska, rent vatten och att 
dessa områden präglas av god tillgänglighet för alla. Det är viktigt för att gynna en god 
folkhälsa i hela befolkningen. Innan förtätning av bebyggd miljö sker ska tillräckligt stora 
ytor för dagvattenhantering, natur och rekreation säkerställas. Även skolors behov av gröna 
utemiljöer ska tillgodoses i planeringen. 
Barn och ungas delaktighet inom samhällsplaneringen ska ta en större plats och kommunen 
måste arbeta för att de ska bli en aktiv del inom samhällsutvecklingen. Genom att planera i 
barn och ungas ögonhöjd och sänka blicken och se utifrån deras perspektiv skapas 
förutsättningar för ett hållbart samhälle. 

Ny översiktsplan 

Hösten 2018 fattade kommunfullmäktige i Tierp beslut om att tillsätta en tillfällig beredning 
för att utarbeta en ny översiktsplan. Det övergripande målet för beredningen är att utforma 
förslag till långsiktig och hållbar plan för hela kommunen. ÖP 2050 ska vara i linje med 
kommunens vision om en grön och harmonisk oas för hela livet. Beredningen ska arbeta 
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demokratiskt och öppet och ska enligt uppdraget aktivt verka för stort deltagande från 
allmänhet med en demografisk bredd, så att kommuninvånare i alla åldrar ges möjlighet att 
bidra till arbetet. 
Det har genomförts medborgardialoger för att fånga upp medborgarnas kunskap och intressen 
inom det geografiska området. Det var totalt 551 medborgare som deltog under de arton 
dialoger som genomfördes hösten 2019 till våren 2020. 
Som en del i arbetet med att ta fram en översiktsplan ska kommunen hålla samråd med 
allmänhet, myndigheter och organisationer. Översiktsplanen för Tierps kommun är ute på 
samråd hösten 2022. Syftet med samrådet är att samla in kunskapsunderlag, synpunkter och 
önskemål. Därefter omarbetas förslaget till översiktsplan med hänsyn till inkomna syn-
punkter. Målsättningen är att den nya översiktsplanen ska vara redo för antagande under 2023. 

Planläggning, exploatering och bostadsförsörjning 

Kommunen arbetar kontinuerligt med planläggning av mark för såväl bostadsändamål som för 
handel, verksamheter och andra funktioner. Det finns en ökad efterfrågan på bostäder i 
kommunen, därför är arbetet med att ta fram detaljplaner för bostadsändamål prioriterat. 
Planläggning av nya bostäder sker både i form av modernisering av befintlig bebyggelse, 
komplettering genom förtätning inom befintlig bebyggelsestruktur, liksom genom 
expansioner genom etableringar av nya bostadsområden. 
Ledstjärna i samhällsbyggnadsprocessen hela vägen från översiktsplan, genom detaljplan, 
lovärenden, genomförande och till förvaltning ska vara ekonomisk, social och ekologisk 
hållbarhet. Kommunen arbetar för att genom planläggning, upphandling och genomförande 
skapa förutsättningar för en variation av byggnadstyper, bostadsstorlekar och upplåtelse-
former. Allmänna platser och offentliga rum ska ha hög estetisk kvalitet med en bredd av 
funktioner och som uppmuntrar till möten och aktivitet. Kommunen utvecklar och provar nya 
samarbetsformer med exploatörer och externa aktörer för genomförande av större 
exploateringar, utan att belasta den kommunala ekonomin. 
När nya bostadsområden planeras är det viktigt att tidigt planera för skola, förskola samt 
lokaler och ytor för sport och fritid. 

Samverkan och kompetensförsörjning 

Den kompetens och kapacitet som är kopplat till myndighetsutövande, såsom bygglov, 
serveringstillstånd eller miljötillsyn, är högt efterfrågad på arbetsmarknaden. Det finns risk för 
högpersonalomsättning, vilket innebär kapacitetsförluster under vissa perioder. Konsekvensen 
är längre ledtider för myndighetsärenden och sämre tillgänglighet för medborgare, 
verksamheter och företag. 
Möjlighet till samverkanmed närliggande mindre kommuner utreds. Fördelar med en ökad 
samverkan skulle kunna vara att samla viktig kompetens, skapa flera karriärvägar och få en 
högre grad av effektivitet och specialisering. Det skulle också kunna öka Tierps kommuns 
attraktivitet som arbetsgivare. Att samverka i en eventuell gemensam förvaltning kräver 
förarbete i form av likvärdiga interna arbetsrutiner i de samverkande kommunerna. Att 
använda samma ärendehanteringssystem innebär inte att upplägg och arbetssätt är detsamma. 
Det finns djupgående samarbete mellan kommunens allmännyttiga bostadsbolag 
Tierpsbyggen, Tierps Energi och Miljö AB och Tierps kommun. Allmännyttan deltar ofta i 
tidiga skeden av detaljplaneprocesser där gemensamma kontaktytor finns. På samma vis ges 
samhällsbyggnadsenheten möjlighet till insyn och inspel i Tierpsbyggens projekt, till exempel 
gällande arkitektonisk utformning, samspel mellan allmänplats och allmännyttans fastigheter 
och samordnade av insatser inom geografiska områden. Andra centrala samarbetsområden 
med synergieffekter är inom upphandling, personalfrågor och projektledning. 
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Mål 

 6.  Rent vatten och sanitet för alla 

Säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla. 

Delmål 

6.1 Förbättra vattenkvaliteten genom att minska föroreningar, stoppa dumpning och minimera utsläpp av farliga 
kemikalier och material. 

6.2 Effektivisera vattenanvändningen inom alla sektorer samt säkerställ en hållbar försörjning av sötvatten för 
att förebygga vattenbrist och låga grundvattennivåer. 

6.3 Verka för att återställa de vattenrelaterade ekosystemen, däribland våtmarker, floder och sjöar. 

 7. Hållbar energi för alla 

Säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, hållbar och modern energi för 
alla. 

Delmål 

7.1 Öka andelen förnybar energi i den kommunala energimixen och underlätta införandet av småskaliga 
energilösningar. 

7.2 Minska kommunens energiförbrukning, bland annat genom energieffektivisering. 

 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur 

Bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering 
samt främja innovation. 

Delmål 

9.1 Bygga ut en tillförlitlig och hållbar infrastruktur, där kollektivtrafik och olika mobilitetslösningar är en naturlig 
del, för att stödja ekonomisk utveckling och människors välbefinnande. 

9.2 Genom upphandling styra mot renare och smartare teknik. 

9.3 Antal hushåll och verksamheter som är anslutna till snabbt och kapacitetsstarkt bredband ska öka. 

 10. Minskad ojämlikhet 

Minska ojämlikheten inom och mellan länder. 
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Delmål 

10.7 Kommunens fysiska planering ska verka för att socioekonomisk segregation motverkas. 

 11. Hållbara städer och samhällen 

Göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara. 

Delmål 

11.1 Verka för till fullgoda och ekonomiskt överkomliga bostäder för alla. 

11.2 Kommunen ska ha planberedskap för 300 bostäder per år. Fokus ska vara att planera i kollektivtrafiknära 
lägen. 

11.3 Skapa inkluderande tätortsmiljöer som erbjuder god tillgång till grönområden och offentliga platser och 
som ger möjlighet att ta sig fram säkert som gång- och cykeltrafikant. 

11.6 Ett gott utbud av offentlig och kommersiell service med hög kvalitet och tillgänglighet i hela kommunen. 

 12. Hållbar konsumtion och produktion 

Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster. 

Delmål 

12.1 Minska mängden avfall genom åtgärder för att förebygga, minska, återanvända och återvinna avfall. 

12.2 Matsvinnet ska minska. 

12.3  Kommunens upphandlingar ska främja hållbar produktion och stimulera en cirkulär ekonomi. 

 13. Bekämpa klimatförändringarna 

Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser 

Delmål 

13.1  Senast år 2045 ska kommunen inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser. 

13.2 Klimatanpassa den fysiska planeringen för att begränsa klimatpåverkan och minska sårbarheten vid ett 
förändrat klimat. 

13.3 Kommunens och kommunkoncernens transporter ska vara fossilfria till år 2030. 
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 14. Hav och marina resurser 

Bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt för en hållbar 
utveckling. 

Delmål 

14.1 Förebygg och minska alla slags föroreningar i havet, i synnerhet från landbaserad verksamhet, såsom 
marint skräp och tillförsel av näringsämnen. 

14.2 Förvalta och skydda marina och kustnära ekosystem på ett hållbart sätt. 

14.3 Verka för stärkta populationer av fisk och andra vattenanknutna arter, bland annat genom åtgärder som 
förstärker fiskrekryteringen vid kusten. 

 15. Ekosystem och biologisk mångfald 

Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart 
bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt hejda 
förlusten av biologisk mångfald. 

Delmål 

15.1 Integrera stadsgrönska och ekosystemtjänster vid planering, byggande och förvaltning i kommunens orter. 

15.2 Bevara biologisk mångfald och säkerställ att värdefulla naturmiljöer får adekvat skydd och vårdas ur ett 
framtidsperspektiv. 

15.3 Vidta åtgärder för att stärka ekosystemtjänster och motverka minskning av biologisk mångfald och 
spridning av invasiva arter på kommunägd mark. 

Särskilda uppdrag 

Särskilda uppdrag 

6.3.b Vid upphandling ska krav ställas på ökande andel fossilfria bränslen, för att nå fossilfria transporter till år 
2030. Kommunen ska även främja lösningar som underlättar för privatpersoner att nå effektiva och fossilfria 
transporter. 

6.3.c Källsortering av avfall ska införas i kommunens samtliga verksamheter under 2022. 

6.3.e Kommunen ska verka för att kommuninvånare och kommunens företagare har den information och 
medvetenhet som behövs för att göra medvetna val som främjar hållbar utveckling. 

6.3.g Genomgång av hyreskontrakt inom bostadsbeståndet för att om möjligt tillgodose behov inom 
kommunens egna verksamhetslokaler för att effektivisera lokalutnyttjandet och möta bostadsefterfrågan. 

6.3.h Området södra villorna i Siggbo trädgårdsstad läggs ut på anbud inför tecknande av exploateringsavtal 
för att hålla nere kommunens belåningsgrad och öka näringslivets medverkan i exploatering av området. 

6.3.i Utreda möjligheterna för ytterligare delområden inom Siggbo trädgårdsstad att hantera via 
exploateringsavtal. 

6.3.j Mobilitetsplan (plan för hållbart rese- och transportsystem) för Tierps kommun ska färdigställas under 
2022. 
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Avsnitt 6.4 Kultur, fritid och friluftsliv 

Utvecklingsförutsättningar 

Kultur, fritid och friluftsliv är en av grundstenarna i ett väl fungerande samhälle, dessa bidrar 
till att vidga människors vyer och skapa förståelse för andras perspektiv. Tierps kommun har 
ett gott samarbete med länets institutioner, fria kulturskapare, civilsamhälle, föreningar och 
näringsliv. Internationella utblickar, utbyten och samarbeten är viktiga i ett mångkulturellt och 
globalt samhälle. 
Tierps kommun har också god tillgång på rik och varierad natur. Kommunen har en lång och 
relativt oexploaterade kuststräcka. Dalälvslandskapet och odlingslandskapet ger och utstrålar 
orördhet och är bärare av tusenårig kulturhistoria. I kommunen finns flera naturreservat, ett 
kulturreservat, ett biosfärområde och flera riksintressen för friluftsliv och naturvård. 
Kommunen samverkar med föreningar, studieförbund och civilsamhället och ger bidrag för 
arrangemang, aktiviteter och lokaler. Kommunen bidrar även med kompetens vid samverkan 
och erbjuder föreningslivet subventionerade ändamålsenliga lokaler och mötesplatser. 
För att förverkliga det som står i kommunens vision, att Tierps kommun är en grön och 
harmonisk oas för hela livet, beaktas tillgänglighet och närhet till naturen i planeringen av 
framtida bostadsområden. Det är en framgångsfaktor. 
Kommunen arbetar med att återstarta kulturlivet och föreningslivet efter covid-19-pandemin. 
Effekter på föreningslivet märks genom minskat deltagande inom barn- och 
ungdomsverksamhet. Inom kultursektorn finns minskad förmåga att arrangera evenemang hos 
kommunens föreningar. 

Nationell lagstiftning och styrande beslut 

Delar av området är reglerat i nationell lagstiftning. Uppdrag runt bibliotek och skolbibliotek 
regleras i bibliotekslagen respektive skollagen. Arbetet med att skydda och vårda kulturmiljön 
regleras i kulturmiljölagen, miljöbalken och plan- och bygglagen. Enligt lagen om nationella 
minoriteter och minoritetsspråk ska Tierps kommun bidra till att skydda och främja 
minoritetsspråken och främja de nationella minoriteternas möjlighet att behålla och utveckla 
sin kultur. Barnkonventionen medför åtaganden kring barns rätt till vila och fritid, till lek och 
rekreation anpassad till barnets ålder samt rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga 
livet. 
Region Uppsala antog år 2020 en regional biblioteksplan för perioden 2020-2023 som 
kommunen förhåller sig till. Kommunen förhåller sig också till de tio mål för friluftslivs-
politiken regeringen antog år 2012. I målen är utgångspunkten att friluftslivet bidrar till hälsa, 
naturförståelse och regional utveckling. 

Motion och friluftsliv 

Kommunen tillhandahåller ett flertal anläggningar och områden för träning, rörelse och hälsa. 
Exempel på dessa är sport- och motionshallar, specialsalar, ishallar, fotbollsplaner, utegym, 
friidrottsanläggning och motionsspår. Vintertid är skidspåren attraktiva besöksmål. Det finns 
tre inomhusbad i kommunen, dessa finns i Tierp, Örbyhus och Karlholmsbruk. Det finns även 
en utomhusbassäng i Örbyhus. I Kulturhuset Möbeln finns en boulehall med fyra banor. 
Fritidsbanken som finns på Vegavallen i Tierp, är ett kostnadsfritt bibliotek för idrotts- och 
fritidsutrustning. Möjligheterna att vandra, cykla, bada, fiska och utöva friluftsaktiviteter är 
stora i kommunen. 
Tillgången till friluftsliv är värdefull både för den enskilda människan och för samhället i 
stort. Det är också en betydande del i kommunens ansvar för folkhälsan. Att vistas i naturen 
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kan medföra en rad positiva effekter för hälsan, till exempel minskad stress, stärkt kognitiv 
förmåga och förbättrad psykisk hälsa. Det främjar också fysisk aktivitet och ger möjlighet till 
sociala kontakter i en avkopplande miljö. Det är viktigt att alla människor får samma 
möjlighet att vistas i naturen och ha tillgång till friluftsliv som kan tillgodoses genom till 
exempel natur i sin närhet. I samarbete med bland andra Upplandsstiftelsen har ett antal 
speciellt utpekade Smultronställen i naturen tagits fram. Till smultronställena ska det vara lätt 
att ta sig och de ska ge förutsättningar för ett bra besök. I anslutning till Upplandsledens 
vandringsled genom kommunen finns öppna stugor för övernattning. Tämnaråns kanotled har 
förlängts och är nu på cirka fem mil. Bryggor för strandhugg, i och upptag har byggts. 
Kommunala naturbad finns i Mehedeby, Fagerviken, Ängskär, Lövstabruk, Karlholmsbruk, 
Ullfors, Ubblixbo, Tobo och i Tierp. 

Kultur och välmående 

I kommunen finns ett rikt kulturarv med vallonbruken och Örbyhus slott. Utöver dessa finns 
kulturområden såsom fiskelägen, det ålderdomliga kulturlandskapet och Hållnäskusten. 
Kommunen bedriver kulturverksamhet i egen regi, men också i samarbete med föreningsliv, 
civilsamhälle och kulturarbetare. Bibliotek, föreningsliv och studieförbund ger möjligheter att 
bevara och utveckla eget skapande, fortsatt bildning, stimulans och sociala möten. 
Kulturhuset Möbeln i centrala Tierp, samt biblioteken i kransorterna Örbyhus, Söderfors, 
Karlholm och Skärplinge är viktiga platser för möten mellan människor. Dessa platser 
erbjuder också kulturupplevelser och möjlighet till kulturutövande i olika former, till exempel 
föreläsningar, utställningar, konserter, föreställningar med mera. Arbetet med att nå ut till 
medborgarna pågår ständigt med utveckling av den uppsökande verksamheten med projekt 
som bokbil, bokautomater och kapprumsbibliotek även på de mindre orterna i kommunen. 
Bibliotekens uppsökande arbete med ”Boken kommer” riktar sig till de som inte har möjlighet 
att ta sig till biblioteken i kommunen. Kommunen arbetar med att alla invånare ska ha 
möjlighet till kultur och välmående oavsett var i kommunen medborgarna bor. 
Verksamheterna med kultur i vården, kulturprogram och studiecirklar, ger möjlighet till social 
gemenskap, minnesträning och trivsel. 
Den offentliga konsten finns på olika ställen runt om i kommunen. Arrangemanget ”Konst på 
väg” med öppet hus hos konstnärer och konsthantverkare i Tierps kommun lockar cirka 
15 000 besökare årligen. 
Tierps kommun har också ett rikt musikliv. Konsertserien Konsertkarusellen är ett samarbete 
mellan Musik i Uppland, Tierps kommun och det lokala föreningslivet. Flera konserter i olika 
genrer genomförs under året och på olika orter. Kommunen har även en rik folkmusik- och 
folkdanstradition. Genom Sveriges första och enda folkmusikinstitut, Eric Sahlström 
Institutet, tas kunskaper och erfarenheter inom folkmusik- och folkdansområdet tillvara och 
utvecklas. I kommunen finns flera spelmanslag och ett folkdanslag. Spelmansstämmor 
anordnas vid flera tillfällen under året. Lövstabruks kammarmusikfestival och Musik i 
Orangeriet på Örbyhus slott erbjuder under sommaren högklassig musik. Musiklivet är också 
mycket aktivt genom Norra Upplands Kammarorkester och kulturskolan i Tierps kommun 
uppträder löpande under året och är ett nav i de goda samarbeten som bedrivs inom 
musiklivet. 

Psykisk hälsa 

Den psykiska ohälsan har ökat i samhället och i samverkan med andra aktörer måste 
kommunen arbeta mer aktivt med att stärka den psykiska hälsan. Tierps kommun satsar 
mycket på förebyggande arbete tillsammans med Region Uppsala och övriga kommuner i 
länet. Med stöd av statliga stimulansmedel provas flera typer av riktade insatser till 
riskgrupper bland barn och unga. Till exempel införs Dans för hälsa riktad mot pojkar, 
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liknande den satsning riktad mot flickor som permanentas utifrån sina goda resultat. Det 
planeras även aktiviteter såsom föreläsningar kring psykisk ohälsa och ett ökat samarbete med 
Hälsoäventyret. 
Fysisk aktivitet och friluftsliv har en dokumenterad positiv effekt på psykisk hälsa och 
kommunen arbetar med att ytterligare tillgängliggöra naturen för att stimulera till 
uteaktiviteter. Besöken i våra natur- och friluftsområden har ökat under covid-19-pandemin 
och troligt är att den trenden kommer att hålla i sig. Utvecklingen av utemiljö som stimulerar 
till ett aktivt liv kommer att bli allt viktigare i det framtida samhället. 

Barn och unga 

Kommunen erbjuder barn och unga ett varierat kulturutbud i förskola, skola och på fritiden. I 
kommunen finns familjelördagar, lovverksamhet, filmvisningar och bokprat riktat till 
familjer, barn och unga. Kulturskolan verkar på alla skolor och erbjuder möjligheter till 
utveckling på fritiden inom olika konstformer. Folk- och skolbiblioteken stimulerar och 
inspirerar till läsning, skrivande och eget skapande. Barn och unga ges förutsättningar att 
utveckla läsförståelse och språk genom god tillgång till litteratur och andra medier. 
Bokäventyret är ett samarbete mellan Kulturskolan och biblioteksverksamheten där fokus 
ligger på att stärka läsupplevelser med estetiska uttryck som exempelvis skapande i bild och 
form, dans, rytmik, drama och gestaltning. Målet är att väcka nyfikenhet hos barnen och 
skapa en djupare förståelse för det lästa genom att få uttrycka sig varierat. 
Tierps kommun har en kulturgaranti där alla barn genom en Kulturslinga får ta del av olika 
kulturupplevelser varje år. Tierps kommun har även Kulturarvstrappan där barnen i skolan tar 
del av det lokala, materiella och immateriella kulturarvet. 
Fritidsgårdarna i kommunen är en träffpunkt för barn och unga och anordnar flera olika 
kulturarrangemang och aktiviteter under skolloven. Fritidsgårdarna är kostnadsfria och finns i 
orterna Tierp, Örbyhus, Söderfors och Skärplinge. Fritidsgårdarna är HBTQ-certifierade. 
Idrottsanläggningar, sporthallar och bad ger förutsättningar för fysisk aktivitet och rörelse för 
barn och ungdomar. Genom föreningslivet och skolan skapas många aktiviteter på anlägg-
ningarna. Tierps kommun arbetar för en vattensäker kommun där simundervisning och lek är 
en viktig del för att säkerställa simkunnigheten. 
Kommunen prioriterar utemiljön för barn och ungdomar. I Mehedeby, Karlholm, Skärplinge, 
Söderfors, Tierp och Örbyhus finns lekplatser med olika teman. I Tierp, vid Vegavallen, finns 
även en hinderbana och en sagostig för barn. Kommunägd skog, parkmark och grönområden 
ska främja den biologiska mångfalden och erbjuda människor en miljö som stimulerar till lek 
och utevistelse. 

Mötesplatser 

Kultur- och fritidsverksamheten skapar mötesplatser för människor. Digitala och fysiska 
mötesplatser med kompetent personal och gott värdskap ger människor livsglädje. 
Kulturhuset Möbeln är ett levande hus som genom liv och verksamhet blir en mötesplats för 
alla. I Kulturhuset Möbeln finns lärcentrum som erbjuder högskole- och universitets-
studerande möjligheter till studier och tentamen. Biblioteken, baden och Vegavallen är 
exempel på andra inkluderande mötesplatser som kommunen driver. "Mer öppet" i 
biblioteken i kransorterna skapar ökad tillgänglighet. Kommunens offentliga konst erbjuder 
vardagliga möten med konst för medborgarna i gemensamma utemiljöer. 
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Mål 

 3. God hälsa och välbefinnande 

Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar. 

Delmål 

3.1 Säkerställa kultur- och fritidsaktiviteter för alla, oavsett kön, bakgrund eller ekonomiska förutsättningar. 

3.2 Säkerställa ett tillgängligt friluftsliv för alla, oavsett rörelseförmåga. 

3.3 Säkerställa god tillgång till grönområden med höga rekreations- och naturvärden, som stimulerar till lek och 
utevistelse. 

 4. God utbildning för alla 

Säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt 
lärande för alla. 

Delmål 

4.4 Ge goda förutsättningar för livslångt lärande, bildning och tillgång till ett rikt kultur- och fritidsliv för alla. 

 5. Jämställdhet 

Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt. 

Delmål 

5.1 Kommunens verksamheter ska planeras utifrån både kvinnor och mäns, flickors och pojkars behov och 
resurser ska fördelas likvärdigt mellan könen. 

 10. Minskad ojämlikhet 

Minska ojämlikheten inom och mellan länder. 

Delmål 

10.2 Verka för att alla människor, oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning, etnicitet, ursprung, religion eller 
ekonomisk eller annan ställning, blir inkluderade i det sociala, ekonomiska och politiska livet. 
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 11. Hållbara städer och samhällen 

Göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara. 

Delmål 

11.4 Stärka arbetet för att skydda och trygga våra kultur- och naturarv. 

11.5 Säkerställa möjligheten till tätortsnära friluftsliv. 

 14. Hav och marina resurser 

Bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt för en hållbar 
utveckling. 

Delmål 

14.4 Främja ett hållbart fritidsfiske genom att skapa bättre förutsättningar för naturlig fiskreproduktion. 

14.5 Verka för att det ska finnas tillräcklig infrastruktur för att minska fritidsbåtars påverkan på marina 
ekosystem. 

14.6 Minska mängden plastavfall som hamnar i haven. 

 15. Ekosystem och biologisk mångfald 

Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart 
bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt hejda 
förlusten av biologisk mångfald. 

Delmål 

15.4 Förvalta och tillgängliggöra kommunens grön- och naturområden så de både utvecklar höga naturvärden 
och lockar till utevistelse. 

15.5 Informera om natur- och kulturvärden i tätortsnära miljöer för att öka medvetenheten hos 
kommuninnevånare och besökare. 

Särskilda uppdrag 

Särskilda uppdrag 

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

6.4.c Översyn och effektivisering av lokaluthyrning, hyror och avgifter inom Kultur och fritidsverksamheten. 

6.4.d Aktiv samverkan kring gränsdragningslistor med TKAB för minskade driftkostnader för anläggningar. 

6.4.e Avveckla Fritidsklubben, låg beläggning och erbjuds endast i Tierp. 
  



43 av 119 

Avsnitt 6.5 Näringsliv och arbete 

Utvecklingsförutsättningar 

Tierps kommun har ett gynnsamt läge mellan två större städer. För arbetsgivare är läget av 
stor vikt för att rekrytera arbetskraft. I Uppsala län beräknas minst 50 000 nya jobb erbjudas 
fram till år 2025 och befolkningen i länet bedöms öka med 16 procent fram till år 2030. 
Tierps kommun har en lång bruks- och industritradition, en traditionen som lever vidare i flera 
stora multinationella företag samt innovativa mindre och medelstora företag inom verkstad 
och tillverkning. Den största branschen i kommunen är jordbruk, skogsbruk och fiske som står 
för 26 procent av antalet företag och därefter byggverksamhet med 14 procent. Den 
näringsgren som har flest antal arbetstillfällen i kommunen är tillverkning och utvinning, där 
Atlas Copco, Erasteel kloster, Munters och Habia Cable är de största arbetsgivarna. 
Befolkningstillväxten skapar utrymme för nya företag samtidigt som befintliga växer och fler 
näringar har rekryteringsbehov. Det finns utmaningar med infrastrukturen där kapacitets-
brister inom elförsörjning samt fiberutbyggnaden hindrar nyetableringar. Det finns också 
utmaningar med kompetensförsörjningen, där måste utbildningar anpassas för att möta 
näringarnas behov. 
Tierps kommuns närhet till starka arbetsmarknadsregioner gör att många invånare har sitt 
arbete i andra kommuner. Tierps kommun har en negativ nettopendling, år 2021 var 
pendlingsunderskottet -2 324 personer. Pendlingsunderskottet har varit på ungefär samma 
nivå sedan 2015. Den största utpendlingen sker till Uppsala kommun och Arlanda flygplats. 
Därefter till Gävle kommun med Region Gävleborg och Östhammars kommun med Forsmark 
som stora arbetsgivare. 
I Tierps kommun ska det finnas goda förutsättningar för att leva, bo och verka i hela 
kommunen. Kommunens landsbygd har en viktig roll gällande livsmedels- och energi-
försörjning, det är också viktigt utifrån ett krisberedskapsperspektiv. 

Nationell lagstiftning och styrande beslut 

Regeringen fattade hösten 2021 beslut om en ny nationell strategi för besöksnäringen. I den 
identifierar regeringen ett antal strategiska områden för hållbar turism och växande 
besöksnäring. Dessa områden är enklare företagande, jobb och kompetens, kunskap och 
innovation, tillgänglighet samt marknadsföring. Till varje område kopplas fyra horisontella 
perspektiv: hållbarhet, digitalisering, platsutveckling och samverkan. 
Under 2021 antogs en Besöksnäringsstrategi för Uppsala län. Strategin siktar på perioden 
2021–2024 för att sammanfalla med internationella prognoser för turismens återhämtning 
samt den regionala utvecklingsstrategins programperiod. Målbilden för 
besöksnäringsstrategin är ”Utveckla en växande besöksnäring, samt säkerställa 
besöksnäringens återhämtning efter covid-19”. Strategin pekar ut relevanta strategiska 
insatsområden för att skapa bättre förutsättningar för en hårt ansatt besöksnäring att kunna 
utvecklas, växa hållbart och skapa jobb. 
Under 2022 beslutades Leader Nedre Dalälvens nya lokala utvecklingsstrategi för nästkom-
mande programperioden 2023 – 2027. Leader möjliggör för de som bor i en landsbygd att 
förverkliga sina egna idéer och visioner om hur bygden kan utvecklas genom finansiellt stöd 
och samarbeten mellan civilsamhället, näringslivet och den offentliga sektorn. 
Regeringens landsbygdsproposition från 2018 har ett tydligt fokus att skapa förutsättningar 
för landsbygderna att utvecklas. Propositionen innehåller mål och inriktningar som kan 
komma att påverka kommunernas åtaganden inom landsbygdsutveckling. Några exempel är 
satsningarna på bredband, service i landsbygder, ökad statlig närvaro, lärcentra och 
livsmedelsstrategin. 



44 av 119 

Sysselsättning i relation till socialt utanförskap 

Pandemin har påverkat delar av arbetsmarknaden negativt, det har resulterat i en ökad arbets-
löshet i Tierps kommun under 2020. Arbetslösheten har dock minskat något det senaste året 
och uppgick år 2021 till 7,5 procent i åldrarna 18-64 år, vilket är högre än snittet i riket som 
var 6,7 procent. Kommunen ser utmaningar att nyanlända och personer som står långt ifrån 
arbetsmarknaden hamnar ännu längre ifrån arbete i och med detta. Kommunen behöver 
utveckla nya arbetssätt, öka samverkan och skapa förutsättningar för att  människor ska 
komma ut i arbete eller studier. Ett exempel är projektet Växthuset som ger möjlighet till 
praktiskt arbete genom odling där individer förbereds för arbetsmarknaden. 
SKR:s projekt Utvecklingsnätverk Sociala Företag ska leva vidare efter projekttidens slut år 
2022. Målet är att fortsätta främja och stärka socialt företagande i kommunen för att ge 
människor möjlighet till egen försörjning och anställning. Det handlar om samverkan genom 
både dialog, upphandlingar, samverkansavtal och idéburet offentligt partnerskap (IOP:er). 
Arbetet berör även föreningslivet i kommunen. 

Näringslivsarbete 

Näringslivsarbetet syftar till att skapa och underlätta utvecklingen av ett starkt näringsliv med 
många arbetstillfällen inom flera branscher, som skapar bättre förutsättningar i såväl låg- som 
högkonjunktur. Det syftar också till att öka medvetenheten, samverkan och samarbete mellan 
sociala och traditionella företag. 
Företagsetableringar underlättas genom snabbt och effektivt bemötande, samt ett skräddarsytt 
team av tjänstepersoner som möter företagets behov under ett tidigt skede. Näringslivsarbetet 
präglas av ett starkt kundfokus där relationer, förtroende, problemlösning och snabb hantering 
är prioriterat. Medborgarservice är en väg in som ansvarar för att underlätta kontakten mellan 
kommunen, medborgaren och företagare. 
Varje år följer kommunen två olika näringslivsrankingar för att kontinuerligt följa näringslivs-
klimatet och företagens kontakt med kommunen. Generellt är de medelstora och stora 
företagen nöjda med relationen till kommunen. De mindre företagen önskar ytterligare stöd 
kring hantering av enklare ärenden, till exempel snabbare handläggningstider inom bygg-
branschen samt de gröna näringarna. Digitalisering av myndighetsprocessen från ansökan till 
beslut sker för att ytterligare underlätta för företagen och för att försöka möta företagen där de 
önskar. 

Näringsliv och arbete i kristider 

Det är osäkert vilka följder covid-19 får för företagen i kommunen på lång sikt, men trots de 
dystra siffrorna under 2020 och en bit in på 2021 har de större företagen återhämtat sig 
snabbare än vad många hade hoppats på. Många av småföretagen har haft en kraftigt minskad 
omsättning under pandemin och har haft det fortsatt tufft under 2022. Antalet konkurser i 
kommunen under 2021 var färre än år 2020. 
Småföretagare, främst inom handeln och besöksnäringen, hade inför sommaren 2022 en 
utmaning i att ta igen det ekonomiska tappet. En annan utmaning var att företagen i hög 
utsträckning hade förlorat sin personal som hade haft två år på sig att etablera sig i helt andra 
branscher. 59 procent av företagen uppgav under pandemin att det största hindret för tillväxt 
var att det är svårt att hitta rätt arbetskraft. Att rekrytera tillbaka arbetskraft var inte enkelt, 
därtill har intresset från unga att utbilda sig och söka sig en framtid inom exempelvis 
besöksnäringen minskat. 
Besöksnäringen är ofta en inkörsport för ungdomar till arbetsmarknaden. Det är  den näring 
som kan erbjuda störst variation av arbetstillfällen för människor med olika utbildnings-
bakgrund och det är den näring där flest utlandsfödda svenskar arbetar. Besöksnäringen är 
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arbetskraftsintensiv, vilket gör att en ökad omsättning snabbt leder till nya jobb. Om unga i 
högre utsträckning istället väljer andra branscher kan det skapa stora problem för besöks-
näringen och kommunen i stort. 
Fler svenskar valde att semestra i Sverige under covid-19-pandemin, denna trend ser ut att 
hålla i sig även efter pandemin. Det finns möjligheter att vända det tillstånd som pandemin 
skapade till en långsiktigt robust och hållbar besöksnäring. Det kräver samverkansinsatser på 
kommunal, regional och nationell nivå. Tierps kommun har intressanta besöksmål med 
varierande tillgång till service. Det finns bland annat bruksmiljöer, Dalälven, kulturlandskap, 
fiskelägen och relativt orörd natur. Dessa platser ligger ofta på landsbygden och skapar 
möjligheter till landsbygdsutveckling genom turism och besöksnäring, liksom företagande 
inom konsthantverk, mat och det småskaliga kustnära yrkesfisket. 
Företag inom flertalet branscher har haft problem med jämna orderingångar och leveranser av 
komponenter och reservdelar. Det beror både på leveransproblem och råvarubrist av olika 
material. Det här i kombination med att el-priserna, livsmedelspriserna och att drivmedels-
priserna kraftigt gick upp under våren 2022 har skapat en stor osäkerhet inför hösten 2022 och 
framåt. Det kan medföra att fler företag kommer bromsa viktiga investeringar eller rekrytering 
av mer personal. 
Tierps kommuns arbete med att öka andelen lokal mat i de kommunala köken fortsätter. Det 
ökar kommunens robusthet och möjlighet att köpa in mat även under kristider, och stärker de 
gröna näringarna i länet i stort. 

Kompetensförsörjning 

Den statliga styrningen av Yrkesvux, genom riktade statsbidrag, har sedan år 2017 drivit på 
för ett utökat regionalt samarbete i planering och genomförande av yrkesutbildningar för 
vuxna. En kartläggning över arbetskraftsbehovet i Tierps kommun visar på en brist inom 
framförallt tre områden: vård, barnomsorg och industri. Här bedrivs utbildningar både inom 
vuxenutbildningen och gymnasiet. Det bedrivs också lärlingsutbildningar där det finns en 
lokal efterfrågan, inom försäljning och service (tidigare Handelsprogrammet). 
Kommunen har ett tätt samarbete med företagen för att tillsammans med dem skapa 
utbildningsinriktningar inom vuxenutbildningen och gymnasiet som motsvarar 
arbetsmarknadens behov. 

Samverkan 

Kommunen är aktiv inom flera olika samverkans- och utvecklingsnätverk. Kommunen deltar 
också i olika projekt för att främja utvecklingen av både näringsliv, besöksnäring och 
landsbygden. 
Stockholm Business Alliance är ett utvecklingsnätverk för att bibehålla och skapa nya 
företagsetableringar och branscher inom kommunen. Genom nätverket får kommunen 
information om framtida etableringar och yttre påverkansfaktorer såsom elförsörjning, 
slutförvar av kärnavfall, fyrspår Uppsala-Stockholm samt utvecklingen av Arlanda flygplats. 
För att stödja landsbygdsutveckling samarbetar kommunen med lokala utvecklingsgrupper 
och deltar i deras lokala utvecklingsprojekt på olika sätt. En process för att ta fram en lokal 
överenskommelse mellan Tierps kommun och civilsamhället har pågått sedan 2020 i nära 
dialog med föreningslivet i kommunen. Kommunfullmäktige beslutade att anta överens-
kommelsen i juni 2022. Det övergripande syftet med överenskommelsen är att skapa samsyn, 
tillit, och förtroende mellan parterna. 
Besöksnäringsprojekt bedrivs både med Biosfärområdet Nedre Dalälven, Region Uppsala och 
angränsande kommuner. Destinationsappen "Upplev Norduppland" har skapats tillsammans 
med Älvkarleby kommun. 
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För att korta livsmedelskedjorna och utveckla de gröna näringarna i kommunen drevs under 
2020 och 2021 projektet NärMat i samverkan med Lantbrukarnas riksförbund (LRF) och ÄT 
Uppsala län. Kommunen införde Dynamiskt inköpssystem (DIS) för att möjliggöra för flera 
lokala lantbrukare att delta i kommunens upphandlingar och på så sätt öka andelen när-
producerad mat i skola, samt i vård- och omsorgsverksamheter. Projekttiden är avslutad, men 
en intern arbetsgrupp fortsätter med att få in fler producenter med hjälp av olika informations-
träffar. Arbete genomförs också för att öka förståelsen för matens betydelse kopplat till 
Agenda 2030 ute bland verksamheterna. Målsättningen är att få in en större variation av 
livsmedel i inköpssystemet, samt att verksamheterna i högre grad beställer lokala livsmedel 
till sina verksamheter. I förlängningen hoppas arbetet även leda till att exempelvis förskolor 
kan komma på studiebesök till gårdar och att praktikplatser ska finnas tillgängliga hos 
producenterna som levererar livsmedel till kommunen. 

Mål 

 5. Jämställdhet 

Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt. 

Delmål 

5.3 Tillförsäkra kvinnor fullt och faktiskt deltagande och lika möjligheter till ledarskap på alla beslutsnivåer i det 
politiska, ekonomiska och offentliga livet. 

5.4 Öka andelen kvinnligt företagande. 

 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 

Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv 
sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla. 

Delmål 

8.1 Stödja utvecklingen av arbetstillfällen för alla grupper, även de som står långt från arbetsmarknaden. 

8.2 Minska andelen ungdomar som varken arbetar eller studerar. 

8.3 Kommunens uppdrag som kontrollmyndighet, markägare och tillståndsgivare ska ske på ett rättssäkert, 
effektivt och professionellt sätt för att skapa bästa förutsättningar för näringslivet att bedriva sin verksamhet och 
växa. 

8.4 Verka för att bibehålla och öka antalet företag och stärka positiva attityder till entreprenörskap och 
företagande. 

8.5 Stärka framväxten av en hållbar turism som skapar arbetstillfällen och främjar lokal kultur och lokala 
produkter. 
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 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur 

Bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering 
samt främja innovation. 

Delmål 

9.4 Samverka med universitet, högskolor och företag för att bidra till ny kunskap och innovationer. 

 10. Minskad ojämlikhet 

Minska ojämlikheten inom och mellan länder. 

Delmål 

10.3 Motverka utanförskap och öka allas upplevda trygghet och hälsa. 

10.4  Fler nyanlända ska ha lämnat etableringsuppdraget för att börja arbeta eller studera. 

10.5 De socioekonomiska skillnaderna ska minska. 

 12. Hållbar konsumtion och produktion 

Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster. 

Delmål 

12.4 Produktionen från jordbruks- och trädgårdssektorn ska öka med 35 procent samt dess produktionsvärde 
ska öka med 50 procent till år 2030. 

12.5 Produktionsvärdet från ekologiska livsmedel ska öka med minst 200 procent till år 2030. 

Särskilda uppdrag 

Särskilda uppdrag 

6.5.a Fortsätta arbetet med att digitalt marknadsföra de utflyktsmål som finns i kommunen. 

6.5.c Arbeta med att lyfta fram kommunens attraktivitet för företag, skapa goda förutsättningar för 
nyetableringar av hållbara företag och säkra upp att redan etablerade företag stannar i kommunen och ges 
förutsättningar att utvecklas. 

6.5.d I samband med att Arbetsförmedlingen omorganiseras ska kommunen arbeta aktivt för ratt åta sig 
eventuella uppdrag som utlyses. 

6.5.f Under 2022 genomföra en översyn av kommunens arbete med näringslivsfrågor kopplat till service 
gentemot det lokala näringslivet med bäring på utvecklingsmöjligheter. 

6.5.g Se över näringsliv, turism och besöksverksamheten, ger en reducerad leverans jämfört med idag. 
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Avsnitt 6.6 Omsorg och stöd 

Utvecklingsförutsättningar 

Kommunen har ett stort uppdrag runt omsorg och stöd. Här ryms socialtjänst, individ- och 
familjeomsorg, funktionshindradeomsorg, äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård. 
Kommunen samverkar med andra aktörer för att öka chanserna till trygghet för särskilt utsatta 
invånare och grupper. Inom de närmaste åren kommer antalet äldre över 65 år att öka. 
Andelen äldre i förhållande till befolkningen i Tierps kommun beräknas ligga kvar på 24 
procent 2022 och kommande år. 
Psykisk hälsa är en fråga som blir viktigare och spänner över många områden, från barn till 
äldre. Tierps kommun står bakom den länsgemensamma handlingsplanen som syftar till att 
främja invånarnas psykiska hälsa. ”Psykisk hälsa/hälsa barn och unga” är en central del i det 
utvecklingsarbete av vårdcentrum Tierp Älvkarleby som sker i samverkan mellan Nära Vård 
och Hälsa (NVH), Region Uppsala och berörda verksamheter i Tierps kommun och 
Älvkarleby kommun. 
Under 2021 ökade kostnaderna för försörjningsstödet med cirka 6 procent jämfört med år 
2020. Antal biståndsmottagare har ökat med 3,6 procent under samma period. Historiskt sett 
har kommunen en förhållandevis stor andel långvariga försörjningsstödsärenden. Utöver det 
har fler ekonomiskt svaga hushåll flyttat till kommunen. 

Nationell lagstiftning och styrande beslut 

Området är till stor del reglerat i lag. Kommunens beslut kan i många fall överprövas av 
domstol. Såväl i socialtjänstlagen, lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 
som hälso- och sjukvårdslagen betonas att socialtjänsten och hälso- och sjukvårdens uppgift 
är att främja jämlikhet i levnadsvillkor. 
Det pågår flera statliga utredningar som kan påverka området. Ett beslut som påverkar verk-
samheten närmaste åren är fast omsorgskontakt som började gälla 1 juli 2022 för hemtjänsten, 
med kommande krav på att den fasta vårdkontakten från och med 1 juli 2023 är utbildad 
undersköterska. För personlig assistans handlar kommande förändringar både om vad som ska 
ses som grundläggande behov (t ex aktiv tillsyn), förtydliganden kring föräldraansvar samt 
stärkt rätt till personlig assistans för personer med psykisk funktionsnedsättning. 
En översyn av socialtjänstlagen presenterades i juni 2020. Den föreslås träda i kraft från och 
med 2023. Utredningens större förändringar handlar om förebyggande och tillgänglig social-
tjänst, planering av insatser, kunskapsbaserad socialtjänst och möjligheten att ge insatser utan 
föregående behovsprövning. 
I januari 2021 avslutades utredningen ”Samordnad utveckling för god och nära vård” SoU 
2017:01 med delbetänkandet ”Rätt stöd till psykisk hälsa” SoU 2021:6. Dessa utredningar 
belyser vikten av samverkan mellan kommuner och regioner för att möta utmaningarna för 
framtidens vård och omsorg. Utredningarna är grunden till det omställningsarbete som sker 
inom Uppsala län under den gemensamma rubriken Effektiv och nära vård 2030, där 
uppstartandet av Vårdcentrum Tierp Älvkarleby med tillhörande Närvårdsenhet är det 
tydligaste resultatet. 
En reglering av yrkestiteln undersköterska har föreslagits av regeringen. År 2024 ska skyddad 
yrkestitel för undersköterska vara klart. Under 2023 ska kartläggning ske för att undersöka att 
alla har rätt utbildning, vilket kommer att kräva personella resurser. För de undersköterskor 
som inte uppnår de förändrade kompetenskraven kommer validering krävas. Det pågår även 
en nationell översyn av kompetenskrav för personal inom bostad med särskild service inom 
LSS. 
Samsjuklighetsutredningen som utreder frågan om förbättrad vård för personer med 
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samsjuklighet pågår och ska vara klar i januari 2023. Den kan bland annat innebära att 
regionen tar över vissa delar av beroendevården från socialtjänsten. 
Utifrån Coronakommissionens rapport har regeringen tillsatt en utredning om en ny äldre-
omsorgslag och stärkt medicinskt kompetens i kommunerna. Samtidigt pågår även en statlig 
utredning om tillgång till hälso- och sjukvård inom verksamheter inom LSS. 

Statlig styrning genom särskilda bidrag 

Utöver den nationella styrning som finns genom lagstiftning och nationella riktlinjer sker viss 
styrning och prioritering inom området genom särskilda bidrag från staten. Bidragens villkor 
kan medföra utmaningar för verksamheterna då villkoren kan kräva snabba omprioriteringar 
av målsättningar. Är bidraget kortsiktigt blir det en utmaning att planera och genomföra det 
som bidraget ska användas till. Det gäller också om bidraget måste användas innevarande år 
eller om det är oklart om det kommer att beviljas. 
Tierps kommun har tagit del av stimulansmedel för att under 2021 ta fram en suicidpreventiv 
plan som implementeras under 2022. Vidare har flera satsningar gjorts inom äldreomsorgen 
genom ett riktat bidrag för ökad kompetens, samt ett mer generellt bidrag för att stärka 
äldreomsorgen. 
Kommunen har tilldelats medel för att utveckla arbetet med familjehemsvård för barn och 
unga. Även i arbetet mot våld i nära relation har kommunen beviljats medel för att fortsätta 
driva och utveckla arbetet. 

Samverkan med andra huvudmän och civilsamhället 

För att på bästa sätt ge stöd till individer som behöver det krävs att kommunen samverkar med 
andra huvudmän. Region Uppsala driver förändringar och förnyelse av dagens vårdstruktur 
för att anpassa vården till nya behov. Etableringen av vårdcentrum Tierp Älvkarleby i Tierp 
innebär att vården ska komma närmare invånarna både geografiskt, digitalt, tillgängligt och 
relationellt. En del i detta är utvecklingen av vård i hemmet där kommun och region har ett 
delat ansvar och där det behöver säkerställas en jämlik vård i hela länet bland annat genom 
kompetensutveckling. 
Öppenvården finns för den som har beroendeproblematik och drivs i samarbete med Region 
Uppsala. Det finns även pågående samarbeten och projekt med bland annat mödrahälsovården 
och barnhälsovården för att öka tidig upptäckt. Projekt Barnsäkert som startades 2020 för barn 
i riskmiljöer är ett exempel, målet är att arbetssättet ska integreras i ordinarie arbete under 
2023. Fortsatt finns en stark samverkan inom familjecentralen; öppna förskolan, barnhälso-
vården, mödrahälsovården och familjestödsenheten. Sedan 2022 är barn- och mödrahälso-
vården, till viss del samlokaliserade med familjestödsenheten, i individ och familjeomsorgens 
lokaler. 
Individ och familjeomsorgen har idag samarbete, i form av idéburna offentliga partnerskap 
(IOP), med Kvinnojouren Liljan som är verksam i Tierps kommun och Älvkarleby kommun.  
Tierps kommun har också ett IOP med brottsofferjouren som stödjer brottsoffer. Andra 
exempel är Kretsloppsservice och Spektra. Kommunala pensionärsrådet och rådet för 
funktionshinderfrågor är kommunens samverkansorgan med brukarorganisationer inom äldre- 
och funktionshinderområdet. Arbetssätt för att stärka brukarinflytande och delaktighet för de 
medborgare som inte är föreningsaktiva behöver utvecklas ytterligare. 
Nationellt och även i regionen görs det satsningar för att utbilda personal inom omsorg och 
stöd när det gäller våld i nära relationer. Det satsas på utbildning inom området och för 
närvarande utvecklas stödet för våldsutsatta och stödet till förövare. 2022 trädde nya rutiner 
för arbetet med våld i nära relationer i kraft. En omorganisering har skett med målet att 
ytterligare förstärka arbetet. 
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Mycket samverkan sker internt inom kommunen och tillsammans med Region Uppsala i 
arbetet med förebyggande och hälsofrämjande insatser, helt i linje med Agenda 2030. Kosten 
är central för att minska undernäring hos äldre och varje dag tillagar kommunen cirka 500 
portioner till äldreomsorg och hemtjänst. Det innefattar att erbjuda hälsosamma och närings-
riktiga måltider som dessutom tar hänsyn till klimat och miljö. Under 2022 gjordes alla inköp 
av nötkött till äldreomsorgens portioner via lokala gårdar runt om i kommunen. Denna 
satsning på lokala inköp som kommunen gör, möjliggör även att äldreomsorgen kan besöka 
närliggande gårdar för studiebesök i gröna miljöer. Intern samverkan i kommunen pågår för 
att se över måltidsmiljöerna, då man ser vikten av hur det påverkar helheten i måltiden och att 
upplevelsen kring vad som serveras stärks. 

Digitalisering 

Då färre medarbetare ska ge stöd till fler medborgare behövs nya arbetssätt. Digitalisering och 
e-hälsa kan vara en lösning för att frigöra resurser och öka kvaliteten för brukarna. Det pågår 
ett aktivt arbete med att utifrån både brukarnas och verksamhetens behov se över och utveckla 
tjänster som kan ersätta eller komplettera befintligt arbetssätt. Enligt Vision e-hälsa 2025* är 
målsättningen att Sverige år 2025 ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och 
e-hälsans möjligheter. E-hälsa är att använda digitala verktyg och utbyta information digitalt 
för att uppnå och bibehålla hälsa, det vill säga fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. 
Vård och omsorg är i samverkan med särskolans gymnasium en del av en nytänkande 
innovationsupphandling under 2022-2023. Där ska digitala verktyg stärka KASAM (känslan 
av sammanhang) med huvudfokus att stärka självständighet, samt minska digitalt utanförskap 
och ofrivillig ensamhet för vuxna personer med kognitiva svårigheter. 
Kommunen har sedan våren 2020 en e-tjänst för ekonomiskt bistånd och för 
bostadsanpassningsbidrag. Fler e-tjänster kommer att införas framöver. Familjestödsenheten 
och beroendeenheten arbetar sedan 2020 med behandlande/stödjande samtal genom digitala 
plattformar när det är möjligt. Digitala möten används inom alla enheter. 
* Vision e-hälsa 2025 är statens och Sveriges kommuner och regioners gemensamma 
utgångspunkter för digitalisering i socialtjänst och hälso- och sjukvård. 

Kompetensförsörjning 

Det är en stor utmaning att rekrytera medarbetare med rätt kompetens inom området. Då fler 
invånare behöver stöd ökar behovet av medarbetare. I dagsläget används inhyrd personal för 
att kunna utföra ett rätts- och patientsäkert arbete. Det gäller framför allt socialsekreterare, 
biståndshandläggare och legitimerad personal. Målet är att minska beroendet av inhyrd 
personal. 
Samtidigt behöver kommunen jobba med att skapa en god personalkontinuitet för att 
minimera antalet personer den enskilde möter. Detta är främst en utmaning inom 
äldreomsorgen där det finns tendenser nationellt att vilja dela upp arbetsuppgifter mellan olika 
yrkesgrupper för att möjliggöra sysselsättning för fler. Samtidigt behövs en översyn av vilka 
arbetsuppgifter som kan utföras av andra yrkesgrupper. 
Yrkesresan för socialtjänsten är ett nationellt program för introduktion och kompetensutveck-
ling i SKR:s (Sveriges kommuner och regioner) regi som kommer att pågå 2021-2028. Under 
2022 var barn och ungdom först med att omfattas och fler områden inom socialtjänsten följer. 
Då den digitala utvecklingen till stor del påverkar området finns ett behov av att öka den 
digitala kompetensen hos medarbetarna. 

Omsorg och vård på hemmaplan 

Allt mer stöd ges i brukarens hem. Den yngre generationen personer med funktionsnedsätt-
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ning efterfrågar delvis andra typer av boendeformer. Det gäller både den fysiska utformningen 
av bostaden och tillgången till personalstöd. Ett tillgänglighetsanpassat boende - och samhälle 
generellt - underlättar för personer med funktionsnedsättning att i högre grad leva ett själv-
ständigt liv. Inom äldreomsorgen har inriktningen under flera år varit kvarboendeprincipen. 
En utmaning är att kunna erbjuda ett likvärdigt utbud i hela kommunen. 

Tidigt och förebyggande arbete 

Under 2022 har Individ- och familjeomsorgen fokuserat på att förstärka hemmaplanslösningar 
för barn och unga. Detta har bland annat inkluderat uppbyggnad av ungdomsenheten som ger 
ett utökat stöd på hemmaplan för ungdomar. En behandlare som ska fokusera på skadligt 
bruk/missbruk hos ungdomar har anställts. 
Antalet barn som placerats har minskat under år 2021 men trots detta har kostnaderna ökat, 
vilket beror på ökade dygnskostnader på bland annat utredningshem, hem för vård eller 
boende (HVB) och särskilda ungdomshem (SiS). De höga kostnaderna för placeringar av barn 
och det faktum att så många barn i Tierps kommun blir föremål för anmälan till socialtjänsten 
är bekymmersamt. 
En del i arbetet med tidiga insatser är satsningen på nya samfinansierade kuratorstjänsterna. 
Kuratorerna är anställda i skolan, men arbetar nära socialtjänsten med bland annat att 
motivera och lotsa barn och vårdnadshavare till att söka stöd. De arbetar också för att 
motverka stigma i att söka hjälp hos socialtjänsten. 
Ett större fokus behöver läggas på förebyggande arbete inom hela socialtjänsten. Kommunen 
erbjuder därför ett brett stöd som inte kräver beslut om bistånd. Föräldrautbildning och andra 
gruppverksamheter utvecklas utifrån behov. Sedan 2020 har icke-biståndsbeviljade insatser 
utökats till att även omfatta ungdomar med skadligt bruk av alkohol och/eller droger. 
Tidig upptäckt och tidiga insatser ska även främjas genom öppna förskolan. Öppna förskolan 
har en enkel väg över till familjestödsenheten. Ett ökat samarbete planeras även mellan 
Individ- och familjeomsorgen och förskolan. 

Förändrade behov, nya målgrupper 

Utvecklingen inom hälso- och sjukvården gör att fler personer lever med stora funktionsned-
sättningar och/eller svåra sjukdomar. Det här innebär att kommunens omsorg och vård delvis 
möter nya målgrupper som har andra behov. Allt fler med ovanliga sjukdomar får diagnos. 
Verksamheten behöver följa med i utvecklingen både vad gäller kompetens och inriktning. 
Kommunen behöver arbeta strategiskt kring vilket stöd som ska kunna erbjudas i egen regi 
och när det är mer lämpligt att anlita annan verksamhet. För personer med särskilda behov 
eller där bara enstaka personer har behov av en särskild verksamhet kan inte kommunen alltid 
tillgodose behovet så att det motsvarar den enskildes behov i förhållande till kvalitet och 
rimlig kostnad. 
Personer med psykisk funktionsnedsättning i kombination med beroendeproblematik och/eller 
kriminalitet som behöver strukturerat och personalnära stöd och boende är en växande 
målgrupp. Vilket som är det mest lämpliga alternativet för att tillgodose denna målgrupps 
behov behöver utredas ur både kompetens- kvalitets- och ekonomiska aspekter. 
För att med den mindre kommunens resurser nå framgång och kunna påverka i samverkan 
med stora aktörer såsom till exempel Region Uppsala så finns ett ökat behov av samverkan 
med de andra mindre kommunerna i länet. I och med utvecklingen av Vårdcentrum Tierp 
Älvkarleby har samarbetet med Älvkarleby kommun intensifierats inom närvårdssamverkan. 
Det har startats upp en pilot under våren 2022 för förbättrad vård för personer med 
samsjuklighet. Piloten sker i samverkan mellan Akademiska sjukhuset, primärvården och 
kommunens socialtjänst och funktionshindradeomsorg. 
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Samverkan och ansvarsfördelning när det gäller utredning för neuropsykiatriska funktions-
variationer (NPF) behöver tydliggöras. Skolan involveras ofta i NPF-utredningar trots att det 
inte behövs diagnos för att få stöd i undervisningen. Tid som skulle kunna användas till 
hälsofrämjande- och förebyggande arbete går till att utreda. Dessutom händer det att 
vårdnadshavare hänvisas fram och tillbaka mellan barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) och 
skola. Här behöver processen för samverkan med Region Uppsala tydliggöras och utvecklas. 
Personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och/eller intellektuell funktions-
nedsättning är idag mer integrerade i samhället och har fått större möjligheter att leva som 
andra. Detta är positivt och medför samtidigt att kommunens verksamhet behöver anpassas 
för att kunna möta andra behov. Kompetens inom till exempel riskbruk, beroende och 
familjebildning behöver finnas hos medarbetare inom funktionshindradeomsorgen. 
Kompetens i att möta personer med intellektuell funktionsnedsättning behöver finnas hos 
medarbete i socialtjänsten. 
Våld i nära relation är fortsatt ett växande problem i samhället i stort och även i Tierps 
kommun. Sedan januari 2021 bedrivs familjerådgivning genom den egna familjestödsenheten. 
Detta ökar möjligheten för motiverande stöd till andra insatser inom kommunen om ett sådant 
behov finns. Med början i januari 2022 erbjuds samtalsstöd/behandlande samtal för vålds-
utsatta. Familjestödsenheten erbjuder även krismottagning för män för att i första hand arbeta 
förbyggande mot olika former av våld i nära relation. Det finns tankar om att senare utöka 
detta till att även innefatta behandling för våldsutövare. 
Under 2022 har arbetet med att bedriva barngrupper som kan räknas som både stödjande och 
förebyggande påbörjats. Det är utifrån samma modell som Trappan i Uppsala. Planen är att 
kunna möta upp de flesta områdena utifrån behoven som finns hos barn i kommunen. 

Mål 

 1. Ingen fattigdom 

Fattigdom omfattar fler dimensioner än den ekonomiska. Fattigdom innebär bl.a. även brist 
på frihet, makt, inflytande, hälsa, utbildning och fysisk säkerhet. 

Delmål 

1.1 Andelen vuxna och barn som lever i ekonomisk utsatthet ska minska 

 2. Ingen hunger 

Avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning och förbättrad nutrition samt främja 
ett hållbart jordbruk 

Delmål 

2.1 Arbeta för bevarande av viktiga jordbruksmarker samt en hälsosam och näringsrik kost inom skola, vård 
och omsorg.  
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Delmål 

2.2 Stärk måltidsverksamheterna för att minska risk för undernäring hos äldre. 

 3. God hälsa och välbefinnande 

Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar. 

Delmål 

3.4 Kommuninvånarnas självskattade hälsa ska öka och skillnaderna mellan grupper och individer ska minska. 

3.5 Stärk arbetet för att förebygga och behandla drogmissbruk, inklusive narkotikamissbruk och skadligt 
alkoholbruk. 

3.6 Minskad psykisk ohälsa hos såväl vuxna som barn. 

3.7 Minskad ofrivillig ensamhet bland äldre. 

3.8 Kommunen ska arbeta för att mer vård, inklusive specialistvård, ska erbjudas nära. 

 5. Jämställdhet 

Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt. 

Delmål 

5.6 Minimera och förebygg alla former av våld mot kvinnor och flickor i det offentliga och privata rummet, 
inklusive våld i nära relationer, hedersrelaterat våld, sexuellt utnyttjande och andra typer av exploatering. 

 10. Minskad ojämlikhet 

Minska ojämlikheten inom och mellan länder. 

Delmål 

10.6 Ökning av andelen brukare som anser att de får bestämma om saker som är viktiga. 

Särskilda uppdrag 

Särskilda uppdrag 

6.6.a Verka för hemmaplanslösningar istället för placeringar av barn, ungdomar och vuxna där kommunens 
kunskaper, erfarenheter och arbetssätt kan användas. 

6.6.c Utveckla måltiderna för äldre så att den bidrar till förbättrad hälsa och högre livskvalitet. 

6.6.d Utveckla insatser för att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre. 

6.6.e Arbeta fram nya arbetssätt för att öka kontinuiteten hos kund inom hemtjänsten. 
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Särskilda uppdrag 

6.6.f Aktivt arbeta med effektiv och nära vård i samverkan med regionen. 

6.6.g Arbeta förebyggande med uppsökande verksamhet hos personer äldre än 80 år för att kunna kartlägga 
och tidigt möta framtida behov. 

6.6.h Utveckla arbetet med personcentrerad vård för att stärka den enskildes delaktighet, inflytande och 
självbestämmande över utförda insatserna. 

6.6.i Aktivt arbete med föräldrar genom samverkan mellan SFI/vuxenutbildning/arbets-marknadsenheten och 
familjeenheten i syfte att stärka föräldraskapet samt stoppa och förebygga förekomsten av våld i hemmet. 

6.6.m Förstärkt nattbemanning på vård och omsorgsboendena. 

6.6.n Utökning med en tjänst för arbete med beroende och våld i nära relationer. 

6.6.o Stänga Wesslandias produktionskök helger och röda dagar, likvärdigt med övriga vård- och 
omsorgsboenden. 

6.6.p Utföra serviceinsatser, tvätt, städ o inköp i egen regi. OBS! avser ej LOV-utförare 

6.6.q Samordna befintligt anhörigstöd med Älvkarleby kommun, reducering av kostnader för 50% tjänst. 
Samverkan påbörjades hösten 2022.  

6.6 r Effektivisering av receptionerna i kommunhuset och IFO-huset 
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Avsnitt 6.7 Kommunen som arbetsgivare 

Utvecklingsförutsättningar 

Tierps kommun har cirka 1600 tillsvidareanställda, av dessa är andelen kvinnor cirka 80 
procent. Antalet årsarbetare uppgick år 2021 till 1 708. Av kommunens totala budget är cirka 
60 procent personalkostnader. Medelåldern bland anställda är 46 år. Kommunens rekry-
teringsbehov 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 284 av kommunens medarbetare 
uppnår pensionsålder (65 år) inom de närmaste fem åren. Pensionsåldern kan dock sträcka sig 
till 68 år och kommer att förlängas till 69 år. Personalomsättningen var under 2021 cirka 10 
procent. 
Kommunens utmaning som arbetsgivare är bland annat att klara kompetensförsörjningen, 
minska könssegregeringen i verksamheterna och sänka sjuktalet. För att klara kompetens-
försörjningen fastställde Kommunstyrelsen i maj 2018 en strategi för kompetensförsörjning. 
Syftet med strategin är att Tierps kommun både ska vara och framstå som en attraktiv 
arbetsgivare. Kommunens värdeord; Ansvar, Kundfokus, Mod, Framtidstro och Respekt ska 
genomsyra arbetsmiljön. Att skapa bilden av att Tierps kommun uppfattas som en bra tänkbar 
arbetsgivare är ett stort fokus vilket innebär att synas på sociala medier och marknadsföring 
av kommunens arbetsgivarvarumärke. 

Nationell lagstiftning och styrande beslut 

Det finns arbetsrättsliga lagar och föreskrifter samt centrala och lokala kollektivavtal som 
arbetsgivare måste följa. De centrala kollektivavtalen förhandlas fram och tecknas av SKR 
och de centrala fackliga organisationerna. Några exempel på arbetsrättsliga lagar är arbets-
miljölagen och arbetsmiljöförordningen med tillhörande föreskrifter från arbetsmiljöverket, 
diskrimineringslagen, medbestämmandelagen och lagen om anställningsskydd. I Tierps 
kommun finns ett lokalt samverkansavtal som ersätter delar av medbestämmandelagen. 
I arbetsmiljölagen ställs krav på ett systematiskt arbetsmiljöarbete. För att följa upp kraven 
påbörjade Arbetsmiljöverket en nationell tillsyn av systematiskt arbetsmiljöarbete inom 
kommuner och regioner. Tillsynen genomfördes i Tierps kommun under december 2020. 
Inspektionen syftade till att kontrollera hur kommunen arbetar med den årliga uppföljningen 
av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Efter genomförd granskning har arbetsmiljöverket 
funnit brister i den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet, samt brister i 
rutinerna för densamma. Arbetsmiljöverket följer upp bristerna de funnit i början av 2022. 
Med anledning av bristerna som arbetsmiljöverket funnit i sin granskning kommer en tydlig 
rutin för den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet att utarbetas. Rutiner 
och arbetssätt i alla delar av kommunens verksamhet ska säkerställa att brister upptäcks, 
dokumenteras och åtgärdas. Arbetet kommer att ske i samverkan. 
Av det centrala kollektivavtalet mellan Kommunal och SKR framgår att alla arbetsgivare ska 
planera för hur andelen medarbetare som har heltidsbefattningar ska öka. När heltid införs bör 
dessutom en sammanhållen arbetstid, utan delade turer, eftersträvas. En plan för arbetet är 
framtagen i Tierps kommun. Heltid som norm ska vara infört 2024. 

Marknadsföring av Tierps kommun som en attraktiv arbetsgivare 

I kommunens strategi för kompetensförsörjning har följande arbetsgivarvarumärke för Tierps 
kommun fastslagits: ”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 organi-
sationen och gentemot övriga samhällsfunktioner. Närheten till universitet och högskolor ger 
goda utvecklingsmöjligheter. Det är lätt att pendla till och från Tierp”. 
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De viktigaste marknadsförarna av Tierps kommun som attraktiv arbetsgivare är medarbetarna 
i kommunen. Alla former av strävanden i syfte att leva upp till arbetsgivarvarumärket är ett 
viktigt marknadsföringsarbete. Närvaron i sociala medier kommer att utvecklas för att 
marknadsföra arbeten i den kommunala sektorn. 

Hälsofrämjande arbetsgivare 

Sjukfrånvaron var 7 procent under 2021, vilket är en minskning sedan 2020 då den låg på 8,3 
procent. Av den totala sjukfrånvaron utgör långtidssjukfrånvaron 33,1 procent, vilket är 
ungefär densamma som 2020 då långtidssjukfrånvaron uppgick till 33,3 procent av den totala 
sjukfrånvaron. Det är dock svårt att jämföra siffrorna mellan åren på grund av covid-19-
pandemin då medarbetare uppmanats vara sjukskrivna för minsta symtom tills de kunnat 
konstatera att de är smittfria. Den totala sjukfrånvaron för kvinnor uppgick till 7,8 procent och 
för män till 3,4 procent. Det högsta sjuktalet per verksamhet återfinns inom förskolan. 
Arbetet med att sänka sjukfrånvaron kräver många olika åtgärder. Kompetensen kring 
rehabilitering har förstärkts vilket har ökat chefsstödet i rehabiliteringsarbetet. Samarbetet 
med försäkringskassan och hälso- och sjukvården har intensifierats. 
Det är viktigt att följa den forskning som kan omsättas i verksamheten för att skapa hälso-
samma arbetsplatser. Under december 2018 anslöt sig Tierps kommun till ett forsknings-
projekt 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. Tierps kommun 
anslöt sig till projektet i januari 2019. Varje chef får hjälpmedel att tillsammans med sina 
medarbetare åstadkomma ett systematiskt arbetsmiljö- och verksamhetsarbete, och det är 
viktigt att slutsatserna från projektet implementeras i verksamheterna. 
Inom förskolan har ett forskningsprojekt bedrivits tillsammans med SKR och 
Linnéuniversitetet. Syftet var att minska risken för medarbetare att drabbats av sjukdom på 
grund av utmattning genom att delta i reflekterande kollegiala samtalsgrupper. Resultatet av 
forskningsprojektet var mycket positivt. Då samtliga medarbetare inom HR-enheten har 
handledarutbildning har fler grupper startas då behov uppkommit. 

Rättvis och engagerande arbetsgivare 

En policy för lika rättigheter och möjligheter har beslutats av kommunfullmäktige. I Tierps 
kommun accepteras inte diskriminering eller trakasserier som har samband med någon av 
diskrimineringsgrunderna, sexuella trakasserier eller kränkande särbehandling. Detta ska 
motverkas genom en framtagen rutin. 
Det pågår också ett arbete med att åstadkomma rättvis lönesättning, tillitsbaserat ledarskap 
och att vara en inkluderande arbetsgivare. Under 2021 antogs en ny ”Policy för lönebildning” 
där en beskrivning på tillitsbaserat ledarskap finns med. 

Lärande arbetsgivare 

Årliga kartläggningar av kompetensbehovet görs och rutiner för avslutningssamtalen följs upp 
fortlöpande. Det är viktigt att säkerställa att samtliga medarbetare som slutar sin anställning 
får möjlighet att lämna synpunkter som kan leda till förbättringar. 
För att klara framtidens kompetensförsörjning ska användningen av ny teknik uppmuntras och 
främjas. 

Kompetens- och karriärutvecklande arbetsgivare 

Genom individuella utvecklingsplaner kan man både säkra att kompetensen används rätt och 
kartlägga karriärmöjligheter. Det är även viktigt att medarbetare får arbeta med sin kärnkom-
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petens. Det är viktigt att medarbetare kan utvecklas och göra karriär i kommunen för att säkra 
framtida kompetensförsörjning. 

Strategiskt rekryterande arbetsgivare 

Under de senaste åren har frågan om kompetensförsörjning blivit allt mer aktuell bland 
landets kommuner i Sverige. Enligt Sveriges kommuner och regioner, SKR, kommer antalet 
anställda i välfärden att behöva öka med 13 200 personer varje år fram till 2029, om inte 
arbetssätt förändras. År 2029 kommer det att finnas drygt 800 000 personer som är 80 år och 
äldre. Det innebär ett ökat tryck på främst äldreomsorgen. Den pandemi som samhället 
drabbades av våren 2020 har ställt nya krav på arbetssätt och förhållningsätt till arbete. Det är 
viktigt att behålla och utveckla det som leder till ökad flexibilitet och effektivitet för både 
verksamheten och medarbetare. 
Konkurrensen är stor inom flera områden inom kommunen, såsom bland annat legitimerade 
pedagoger, vårdpersonal, specialister inom IT och upphandling. En ökad samverkan med 
utbildningsaktörer såväl inom som utanför kommunen är också viktigt för att säkerställa 
nuvarande och framtida kompetensbehov i kommunen. 
Tierps kommun främjar lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande 
identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktions-
nedsättning, sexuell läggning eller ålder. Villkor, rättigheter och utvecklingsmöjligheter ska 
följas upp, vara transparanta och tåla granskning. 
Det pågår ett arbete med att införa kompetensbaserad rekrytering i kommunen och att tänka i 
nya banor då kompetensbehov uppstår. Att skapa goda arbetsmiljöer för att behålla 
medarbetare är ett viktigt arbete som ständigt måste fortgå. 

 Mål 

 3. God hälsa och välbefinnande 

Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar. 

Delmål 

3.9 Minskad sjukfrånvaro i kommunens verksamhet. 

 5. Jämställdhet 

Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt. 

Delmål 

5.5 Förbättra arbetsvillkor och arbetsmiljön inom kommunens verksamheter. Som arbetsgivare i en 
kvinnodominerad sektor har kommunen ett särskilt stort ansvar för att förbättra kvinnors arbetsvillkor. 
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 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 

Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv 
sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla. 

Delmål 

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

 10. Minskad ojämlikhet 

Minska ojämlikheten inom och mellan länder. 

Delmål 

10.2 Verka för att alla människor, oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning, etnicitet, ursprung, religion eller 
ekonomisk eller annan ställning, blir inkluderade i det sociala, ekonomiska och politiska livet. 

Särskilda uppdrag 

Särskilda uppdrag 

6.7.a Ökad samverkan inom kommunkoncernen, med andra kommuner, näringsliv samt universiteten och 
högskola för att säkra kompetens, resurseffektivisera, rekrytera personal och bli en attraktiv arbetsgivare. 

6.7.b Öka attraktiviteten för Tierps kommun som arbetsgivare. Kompetensutveckla personalen. Möjliggöra nya 
lösningar för att öka attraktiviteten för att få fler äldre att vilja stanna kvar i arbetslivet. 

6.7.c Heltidsresan. Målet ska enligt avtal vara uppnått 2024. 

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

6.7.e Stänga distanskontoret i Gävle 

6.7.f Stänga distanskontoret i Uppsala 
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Kapitel 7 Ekonomi 

Avsnitt 7.1 Ekonomin i sammandrag 
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Avsnitt 7.2 Driftbudget 

I driftbudgeten specificeras alla löpande kostnader som kommunen har för att driva och 
upprätthålla sin verksamhet, exempel på löpande kostnader är personalkostnader, hyror, inköp 
av förbruknings-varor och dylikt. Dessa kostnader kallas driftskostnader. Dessa finansieras av 
driftsintäkter, exempel barnomsorgs- och äldreomsorgsavgifter samt skatteintäkter och 
statsbidrag. Driftskostnader redovisas i en kommuns resultaträkning. 
 

 

 

Ramförändringar på verksamhetsnivå 

Verksamhetsövergripande ramförändringar 

Förändring 
(tkr) Orsak/förklaring 

500 
Medel som läggs hos kommundirektör för effektiviseringsuppdrag 2023. Översyn av 
samordningsvinster, effektiviseringar och åtgärder för att säkerställa effekt inför budget 2024. 
(Uppdrag 6.1.n) 

Tabell 6: Verksamhetsövergripande ramförändringar som fördelas på verksamheterna utifrån omsättning om inget annat anges. 
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Revision 

Förändring 
(tkr) Orsak/förklaring 

566 Utökat granskningsarbete 
Tabell 7: Driftbudget - ramförändringar Revision 

 

Valnämnd 

Förändring 
(tkr) Orsak/förklaring 

  
Tabell 8: Driftbudget - ramförändringar Valnämnd 

 

Gemensam service 

Förändring 
(tkr) Orsak/förklaring 

600 
Beredskapssamordnare. Utifrån kommunens kommande ansvar för brottsförebyggande 
arbete och ANDTS - Mål 16: 1-4 Agenda 2030. Delvis finansierad av medel från MSB. 
(Uppdrag 6.1.l) 

-150 
Den inrättade tjänsten för beredskapssamordnare stödjer det brottsförebyggande arbetet 
vilket förväntas ge en reducerande effekt på kommunens och fastighetsbolagets 
försäkringspremier. Från 2024 - 300 tkr 

300 Modul i Stratsys för informationssäkerhet. 

200 
E-tjänstebyggare som finansierats gemensamt av de fem IT-kommunerna (20% per 
kommun). På sikt är förhoppningen att e-ansökan/e-tjänster ska minska belastningen på våra 
medarbetare i kommunen. 

700 Personalförstärkning Ledningsstöd. Behov av förstärkning av sekreterare på grund av hög 
arbetsbelastning och den beslutade politiska organisationsförändringen. 

1400 Ökade kostnader för försäkringar 
Tabell 9: Driftsbudget - ramförändringar, Gemensam service 

 

Medborgarservice 

Förändring 
(tkr) Orsak/förklaring 

1 400 Tilläggsbudgetering TKAB 2021. Obudgeterad kostnad som beslutades i KF efter återremiss 

810 Ökade kostnader Räddningsnämnden 

1 560 Raseringsplan belysning Vattenfall. Projektet pågår under 5 år. 

100 E-arkiv för Tillväxt- och samhällsbyggnad. 

1 575 Driftavtal gata/park tidigare obudgeterad kostnad. 

2 600 Sanering av fastighet Örbyhus, engångbelopp 2023. 

100 Ökade VA-kostnader. 

-200 Samordning av bilar i kommunen, minskning med 2 bilar. 

-350 Stänga Wesslandias produktionskök helger och röda dagar, likvärdigt med övriga vård- och 
omsorgsboenden. (Uppdrag 6.6.o) 

-300 Tydliggöra kostenhetens uppdrag, effektivisera organisationen. (Uppdrag 6.1.m) 

-650 Se över näringsliv, turism och besöksverksamheten, ger en reducerad leverans jämfört med 
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idag. (Uppdrag 6.5.g) 

-10 000 Sälja tomter och fastigheter, exploateringsintäkter. 

-250 Stänga distanskontoret i Gävle (Uppdrag 6.7.e) 

-60 Stänga distanskontoret i Uppsala (Uppdrag 6.7.f) 
Tabell 10: Driftsbudget - ramförändringar, Medborgarservice 

 

Kultur och fritid 

Förändring 
(tkr) Orsak/förklaring 

-500 Avveckla Fritidsklubben, låg beläggning och erbjuds endast i Tierp. (Uppdrag 6.4.e) 
Tabell 11: Driftsbudget - ramförändringar, Kultur och fritid 

 

Förskola 

Förändring 
(tkr) Orsak/förklaring 

-500 En avvecklad förskoleavdelning i Månkarbo som flyttas in den till befintliga förskolan.  
Avvecklingen inleds hösten 2022. 

Tabell 12: Driftsbudget - ramförändringar, Förskola 

 

Grundskola 

Förändring 
(tkr) Orsak/förklaring 

6 100 Kyrkskolan hyresökning enligt schablon. Kostnadsökningen beror främst på ny hall samt 
ökade byggkostnader. 

Tabell 13: Driftsbudget - ramförändringar, Grundskola 

 

Gymnasieskola 

Förändring 
(tkr) Orsak/förklaring 

2 000 Volymökning 
Tabell 14: Driftsbudget - ramförändringar, Gymnasieskola 

 

Äldreomsorg 

Förändring 
(tkr) Orsak/förklaring 

100 
Lönejustering för medarbetare som genomgått undersköterskeutbildning. Medarbetare som 
vi utbildar till undersköterskor får annan titel och annat uppdrag och ska då se över lön utifrån 
policy för lönebildning. 10 undersköterskor klara/år 

675 Kostnad för Cosmic Link regionens och kommunens gemensamma verktyg. Belastar  
verksamheten utifrån antal användare. Vård och omsorg har 127 användare. 

300 

Förväntade merkostnader i samband med nya upphandlingar av befintliga system som krävs 
i verksamheten.  De system som ska upphandlas är Trygghetslarm vård och 
omsorgsboenden, digitala tillsynskameror, trygghetslarm i ordinärt boende, E-signering, och 
planeringssystem för hemtjänst. 
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-370 Hyreshöjningar till kunderna efter förhandling med Hyresgästföreningen, ger en ökad intäkt. 

-860 Organisationsförändring avseende tidsplanering inom hemtjänsten, 2 tjänster. Påbörjades 
2022. 

-1 750 Utföra serviceinsatser, tvätt, städ o inköp i egen regi. OBS! avser ej LOV-utförare. (Uppdrag 
6.6.p) 

-275 Samordna befintligt anhörigstöd med Älvkarleby kommun, reducering av kostnader för 50 % 
tjänst. Samverkan påbörjades hösten 2022. (Uppdrag 6.6.q) 

-17000 Erhållna statsbidrag 
Tabell 15: Driftsbudget - ramförändringar, Äldreomsorg 

 

Funktionshindradeomsorg 

Förändring 
(tkr) Orsak/förklaring 

100 
Lönejustering för medarbetare som genomgått undersköterskeutbildningen Medarbetare som 
vi utbildar till undersköterskor får annan titel och annat uppdrag och ska då se över lön utifrån 
policy för lönebildning. 10 klara undersköterskor/år. 

500 

Ombyggnationer ändring av verksamhet Ombyggnation på korttidsboende för barn på grund 
av nya brand/tillsynsregler, det som behöver göras är att bygga alla rum så att det blir egna 
brandceller. Kostnaden för detta är ca 5-600 tkr exl.moms. Ska det göras det efter dagens 
krav så tillkommer även sprinkler ca 400 tkr exl moms. Prisuppgift mars 2021. 

400 Nya hyresavtal för Fors och Bofinksvägen 

2 000 Volymökning 
Tabell 16: Driftsbudget - ramförändringar, Funktionshindradeomsorg 

 

Individ- och familjeomsorg 

Förändring 
(tkr) Orsak/förklaring 

100 Kostnad för Cosmic Link regionens och kommunens gemensamma verktyg. Belastar 
verksamheten utifrån antal användare. 

-500 Effektivisering av receptionerna i kommunhuset och IFO-huset (Uppdrag 6.6.r) 

-50 Debitera egenavgifter till alla kunder efter fastställda riktlinjer. Påbörjades hösten 2022 

-700 En avvecklad verksamhetsutvecklare 

-1 300 Förstärkt öppenvård i syfte att minska placeringar, inledande kostnadsminskning. 

10 000 Volymökning, uteblivet statsbidrag. 
Tabell 17: Driftsbudget - ramförändringar, Individ- och familjeomsorg 
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Avsnitt 7.3 Investeringsbudget 

En investering räknas inte som en driftkostnad eftersom det är en kostnad av engångskaraktär 
och ha en belopp överstigande ett prisbasbelopp och en livslängd över 3 år. 
Investeringsbudgeten delas normalt upp i två delar, investeringsverksamhet och 
exploateringsverksamhet. Exploateringsverksamheten avser oftast investering och utveckling 
av nya områden inom kommunen, t.ex. Siggbo området. 
En investering finansieras antingen med lån från externa långivare som exempelvis banken 
eller från kommunen själv. De kostnader som uppstår i samband med räntebetalningar och 
värdeminskning på investeringen kallas för kapitalkostnad, vilket är en driftkostnad. 
Exempel på investeringar i kommunen kan vara investeringar i vägar, torg, parker och i 
utrustning. 
 

Investeringsbudget (tkr)   

  Plan Plan Plan 
  2023 2024 2025 
Kommunstyrelsen:    
 Gemensam service                        0 0 0 
 IT-nämnden                             3 500 3 500 3 500 
 Medborgarservice                             32 730 34 640 44 110 
 Kultur och fritid                           4 930 4 150 825 
 Förskola                                      3 300 2 200 1 000 
 Grundskola                                  7 200 5 000 5 000 
 Gymnasieskola                          1 600 0 0 
 Äldreomsorg                              4 400 1 000 1 000 
 Funktionshindradeomsorg             300 300 300 
 Individ- och familjeomsorg              350 350 350 
 Summa kommunen 58 310 51 140 56 085 
Exploatering Kommunstyrelsen   

 

 Exploateringsverksamheten 5 900 23 100 31 450 
 Exploateringsinkomster -21 099 -4 196 -1 329 
 Nettoexploatering -15 199 18 904 30 121 
    

 

 Totalt inklusive exploatering 43 111 70 044 86 206 
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Avsnitt 7.4 Resultatbudget 
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Avsnitt 7.5 Finansieringsbudget 
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Avsnitt 7.6 Balansbudget 
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Avsnitt 7.7 Nyckeltal 
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Avsnitt 7.8 Mål för god ekonomisk hushållning 

Mål för god ekonomisk hushållning 

Agenda 2030-målen fokuserar på långsiktig hållbarhet, både ekologisk, social och ekonomisk. 
Målen bidrar därför direkt eller indirekt till en god ekonomisk hushållning. Målen är 
integrerade och odelbara, vilket betyder att inget mål kan nås utan framgång inom ett annat – 
därför behövs alla mål för att agendan ska kunna uppnås. 
De delmål i planen som mer direkt bidrar till god ekonomisk hushållning för Tierps kommun 
är följande: 
1.1 Andelen vuxna och barn som lever i ekonomisk utsatthet ska minska 
3.9 Minskad sjukfrånvaro i kommunens verksamhet. 
4.5 Andelen behöriga till gymnasieskolans yrkes- eller högskoleförberedande program ska 
öka på kommunens samtliga högstadieskolor. 
6.2 Effektivisera vattenanvändningen inom alla sektorer samt säkerställ en hållbar försörjning 
av sötvatten för att förebygga vattenbrist och låga grundvattennivåer. 
7.2 Minska kommunens energiförbrukning, bland annat genom energieffektivisering. 
8.1 Stödja utvecklingen av arbetstillfällen för alla grupper, även de som står långt från 
arbetsmarknaden. 
10.4 Fler nyanlända ska ha lämnat etableringsuppdraget för att börja arbeta eller studera. 
12.1 Minska mängden avfall genom åtgärder för att förebygga, minska, återanvända och 
återvinna avfall. 
12.2 Matsvinnet ska minska. 
12.3 Kommunens upphandlingar ska främja hållbar produktion och stimulera en cirkulär 
ekonomi. 
16.2 Kommunens verksamheter ska vara effektiva, transparanta och rättssäkra. 
16.3 Kommunens resultat ska under respektive år i planperioden uppgå till minst 2,0 % 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. 
16.4 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. Kommunens egenfinansiering ska över tid ligga över 60 %. 
16.5 Kommunens soliditet inklusive samtliga pensionsförpliktelser ska på lång sikt återställas 
till minst 25 %. På kort sikt ska målet vara 2023 – 20 % och 2025 – 25 %. 
Ytterligare mål för god ekonomisk hushållning i planen är de finansiella och ekonomiska 
målen: 

 Resultatnivån ska vara minst 2,0 procent av skatt och generella statsbidrag varje år 
under planperioden. (Framgår även i delmål 16.3) 

 Kommunens egenfinansiering ska över tid ligga över 60% och endast stora och/eller 
långsiktiga investeringar ska lånefinansieras, (Framgår även i delmål 16.4) 

 Soliditeten inkl. pensionsförpliktelser ska långsiktigt överstiga 25 %. På kort sikt ska 
kommunen 2023 uppnå 20%. (Framgår även i delmål 16.5)  
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Kapitel 8 Ägardirektiv 
Om kommunens bolag 

Kommunen har två bolag, Tierps kommunfastigheter AB (TKAB) samt Tierps Energi och 
Miljö AB (TEMAB). Dessa två bolag har i sin tur var sitt dotterbolag, AB Tierpsbyggen 
(ABTB) respektive TEMAB FjärrvärmeAB (TFAB). 
Bolagen är helägda av Tierps kommun och är en del av kommunens verksamhet. Bolagens 
verksamhet regleras, utöver av lag och av bolagsordningen, av ägardirektiv utfärdade av 
kommunfullmäktige och fastställda av en bolagsstämma. 
Bolagen ska följa de av kommunen antagna styrdokument som är applicerbara för det aktuella 
bolagets verksamhet. Styrelserna i de kommunala bolagen ansvarar för att verksamheten i 
respektive bolag bedrivs i enlighet med bolagets ändamål och fullmäktiges ägardirektiv samt 
övriga krav som beslutas av kommunfullmäktige eller kommunstyrelse. 

Nytt i ägardirektiven 

Till år 2023 görs inga tillägg till ägardirektiven till bolagen: 

Ändringar i ägardirektiven 

Till år 2023 görs inga förändringar i ägardirektiven till bolagen: 
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Kapitel 9 Uppföljning 

Tidsplan 

År 2023  Beslutande organ 

april Bokslut och årsredovisning för 2022 Kommunfullmäktige 

maj Tertialrapport 2023 Kommunstyrelsen 

oktober Internkontrollplan för 2024 Kommunstyrelsen 

november Delårsrapport och prognos per augusti 2023 Kommunfullmäktige 

november Plan för Tierps kommuns ekonomi och verksamheter 2024-
2025, samt skattesats 

Kommunfullmäktige 

Uppföljning Agenda 2030 och delmål 

I samband med årsredovisningen görs en uppföljning av Agenda 2030 och alla delmål som 
antagits av kommunfullmäktige för budgetperioden. Varje delmål är kopplat till ett av de 
övergripande Agenda 2030-målen och de presenteras mål för mål. Måluppfyllelsen redovisas 
med hjälp av de färgade symbolerna och markerar huruvida målet är på väg att uppfyllas eller 
ej, enligt följande logik: 

 
Sedan följer en mer noggrann genomgång av det arbete som gjorts under året för att uppnå 
delmålen, och en analys av effekter på kort och lång sikt. Detta motiverar bedömning enligt 
de färgade symbolerna och analysen är baserad på verksamheternas egen bedömning i 
kombination med analys av nyckeltal. 
Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) har tagit fram nyckeltal som stöd för 
kommuners och regioners genomförande av Agenda 2030, vilka hämtas från Kolada (den 
öppna databasen för kommuner och regioner). Nyckeltal från andra källor eller mått framtaget 
av den egna verksamheten kan också komma att användas för att följa upp arbetet med målen. 
Här nedan presenteras nyckeltalen för Tierps kommun. 

Nyckeltal 

Mål 1 Ingen fattigdom 
Invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll, andel (%). Källa Kolada 
Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%) av befolkningen. 
Källa Kolada 
Invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd, andel (%) av bef. Källa 
Kolada 
Andel elever i åk 7, åk 9 och åk 2 på gymnasiet som svarat ja på frågan Finns det något som 
du skulle vilja göra på din fritid, som många andra i din ålder gör, men som du inte kan vara 
med på för att du/din familj inte har råd?  Källa enkäten Liv och hälsa ung 
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Invånare, 25-64 år, med låg utbildningsnivå, andel (%) Källa Kolada 
  
Mål 2 Ingen hunger 
Invånare med fetma, andel (%). Källa Kolada 
Ekologiskt odlad åkermark, andel (%). Källa Kolada 
Andel elever i åk 7, åk 9 och åk 2 på gymnasiet med övervikt eller fetma. Källa Liv och hälsa 
ung 
Andel elever i åk 7, åk 9 och åk 2 på gymnasiet som svarar mindre än 30 minuter på frågan 
Hur mycket rör du dig i snitt per dag, till exempel cyklar, går eller idrottar? Källa Liv och 
hälsa ung 
  
Mål 3 Hälsa och välbefinnande 
Invånare med bra självskattat hälsotillstånd, andel (%). Källa Kolada 
Medellivslängd kvinnor, år. Källa Kolada 
Medellivslängd män, år. Källa Kolada 
Invånare 16-84 år med gott psykiskt välbefinnande, andel (%). Källa Kolada 
Fallskador bland personer 65+, 3-årsm, antal / 100 000 inv. Källa Kolada 
Antibiotikaförsäljning, recept / 1000 inv. Källa Kolada 
Antal orosanmälningar till socialtjänsten rörande barn. Källa Individ- och familjeomsorgen. 
Ohälsotalet kvinnor (antalet utbetalda dagar med sjukpenning, sjukersättning / 
aktivitetsersättning m.m. från socialförsäkringen). Källa Försäkringskassan 
Ohälsotalet män (antalet utbetalda dagar med sjukpenning, sjukersättning / 
aktivitetsersättning m.m. från socialförsäkringen). Källa Försäkringskassan 
Andel tjejer i åk 7, åk 9 och åk 2 på gymnasiet som svarat mycket bra eller bra på frågan Hur 
mår du rent allmänt? Källa Liv och hälsa ung 
Andel killar i åk 7, åk 9 och åk 2 på gymnasiet som svarat mycket bra eller bra på frågan Hur 
mår du rent allmänt? Källa Liv och hälsa ung 
Placering i Naturvårdsverkets mätning årets friluftskommun, ranking i landet. Källa 
Naturvårdsverket 
Ungdomars alkohol-, tobak- och drogvanor av elever i åk 7, åk 9 och åk 2 på gymnasiet. Källa 
Liv och hälsa ung 
Fritidsmöjligheter Index - tillgång till parker, grönområden och natur, - möjligheterna till att 
kunna utöva fritidsintressen t.ex. sport, kultur, friluftsliv, föreningsliv, - tillgång till 
idrottsevenemang, kulturevenemang och nöjesutbud. Källa SCB.s medborgarundersökning 
  
Mål 4 God utbildning för alla 
Barn 1-5 år inskrivna i förskola, andel (%). Källa Kolada 
Elever i åk 9 som är behörig till yrkesprogram, hemkommun, andel (%). Källa Kolada 
Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%). Källa Kolada 
Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel (%). Källa Kolada 
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Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter fullföljd 
gymnasieutbildning, hemkommun, andel (%). Källa Kolada 
Invånare 25-64 år med eftergymnasial utbildning, andel (%). Källa Kolada 
Elevernas upplevda studiero åk 5, åk 9 och åk 2 på gymnasiet, indexvärde. Källa Skolverket 
Utbildningsmöjligheter, Index - tillgången till universitets- eller högskoleutbildning inom 
rimligt avstånd, - tillgång till övriga utbildningar inom rimligt avstånd. Källa SCB:s 
medborgarundersökning 
  
Mål 5 Jämställdhet 
Heltidsarbetande månadsavlönade, kommun, andel (%). Källa Kolada 
Föräldrapenningdagar som tas ut av män, andel av antal dagar (%). Källa Kolada 
Tillfälliga föräldrapenningdagar (VAB) som tas ut av män, andel av antal dagar (%). Källa 
Kolada 
Kvinnors mediannettoinkomst som andel av mäns mediannettoinkomst, andel (%). Källa 
Kolada 
  
Mål 6 Rent vatten och sanitet 
Vattentäkter med vattenskyddsområde, andel (%). Källa Kolada 
Sjöar med god ekologisk status, andel (%). Källa Kolada 
Vattendrag med god ekologisk status, andel (%). Källa Kolada 
Grundvattenförekomster med god kemisk och kvantitativ status, andel (%). Källa Kolada 
  
Mål 7 Hållbar energi för alla 
Elavbrott, genomsnittlig avbrottstid per kund (SAIDI), minuter/kund. Källa Kolada 
Fjärrvärmeproduktion av förnybara energikällor inom det geografiska området, andel (%). 
Källa Kolada 
Slutanvändning av energi totalt inom det geografiska området, MWh/inv. Källa Kolada 
Miljöbilar, andel av totalt antal bilar i det geografiska området (%) Källa Kolada 
Solcellsanläggningar totalt i kommunen, antal. Källa Kolada 
Elproduktion av förnybara energikällor inom det geografiska området, andel (%). Källa 
Kolada 
  
Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 
Bruttoregionalprodukt, kommun (BRP), kr / invånare. Källa Kolada 
Invånare 16-24 år som varken arbetar eller studerar, andel (%). Källa Kolada 
Långtidsarbetslöshet 25-64 år, årsmedelvärde, andel (%) av bef. Källa Kolada 
Förvärvsarbetande invånare 20-64 år, andel (%). Källa Kolada 
Nystartade företag, antal / 1000 invånare. Källa Kolada 
Företagsförekomster, antal / 1000 invånare. Källa Kolada 
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Antal konkurser. Källa Näringslivsenheten 
Arbetsmöjligheter, Index - möjligheterna att få arbete inom rimligt avstånd. Källa SCB:s 
medborgarundersökning. 
  
Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur 
Tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s, andel (%). Källa Kolada 
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI. Källa Kolada 
Företagsklimat enligt Svenskt Näringsliv, ranking. Källa Svenskt Näringsliv 
Befolkning i kollektivtrafiknära läge, andel (%). Källa Kolada 
Kommunikationer, Index - tillgång till gång- och cykelvägar, - möjligheterna till att använda 
kollektivtrafiken för resor, - tillgången till förbindelser för längre resor, -möjligheterna till att 
enkelt kunna transportera sig med bil. Källa SCB Medborgarundersökning 
  
Mål 10 Minskad ojämlikhet 
Invånare 16-84 år med avsaknad av tillit till andra, andel (%) 
Förvärvsarbetande skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar) 20-64 år, vistelsetid 4-6år, 
andel (%) 
Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga, 
andel (%) 
Ojämlikhetsindex enligt Segregationsbarometern. Källa myndigheten Delegationen mot 
segregation 
  
Mål 11 Hållbara städer och samhällen  
Demografisk försörjningskvot. Källa Kolada 
Trångboddhet i flerbostadshus, enligt norm 2, andel (%). Källa Kolada 
Utsläpp av luft av kväveoxider (NOx), totalt, kg/inv. Källa Kolada 
Utsläpp av luft kväveoxider (NOx), totalt, kg. Källa Kolada 
Utsläpp till luft av PM2.5 (partiklar <2.5 mikrom), kg/inv. Källa Kolada 
Utsläpp till luft av PM2.5 (partiklar <2.5 mikrom), kg. Källa Kolada 
Kommersiellt utbud, Index - utbudet av livsmedelsaffärer inom rimligt avstånd, - utbudet av 
andra affärer och service inom rimligt avstånd, - utbudet av olika typer av boendeformer, - hur 
trivsam bebyggelsen är. Källa SCB:s Medborgarundersökning 
  
Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion 
Insamlat kommunalt avfall totalt, kg/invånare (justerat). Källa Kolada 
Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. biologisk behandling, andel (%). 
Källa Kolada 
Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%). Källa Kolada 
  
Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna 
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Utsläpp till luft av växthusgaser totalt, ton CO2-ekv/inv. Källa Kolada 
Utsläpp till luft av växthusgaser totalt, ton CO2-ekv. Källa Kolada 
Fossiloberoende personbilar, andel av totalt antal bilar i det geografiska området. Källa 
Kolada 
Fossiloberoende fordon i kommunorganisationen, andel (%). Källa Kolada 
Genomsnittlig körsträcka med personbil, mil/inv. Källa Kolada 
Sveriges miljöbästa kommun, ranking. Källa Aktuell Hållbarhet 
  
Mål 14 Hav och marina resurser 
Marint skyddad havsareal i Region Uppsala, andel (%). Källa Kolada 
  
Mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald 
Skyddad natur totalt, andel (%). Källa Kolada 
  
Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen 
Invånare 16-84 år som avstår från att gå ut ensam, andel (%). Källa Kolada 
Anmälda våldsbrott, antal/ 100 000 inv. Källa Kolada 
Förstagångsväljare som röstade i senaste kommunfullmäktigevalet, andel (%). Källa Kolada 
Verksamhetens resultat, andel (%) av skatter och statsbidrag. Källa Kolada 
  
Mål 17 Genomförande och globalt partnerskap 
Andel elever i åk 7, åk 9 och åk 2 på gymnasiet som svarat ja på frågan Tycker du att man i 
allmänhet kan lita på de flesta människor? Källa Liv och hälsa ung 
Andel vuxna som svarat Stämmer mycket väl eller Stämmer ganska väl på frågan Man kan 
lita på människorna som bor i det här området? Källa Liv och hälsa  

Uppföljning av hållbarhetslöften 

Länsstyrelsen har i samråd med Uppsala läns miljö- och klimatråd valt att arbeta med 
åtgärdsprogram för miljömål genom ”Färdplan för ett hållbart län”. Färdplanen bidrar till att 
uppnå de nationella miljömålen genom en serie av fyra regionala åtgärdsprogram som tas 
fram i bred samverkan med länets aktörer. Varje åtgärdsprogram följer ett tema och har en 
fyraårig genomförandeperiod. Programmens temaområden är: 

 Minskad klimatpåverkan (start 2019)  
 Ekosystem och biologisk mångfald (start 2020)  
 Vatten (start 2021)  
 Samhällsutveckling (start 2022)  

Länsstyrelsen bjuder in aktörer i länet att teckna hållbarhetslöften kopplade till varje 
åtgärdsprogram vilket innebär att de åtar sig att genomföra ett antal åtgärder och aktiviteter. 
Tierps kommun har undertecknat hållbarhetslöften och detta arbete följs upp som aktiviteter i 
verksamhetsplaneringen och verksamhetsuppföljningen. 
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Bilaga 1 - Styrdokument 
Redovisning av beslutade styrdokument fram till och med 2022-10-04.  

Aktiverande styrdokument (måldokument) 

De aktiverande dokumenten fokuserar på vad som ska uppnås och vad som ska göras. Dessa 
är de enda styrdokument som innehåller tydliga mål. De bör också vara tidsbestämda. 
Varefter som mål uppnås måste nya beslutas. 
 
Typer av dokument: Vision, strategi, program, plan, handlingsplan* 
(* Denna typ av styrdokument fastställer i regel tjänstepersonsorganisationen.) 
 
Beslutade av kommunfullmäktige  

Diarienr Dokumentägare Gäller fr o m Revideras senast 

Vision för Tierps kommun KS 2015.763 Gemensam service 2015-09-15 saknar datum 

Avfallsplan KS 2018:282 Medborgarservice 2020-04-15 2022-12-31 

Biblioteksplan för Tierps kommun KS 2021:786 Kultur och fritid 2022-01-01 2024-12-31 

Boendeplan bostad med särskild 
service för vuxna enligt 9:9§ LSS, 
2016-2030 

KS 2016:678 Vård och omsorg, 
gemensam service 

2016-09-20 2030-12-31 

Boendeplan för äldre i Tierps 
kommun 2014-2035 

KS 2014:436 Vård och omsorg, 
gemensam service 

2014-06-10 2035-12-31 

Bostadsförsörjningsplan 2013-
2025 

KS 2012:660 Medborgarservice 2013-04-09 x 

Cykelplan för Tierps kommun KS 2016:601 Medborgarservice 2016-09-20 2030-12-31 

Digitaliseringsstrategi för Knivsta, 
Östhammar, Heby, Tierp och 
Älvkarleby samverkanskommuner 

KS 2021:427 Gemensam service 2021-06-08 2024-12-31 

Energistrategi för Tierps kommun KS 2014:819 Medborgarservice 2014-12-16 x 

Funktionsnedsättning 2025 KS 2012:415 
 

2013-06-11 2025-12-31 

Handlingsplan - Boendeplan för 
äldre i Tierps kommun 2014-2035 

KS 2015:273 Vård och omsorg 2015-03-10 x 

Handlingsprogram för förebygg-
ande verksamhet och räddnings-
tjänst från 2022 enligt Lagen 
(2003:778) om skydd mot olyckor 

KS 2021:907 Räddningsnämnden 2022-01-01 x 

Näringslivsstrategi KS 2010:111 Medborgarservice 2010-04-27 x 

Plan för kommunens ekonomi 
och verksamhet  

tas årligen Ekonomi tas årligen tas årligen 

Program för uppföljning av och 
insyn i kommunens verksamheter 
2018-2019 samt 2020 

KS 2019:893 Ekonomi 2018-01-01 2020-12-31 

Strategi för nationella minoriteter 
och finskt förvaltningsområde i 
Tierps kommun 

KS 2022:394 Kultur och fritid 2022-06-15 2025-12-25 

Strategi för närvårdssamverkan i 
Uppsala län 2021-2023 

KS 2020:763 Gemensam service 2021-01-01 2023-12-31 

Tillgänglighetsplan för offentlig 
utemiljö i Tierps kommun 

KS 2016:182 Medborgarservice 2016-04-05 2030-12-31 
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Trafikförsörjningsplan för Tierps 
kommun 2005:2006 

KS 2004:180 Medborgarservice 2004-11-02 x 

VA-plan KS 2014:188 TEMAB 2014-06-10 x 

Varuförsörjningplan för Tierps 
kommun 

KS 2019:441 Medborgarservice 2019-09-17 2024-09-17 

Översiktsplan 2010-2030 KS 2011:211 Medborgarservice 2011-12-14 x 

 
Beslutade av kommunstyrelsen  

Diarienr Dokumentägare Gäller fr o m Revideras senast 

Handlingsplan för kultur i Tierps 
kommuns förskolor, skolor och 
gymnasium 

KS 2016:871 Kultur och fritid 2016-09-21 x 

Handlingsplan mot 
våldsbejakande extremism 

KS 2016:359 Gemensam service 2016-07-01 2018-03-30 

Hastighetsplan KS 2020:487 Medborgarservice 2020-02-16 2025-01-01 

Internkontrollplan Tas årligen Ekonomi tas årligen tas årligen 

Klimat- och energiplan för Tierps 
kommun 

KS 2020:810 Medborgarservice 2021-01-01 2022-12-31 

Konkurrensstrategi för åren 2008-
2009 

KS 2008:223 Gemensam service 2008-05-27 2009-12-31 

Kulturmiljöprogram för Bruksgatan 
och Västerbruksvägen i Tobo 

KS 2012:628 Medborgarservice 2013-04-23 x 

Plan för ledning och samverkan 
vid samhällsstörningar 

KS 2021:355 Gemensam service 2021-04-27 2022-12-31 

Strategi för kompetensförsörjning KS 2021:438 HR 2021-05-26 2024-12-31 

Tillsynsplan enligt plan- och 
bygglagen i Tierps kommun 

KS 2022:45 Medborgarservice 2022-01-01 2022-12-31 

Tillsynsplan för alkohollagen, lag 
om tobak och liknande produkter 
samt läkemedelslagen i Tierps 
kommun 2022-2023 

KS 2022:44 Medborgarservice 2022-01-01 2022-12-31 

Tillsynsplan och 
behovsbedömning för miljöbalken 
och strålskyddslagen i Tierps 
kommun 

KS 2022:44 Medborgarservice 2022-01-01 2022-12-31 

Tillsynsplan och behovsutredning 
för offentlig livsmedelskontroll i 
Tierps kommun 

KS 2022:44 Medborgarservice 2022-01-01 2022-12-31 

 
Beslutade av jävsnämnden 
 Diarienr Dokumentägare Gäller fr o m Revideras senast 

Tillsynsplan och behovsbedömning 
för miljöbalken och strålskyddslagen 
i Tierps kommun 

JN 2022:6 Medborgarservice 2022-01-01 2022-12-31 

Tillsynsplan enligt plan- och 
bygglagen i Tierps kommun 

JN 2022:5 Medborgarservice 2022-01-01 2022-12-31 

Tillsynsplan för alkohollagen, lag om 
tobak och liknande produkter samt 
läkemedelslagen i Tierps kommun 
2022-2023 

JN 2022:6 Medborgarservice 2022-01-01 2022-12-31 
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Tillsynsplan och behovsutredning för 
offentlig livsmedelskontroll i Tierps 
kommun 

JN 2022:6 Medborgarservice 2022-01-01 2022-12-31 

 
Beslutade av IT-nämnden 
 Diarienr Dokumentägare Gäller fr o m Revideras senast 

Internkontrollplan Tas årligen IT-centrum tas årligen tas årligen 

Normerande styrdokument (förhållningsdokument) 

De normerande styrdokumenten fokuserar på hur de som är verksamma i kommunen beter 
sig, såväl utåt mot kommunmedborgarna som inom kommunens organisation. De ska 
säkerställa att handlanden som upprepas av kommunen utförs på samma sätt, oavsett när de 
utförs och av vem. Normerande dokument har alltid tolkningsföreträde framför aktiverande 
dokument. 
 
Typer av dokument: Policy, riktlinje, regel, rutin*, processnorm* 
 
(* Denna typ av styrdokument fastställer tjänstemannaorganisationen.) 
 
Beslutade av kommunfullmäktige  

Diarienr Dokumentägare Gäller fr o m Revideras senast 

Arbetsmiljöpolicy KS 2020:901 HR 2021-03-03 2025-12-31 

Borgensprinciper för Tierps 
kommun 

KS 2021:593 Ekonomi 2021-09-30 2026-12-31 

Bredbandspolicy x Medborgarservice 2000-04-04 x 

Finanspolicy KS 2021:594 Ekonomi 2021-09-30 2025-12-31 

Folkhälsopolicy för Uppsala län KS 2009:222 
 

2009-09-15 x 

Grafisk profil KS 2003:174 Gemensam service 2004-01-01 x 

Idrotts- och fritidspolicy KS 2015:697 Kultur och fritid 2015-10-15 x 

Kommunikationspolicy KS 2010:260 Gemensam service 2010-10-01 x 

Konkurrenspolicy x Gemensam service 2000-17-10 x 

Kulturpolicy KS 2015:696 Kultur och fritid 2015-11-15 x 

Pensionsriktlinjer för Tierps 
kommun 

KS 2020:773 HR 2020-11-03 x 

Policy för förtjänsttecken och 
gåvor 

KS 2020:772 HR 2020-11-03 2023-12-31 

Policy för hållbar utveckling 
2021 i Tierps kommun 

KS 2011:303 Gemensam service 2011-12-14 x 

Policy för intern och extern 
kameraövervakning 

KS 2008:395 Gemensam service 2009-12-01 x 

Policy för lika rättigheter och 
möjligheter 

KS 2019:381 HR 2019-09-17 2023-06-30 

Policy för lönebildning KS 2020:902 HR 2021-03-03 2023-12-31 

Policy för naturvård i Tierps 
kommun 

KS 2020:163 Medborgarservice 2020-05-12 2030-12-31 

Policy vid alkohol- och 
drogproblem inom kommunens 
verksamheter 

KS 2020:903 HR 2021-03-03 2025-12-31 
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Riktlinje för ekonomisk styrning KS 2021:1005 Ekonomi 2022-03-07 2026-12-31 

Riktlinje för kommunala 
markanvisningar och 
exploateringsavtal 

KS 2019:738 Medborgarservice 2019-11-05 2023-12-31 

Riktlinje för serveringstillstånd KS 2020:644 Medborgarservice 2020-09-22 2025-12-31 

Riktlinjer för att starta och driva 
enskild barnomsorg i Tierps 
kommun 

KS 2016:422 Utbildning 2016-06-14 x 

Riktlinjer för 
exploateringsredovisning 

KS 2021:7 Ekonomi 2022-03-07 2026-12-31 

Riktlinjer för resor i tjänsten 
inom Tierps kommunkoncern 

KS 2021:160 Gemensam service 2022-01-01 2025-12-31 

Riktlinjer för styrdokument KS 2021:784 Gemensam service 2022-01-01 2026-12-31 

Riktlinjer och anvisningar för 
vård och behandlingar av vuxna 

KS 2011:229 Individ och 
familjeomsorg 

2011-06-14 x 

Riktlinjer och principer för 
medborgardialog 

KS 2021:511 Gemensam service 2021-09-21 2025-12-31 

Säkerhetspolicy för Tierps 
kommuns verksamheter 

KS 2019:229 Gemensam service 2019-09-17 2023-06-30 

Tillgänglighetspolicy KS 2008:104 Medborgarservice 2008-09-16 x 

Trafiksäkerhetspolicy x Medborgarservice 2000-11-28 x 

Upphandlingspolicy KS 2022:430 Gemensam service 2022-06-14 2025-08-31 

Vatten- och avloppspolicy KS 2013:228 TEMAB 2013-05-01 x 

 
 
Beslutade av kommunstyrelsen  

Diarienr Dokumentägare Gäller fr o m Revideras senast 

Arkivföreskrifter KS 2008:49 Gemensam service 2008-01-29 x 

Attestregler för Tierps kommun KS 2021:154 Ekonomi 2021-04-01 2025-12-31 

Kostriktlinje och vision för 
kostverksamhet 

KS 2013:300 Medborgarservice 2013-04-23 x 

Kriskommunikationsplan för 
Tierps kommun 

KS 2018:617 Gemensam service 2018-12-18 2022-12-31 

Kvalitetssäkring av stöd och hjälp 
till barn och ungdomar i Tierps 
kommun 

KS 2012:599 Individ och 
familjeomsorg 

2012-12-04 x 

Mål och riktlinjer för fritidsgårdar KS 2007:440 Kultur och fritid 2007-10-09 x 

Regel för intern styrning och 
kontroll 

KS 2020:861 Ekonomi 2021-01-01 2024-12-31 

Riktlinge för färdtjänst och 
riksfärdtjänst 

KS 2009:291 Vård och omsorg 2022-01-01 2026-09-30 

Riktlinje för arbetsstipendium för 
konstnärlig verksamhet i Tierps 
kommun 

KS 2017:960 Kultur och fritid 2018-01-01 x 

Riktlinje för frivilligarbetare  KS 2012:683 HR 2013-01-29 x 



80 av 119 

Riktlinje för fördjupad samverkan 
med det civila samhället - Idéburet 
offentligt partnerskap, 
upphandling av tjänster och 
reserverade kontrakt 

KS 2019:899 Gemensam service 2020-03-24 2025-12-31 

Riktlinje för generell upphandling 
samt direktupphandling 

KS 2022:715 Gemensam service 2022-09-12 2025-08-31 

Riktlinje för hantering av bisyssla KS 2021:439 HR 2021-05-26 2024-12-31 

Riktlinje för individuellt förskrivna 
hjälpmedel inom kommunal hälso- 
och sjukvård 

KS 2022:297 Vård och omsorg 2022-04-26 x 

Riktlinje för intern kontroll och 
insyn i kommunens verksamheter 

KS 2017:450 Ekonomi 2017-10-01 2020-12-31 

Riktlinje för kravhantering i Tierps 
kommun 

KS 2019:879 Ekonomi 2020-02-25 2025-12-31 

Riktlinje för medicintekniska 
produkter 

KS 2022:173 Vård och omsorg 2022-04-01 2024-12-31 

Riktlinje för pedagogisk måltid 
inom förskola, skola och omsorg 

KS 2013:299 Utbildning 2013-05-01 x 

Riktlinje för prioriteringar vid 
livsmedelsupphandlingar 

KS 2021:482 Gemensam service 2021-05-28 2025-12-31 

Riktlinje för rehabiliterande träning 
i ordinärt boende enligt hälso- och 
sjukvårdslagen 

KS 2020:336 Vård och omsorg 2020-06-01 2023-05-31 

Riktlinje för stöd och hjälp i 
ordinärt och boende enligt 
socialtjänstlagen    

KS 2018:252 
rev enligt 
2019:98 

Vård och omsorg 2018-06-01 x 

Riktlinje för Tierps kommuns 
samverkan med det civila 
samhället 

KS 2019:899 Gemensam service 2020-03-24 2025-12-31 

Riktlinje för tilläggsbelopp för barn 
och elever i behov av 
extraordinärt stöd 

KS 2020:431 Utbildning 2020-06-12 2022-06-12 

Riktlinjer för avgifter inom vård 
och omsorg för insatser enligt 
socialtjänstlagen, hälso- och sjuk-
vårdslagen och riktlinje för taxa i 
anslutning till insatser enligt LSS 

KS 2022:415 Vård och omsorg 2023-01-01 2028-12-31 

Riktlinjer för fettavskiljare för 
verksamhetsutövare och 
fastighetsägare i Tierps kommun 

KS 
2015:1043 

TEMAB 2016-02-09 x 

Riktlinjer för försörjningsstöd och 
ekonomisk bistånd 

KS 2021:880 Individ och 
familjeomsorg 

2022-01-01 2025-12-31 

Riktlinjer för hantering av hot och 
våld i arbetsmiljön 

KS 2019:230 HR 2019-05-28 2023-06-30 

Riktlinjer för insatserna 
kontaktperson, ledsagare och 
umgängesstöd 

KS 2019:98 Individ och 
familjeomsorg, Vård 
och omsorg 

2019-04-01 2022-04-01 

Riktlinjer för investering KS 2021:1006 Ekonomi 2022-03-07 2026-12-31 

Riktlinjer för officiell flaggning i 
Tierps kommun 

KS 2011:323 Medborgarservice 2011-09-06 x 
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Riktlinjer för oljeavskiljare för 
verksamhetsutövere och 
fastighetsägare i Tierps kommun 

KS 
2015:1043 

TEMAB 2016-02-09 x 

Riktlinjer för sociala bostäder i 
Tierps kommun 

KS 2019:554 Individ och 
familjeomsorg 

2019-09-03 2023-09-30 

Riktlinjer för utmärkelsen årets 
eldsjäl 

KS 2017:960 Kultur och fritid 2018-01-01 x 

Riktlinjer för vårdnadsöverflytt vid 
familjehem överstigande tre år i 
samma familjehem 

KS 2011:205 Individ och 
familjeomsorg 

2011-05-31 x 

Rutin för tillämpningen av lex 
Sarah inom kommunal 
verksamhet 

KS 2017:847 Gemensam service 2019-04-01 2024-03-31 

Rutin lex Sarah inom 
yrkesmässigt bedriven enskild 
verksamhet och verksamhet vid 
Statens institutionsstyrelse 

KS 2019:216 Gemensam service 2019-04-01 2024-03-31 

Styrdokumentför krisberedskap 
och civilt försvar 2021-2022 

KS 2021:356 Gemensam service 2021-01-01 2022-12-31 

 

Organiserande dokument 

De organiserande styrdokumenten fokuserar på uppdrag, roller och ansvar i olika delar av 
kommunens organisation. Till denna dokumentgrupp hör även de dokument som styr de 
kommunala bolagen. 
 
Typer av dokument: Arbetsordning, reglemente, bolagsordning, ägardirektiv, 
delegationsordning 
 
Beslutade av kommunfullmäktige  

Diarienr Dokumentägare Gäller fr o m Revideras senast 

Arbetsordning för 
kommunfullmäktige och 
fullmäktigeberedningar 

KS 2021:969 Gemensam service 2021-12-14 2022-12-31 

Ersättningar till Tierps kommuns 
förtroendevalda - ERS 2022 

KS 2022:720 Gemensam service 2023-01-01 2026-12-31 

Instruktion för kommundirektör KS 2017:946 Gemensam service 2018-01-01 x 

Reglemente för IT-nämnd KS 2020:436 Gemensam service 2020-07-01 x 

Reglemente för jävsnämnden KS 2022:641 Gemensam service 2022-10-01 2026-06-30 

Reglemente för kommunalt 
föreningsråd 

KS 2022:396 Gemensam service 2022-06-08 2022-12-31 

Reglemente för kommunalt 
näringslivsråd 

KS 2021:849 Gemensam service 2022-01-01 2026-09-30 

Reglemente för kommunalt 
pensionärsråd 

KS 2021:850 Gemensam service 2022-03-07 2026-09-31 

Reglemente för kommunstyrelsen KS 2022:659 Gemensam service 2023-01-01 2026-06-30 

Reglemente för 
krisledningsnämnd 

KS 2021:894 Gemensam service 2022-01-01 2026-12-31 

Reglemente för lönenämnden KS 2020:438 Gemensam service 2020-07-01 x 
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Reglemente för rådet för 
funktionshinderfrågor 

KS 2022:851 Gemensam service 2022-03-07 2026-09-31 

Reglemente för Tierps kommuns 
revisorer 

KS 2021:254 Gemensam service 2021-04-07 2026-12-31 

Reglemente för valnämnden KS 2021:852 Gemensam service 2022-01-01 2026-12-31 

Reglemente uppdragsbeskrivning 
för kommunalråd, oppositionsråd 
och gruppledare 

KS 
2018:1023 

Gemensam service 2019-01-01 2022-12-31 

Stadgar för Stiftelsen för Tierps 
kommuns stipendiefond 

KS 2017:829 Utbildning 1978-02-28 x 

Ägardirektiv för AB Tierpsbyggen KS 2021:721 Gemensam service 2022-05-12 Fastställs årligen 

Ägardirektiv för TEMAB 
Fjärrvärme AB 

KS 2021:721 Gemensam service 2022-06-08 Fastställs årligen 

Ägardirektiv för Tierp 
kommunfastigheter AB 

KS 2021:721 Gemensam service 2022-05-12 Fastställs årligen 

Ägardirektiv för Tierps energi och 
miljö Ab 

KS 2021:721 Gemensam service 2022-06-08 Fastställs årligen 

 
Beslutade av kommunstyrelsen  

Diarienr Dokumentägare Gäller fr o m Revideras senast 

Attestförteckning uppdateras 
regelbundet 

Ekonomi 2019-01-01 2022-12-31 

Delegationsordning 
kommunstyrelsen 

publiceras 
på insidan 

Gemensam service uppdateras 
regelbundet 

uppdateras 
regelbundet 

Informationshanteringsplaner 
(tidigare namn dokument- och 
gallringsplan) för verksamheterna 
publiceras på insidan. 

Publiceras 
på insidan 

Gemensam service 
  

 
Beslutade av Jävsnämnd 
  

Diarienr Dokumentägare Gäller fr o m Revideras senast 

Delegationsordning jävsnämnden publiceras på 
insidan 

Gemensam service Uppdateras 
löpande 

Uppdateras 
löpande 

 
Beslutade av IT-nämnd 
  

Diarienr Dokumentägare Gäller fr o m Revideras senast 

Delegationsordning IT-nämnd publiceras på 
insidan 

Gemensam service Uppdateras 
löpande 

Uppdateras 
löpande 

 
Beslutade av Lönenämnd 
  

Diarienr Dokumentägare Gäller fr o m Revideras senast 

Delegationsordning lönenämnd publiceras på 
insidan 

Gemensam service Uppdateras 
löpande 

Uppdateras 
löpande 

 
Beslutade av Valnämnd 
  

Diarienr Dokumentägare Gäller fr o m Revideras senast 



83 av 119 

Delegationsordning valnämnd publiceras på 
insidan 

Gemensam service Uppdateras 
löpande 

Uppdateras 
löpande 

 
 

Externt riktade dokument 
De externt riktade styrdokumenten fokuserar på villkoren för att bo, verka och vistas i kommunen 
samt nyttjandet av den kommunala servicen. Hit hör till exempel regler (föreskrifter och 
ordningar) och taxor (avgifter). 
 
Typer av dokument: Regel, taxa 
 
Beslutade av kommunfullmäktige  

Diarienr Dokumentägare Gäller fr o m Revideras senast 

Fastighetsägares skyldigheter 
avseende gångbanerenhållningen 
m.m 

KS 2007:429 Medborgarservice 2007-10-23 x 

Lokala hälsoskyddsföreskrifter för 
Tierps kommun 

x Medborgarservice 1992-02-11 x 

Lokala ordningsföreskrifter för 
Tierps kommun 

KS 2021:331 Gemensam service 2021-06-15 x 

Plan- och bygglovstaxa  inklusive 
kart- och mätdata 

KS 2021:827 Medborgarservice 2022-03-29 2022-12-31 

Regel för hemsändningsbidrag KS 2022:301 Medborgarservice 2022-04-26 2025-12-31 

Regel för kommunalt partistöd KS 2022:713 Gemensam service 2022-10-01 2026-09-30 

Regler för skolskjuts och elevresor KS 2021:553 Utbildning 2020-02-25, 
rev 2021-09-
21 

2023-06-30 

Regler för taxor vid 
korttidsuthyrning 

KS 2015:698 Kultur och fritid 2016-01-01 x 

Regler för Tierps kommuns 
miljöpris 

KS 2011:108 Kultur och fritid 2011-05-01 x 

Renhållningsordning KS 2018:221 Medborgarservice 2018-05-01 2022-12-31 

Riktlinjer och avgifter för förskola, 
fritidshem och pedagogisk omsorg 

KS 2020:885 Utbildning 2021-03-03 2023-12-31 

Taxa avseende markpriser och 
återtagningsavgift 

KS 2018:634 Medborgarservice 2018-10-01 x 

Taxa för felparkeringsavgift KS 2020:322 Medborgarservice 2020-06-16 2025-01.01 

Taxa för färdtjänst och 
riksfärdtjänst 

KS 2021:398 Vård och omsorg 2022-01-01 2026-09-30 

Taxa för kopior, avskrifter och 
utskrifter 

KS 2016:921 Gemensam service 2017-01-01 x 

Taxa för nyttjande av kommunens 
mark 

KS 2020:815 Medborgarservice 2021-01-01 2024-12-31 

Taxa för offentlig kontroll av 
livsmedel och dricksvatten 

KS 2021:810 Medborgarservice 2022-01-01 2022-12-31 
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Taxa för prövning och tillsyn enligt 
alkohollagen, tobakslagen, lag om 
handel av vissa receptfria 
läkemedel samt lag om 
elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare 

KS 811:2021 Medborgarservice 2022-01-01 2022-12-31 

Taxa för prövning och tillsyn inom 
miljöbalkens område samt 
strålskyddslagen 

KS 2021:824 Medborgarservice 2022-01-01 2022-12-31 

Taxa för renhållning KS 2021:858 TEMAB 2022-01-01 2022-12-31 

Taxa för service och tjänster i 
anslutning till insatser inom vård 
och omsorg för äldre och personer 
med funktionsnedsättning 

KS 2022:414 Vård och omsorg 2023-01-01 2028-12-31 

Taxa för slamavgifter KS 2021:857 TEMAB 2022-01-01 2022-12-31 

Taxa för vatten och avlopp KS 2021:856 TEMAB 2022-01-01 2022-12-31 

Taxa grävtillstånd KS 2021:822 Medborgarservice 2022-01-01 2022-12-31 

Taxor och biljettyper vid baden i 
Tierps kommun 

KS 2014:803 Kultur och fritid 2016-01-01 x 

 
 
Beslutade av kommunstyrelsen  

Diarienr Dokumentägare Gäller fr o m Revideras senast 

Normer för utdelning av Tierps 
kommuns företagarstipendium 

x Medborgarservice 1993-01-01 x 

Regler för bidrag till föreningar KS 2017:960 Kultur och fritid 2018-01-01 x 

Regler för bidrag till studieförbund KS 2017:960 Kultur och fritid 2018-01-01 x 

 
 
Beslutad av valnämnd  

Diarienr Dokumentägare Gäller fr o m Revideras senast 

Regel för politiska aktiviteter, 
propaganda och övriga aktiviteter 
vid röstmottagningsställen i Tierps 
kommun 

VN 2022:32 Gemensam service 2022-07-01 2026-07-01 

 

Stödjande dokument 
De stödjande styrdokumenten utgör ett komplement till de styrande dokumenten och kan sägas 
vara rekommendationer för hur vi ska förstå de styrande dokumenten. Stödjande dokumenten kan 
till exempel finnas inom områden som är reglerat genom lagstiftning och nationella förordningar 
 
Typer av dokument: Vägledning, information 
 
Beslutade av kommunfullmäktige 
  

Diarienr Dokumentägare Gäller fr o m Revideras senast 

Vägledning för tillfälliga 
fullmäktigeberedningar  

KS 2021:783 Gemensam service 2022-01-01 2026-12-31 
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Styrdokument som upphört under perioden 2021-09-23 till 2022-10-04 

 Reglemente för färdtjänst och riksfärdtjänst, diarienummer 2009:291. Gällde under 
perioden 2009-09-15 till 2021-12-14. Ersattes då av de två dokumenten Riktlinje för 
Färdtjänst och Riksfärdtjänst och Taxa för Färdtjänst och Riksfärdtjänst. 

 Resepolicy, diarienummer 2006:7. Gällde under perioden 2006-01-31 till 2021-12-31. 
Ersattes av Riktlinjer för resor i tjänsten inom Tierps kommunkoncern. 

 Attestreglemente för Tierps kommun, diarienummer 2019:877. Gällde under perioden 
2020-01-01 till 2021-12-31. Ersattes av Attestregler för Tierps kommun. 

 Ledningsplan avseende extraordinär händelse, diarienummer 2008:327. Gällde under 
perioden 2008-06-17 till 2021-04-26. Ersattes av Plan för ledning och samverkan vid 
samhällsstörningar.  

 Riktlinjer för direktupphandling, diarienummer 2012:643. Gällde under perioden 
2013-01-01 till 2022-09-11. Ersattes av Riktlinje för generell upphandling samt 
direktupphandling. 

  



86 av 119 

Bilaga 2 - Organisation 
 

 
 
Bild 1: Kommunens organisation från 2022-06-08. 

Politisk organisation 

Kommunfullmäktige är Tierps kommuns högsta beslutande instans. Kommunfullmäktiges roll 
är att besluta vad som ska uppnås utifrån kommuninvånarnas perspektiv. Kommunfullmäktige 
har 49 ordinarie ledamöter och 30 ersättare som väljs vart fjärde år. 
 
Mandatfördelning för mandatperioden 2022-2026 
Socialdemokraterna (S) 16 
Sverigedemokraterna (SD)        9 
Centerpartiet (C) 8 
Moderaterna (M) 7 
Vänsterpartiet (V) 3 
Kristdemokraterna (KD) 2 
Tierpslistan 2 
Liberalerna (L) 1 
Miljöpartiet de gröna (MP) 1 
 
Tabell 18: Mandatfördelning i kommunfullmäktige 2022-2026  
 
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, kommun- 
och regionfullmäktige, val till Europaparlamentet samt folkomröstningar. 
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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 IT-nämnden. 
 
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. 
 
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. Tierps kommun har samlat i princip all 
verksamhet direkt under kommunstyrelsen. Det innebär att kommunstyrelsen även är att 
betrakta som nämnd enligt kommunallagen. Styrelsen består av 15 ordinarie ledamöter och 15 
ersättare valda av kommunfullmäktige.  
 
Kommunstyrelsen 
 

 Fördelning av poster: ordinarie ersättare 
 Centerpartiet (C)   
 Kristdemokraterna (KD)   
 Liberalerna (L)   
 Miljöpartiet de gröna (MP)   
 Moderaterna (M)   
 Socialdemokraterna (S)   
 Sverigedemokraterna (SD   
 Vänsterpartiet (V)   
 Tierpslistan   
 
Tabell 19: Fördelning av poster i kommunstyrelsen. OBS Mandatfördelningen är ej klar. Val till kommunstyrelsen 
sker under slutet av 2022. 
 
Sex utskott, kommunstyrelsens arbetsutskott, utskottet samhällsbyggnad, utskottet barn, 
utbildning och kultur, utskottet arbete och omsorg, utskottet för individärenden och utskottet 
för arbetsgivarfrågor arbetar under kommunstyrelsen. Utskotten har delegation att fatta vissa 
beslut. 
 
Under kommunstyrelsen verkar fyra råd, Rådet för funktionshinderfrågor, Pensionärsrådet 
Näringslivsrådet och Föreningsrådet. 

Tjänstepersonorganisation 

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.  
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Medborgarservice är ”vägen in” till Tierps kommun för medborgare och näringsliv. 
Medborgarservice ska vara kommunens ansikte utåt, ansvara för myndighetsutövning, 
rådgivning, vägledning och service. 
 
Individ- och familjeomsorgen (IFO) utreder och fattar beslut utifrån socialtjänstlagen (SoL) 
men tillämpar även lagstiftning som lagen om vård av unga (LVU) och vård av missbrukare 
(LVM). Verksamheten håller i familjestöd, beroendevård, arbetsmarknadsfrågor, öppen 
förskola och boendestöd till medborgare som behöver stöd och hjälp. 
 
Vård- och omsorg har ansvar för kommunens myndighetsutövning enligt socialtjänstlagen 
(SoL), lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), lag om 
bostadsanpassningsbidrag (BAB) samt lag om färdtjänst och lag om riksfärdtjänst för 
personer med funktionsnedsättning och äldre. Vård och omsorg är även kommunens utförare 
inom äldreomsorg, LSS-verksamhet och hemsjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen.  
 
Utbildning ansvarar för förskolor, grundskolor, gymnasieskolan, vuxenutbildningen och 
elevhälsan. 
 
Kultur och fritid ansvarar för kultur-, natur- och fritidsaktiviteter. Kultur och fritid ansvarar 
för folkbiblioteksverksamhet och skolbiblioteksservice.  
 
HR ger stöd till tjänstepersonorganisationen i arbetslivs- och personalfrågor. 
 
Ekonomi ger stöd till tjänsteorganisationen inom ekonomi, verksamhetsplanering och 
uppföljning. Ekonomi ansvarar för finans- och redovisningsfrågor. 
 
Gemensam service ska ge den politiska organisationen och tjänstepersonorganisationen stöd 
inom, löneadministration, pensioner, nämnd-administration, dokumenthantering, upphandling, 
digitalisering, kvalitet och utveckling. 
 
IT-centrum, är en egen förvaltning under den gemensamma IT-nämnden. IT-centrum sköter 
nätverk, drift av IT-system och support till användare i Tierp, Heby, Knivsta, Älvkarleby och 
Östhammars kommuner. 
 
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. 
 
Kommunkoncernen utgörs av kommunen och dess bolag. Kommunfullmäktige och 
serviceuppdraget för Tierps kommuns medborgare, företag och besökare är den 
sammanhållande länken. 
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Bilaga 3 - IT-nämnden 
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IT-nämnden  

Ansvars- och verksamhetsområde 

Heby, Knivsta, Tierps, Älvkarleby och Östhammars kommuner inrättade en gemensam 
nämnd inom verksamhetsområdet IT den 1 januari 2019. Nämnden kallas IT-nämnden.  
IT-förvaltningen kallas IT-Centrum. Samverkansprojektets arbetsnamn var Cassiopeia 
(fem stjärnor). Tierps kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår som en 
del i värdkommunens organisation. 
Nämndens ansvarsområde är övergripande strategiska och taktiska IT-frågor samt operativa 
IT-insatser för kommunerna enligt de definitioner och beslut som tas av nämnden.  
 
Nämnden ansvarar för: 

 Strategisk och taktisk utveckling av IT-relaterade områden 
 IT-relaterad support/helpdesk  
 Drift av kommunernas centrala servermiljö 
 Att leda en referensgrupp för logistik relaterad till och inköp av kommun-

gemensamma IT-produkter och -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 

Utvecklingsförutsättningar  

IT-förvaltningens uppdrag är framöver att vara de fem kommunernas egen IT-leverantör och 
samarbetspartner.  
 
Målbilden har ändrats och även om uppdraget kan ses relativt lika så har fokus gått från att 
skapa samverkansmöjligheter till att mer prioritera kostnadseffektivitet och leverans av en 
stabil och kundunik framtidssäkrad infrastruktur.  
 
IT-Centrum ska även stödja verksamheterna med IT-kompetens och omvärldsbevaka för att 
kunna ge förslag på teknik och lösningar som bidrar hos de fem kommunerna. Uppdraget är 
numera att på ett så kostandeseffektvit sätt som möjligt leverera standardiserade IT-tjänster 
men även kundunika (kommununika) tjänster. Det här medför att arbetet med att ta fram en 
IT-tjänstekatalog och ett mer köp- och säljinriktat sätt att hantera verksamheten eftersträvas 
från de fem kommunerna.  
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IT-centrum ska även fortsättningsvis genomföra gemensamma upphandlingar men via dessa 
ge respektive kommun möjlighet till egna anpassningar.  
Vissa tjänster som t.ex. 24/7 öppet i support kan behöva erbjudas som tillval. Behovet hos de 
fem kommunerna bedöms av kommunerna själva vara olika och IT-Centrum behöver anpassa 
sitt erbjudande efter respektive kommun, därför har arbetet med att ta fram en IT-
tjänstekatalog intensifierats. Dock är fortfarande den gemensamma strategin att samsourca i 
gemensamma egna lösningar med egen personal och där så är lämpligt, ur ekonomiskt-, 
effektivitets- och säkerhetsperspektiv funktions-outsourca till underleverantörer. 
 
Under våren 2022 har en uppdatering skett av servermiljöerna. Heby och Knivsta kommuners 
IT-miljö ligger från och med första kvartalet i en fullt ut hyrd lösning hos Advania. Den egna 
servermiljön som redan vid IT-nämndens start 2019 var pensionsfärdig är numera utbytt till 
en hyrd IaaS-lösning(Infrastructure-as-a-service) från Advania. För Älvkarleby, Tierp och 
Östhammar har stora reinvesteringar gjorts för att bygga upp en ny kostnadseffektiv och säker 
IT-miljö. 
 
IT-Centrum planerar att i nästa steg genomföra en sammanslagning av den centrala 
infrastrukturen för alla fem kommunerna. Genom projektet skapas möjligheter till utökad 
samverkan i de fem kommunernas kärnverksamheter.  
 
Strategin är att samsourca i gemensamma egna lösningar med egen personal och där så är 
lämpligt, ur ekonomiskt-, effektivitets- och säkerhetsperspektiv funktions-outsourca till 
underleverantörer. 
 
IT-Centrum driver projekt för MIM (Microsoft Information Manager), nya lösningar för 
hantering av mobila enheter (Microsoft Intune) samt Microsoft 365/Teams. Genom de 
gemensamma projekten och upphandlingarna har IT-Centrum fortsatt arbetet med ett av 
målen i regeringens digitaliseringsstrategi som samtidigt är en av grundorsakerna till it-
nämndens existens: gemensam digital infrastruktur.  
 
Arbetet med att etablera ett gemensamt 10 gigabits-nät mellan de fem kommunhuvudorterna 
pågår, detta är en förutsättning för ytterligare kostnadseffektivitet och en viktig del i 
möjligheterna till samverkan. Det här medför även en gemensam servermiljö för de fem 
medlemskommunerna. Den nya lösningen ska byggas i en konsoliderad och säker arkitektur 
som även ger möjligheter att på sikt skapa en hybridlösning med egen och inhyrd kapacitet.  

Nationell lagstiftning och styrande beslut 

I myndigheten för digital förvaltning, DIGG´s publikation ”Digitala Sverige 2021” belyser 
man utmaningarna för den offentliga förvaltningen att fullt ut utnyttja den potential som finns 
inom digitaliseringen.  
 
”Potentialen är stor och mäts ofta i miljarder. Samtidigt har potentialen ofta visat sig svår att 
förverkliga. Offentlig förvaltning måste därför aktivt sträva mot att realisera potentialen som 
finns i digitaliseringen, vilket kräver arbete med nyttorealisering och en öppenhet både för 
nya arbetssätt samt nya perspektiv i utvecklingsarbetet. För offentlig förvaltning finns en stor 
del av potentialen i att arbeta mer förvaltningsgemensamt. Detta kan möjliggöra dels en mer 
sammanhållen offentlig service, dels en offentlig förvaltning som drar nytta av 
stordriftsfördelar och som kan dela på kostnaderna. Detta är viktigt då flera offentliga 
aktörer idag har svårt att genomföra den utveckling som krävs för att leva upp till lagkraven 
och för att kunna erbjuda alla, oavsett förutsättningar, en likvärdig och högkvalitativ digital 
service.” (Digitala Sverige 2021, DIGG, Dnr: 2022-0466) 
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Ovanstående illustrerar de svårigheter som IT-Centrum och de fem medlemskommunerna 
arbetar med. De nationella församlingarna och myndigheter pekar på möjligheterna med 
digitaliseringen, det ytterligt svåra är att i praktiken skapa gemensamma lösningar som kan 
samutnyttjas av flera organisationer. Här krävs ett tydligt och starkt ledarskap.  
 
Det kan ur ett samhällsekonomiskt perspektiv vara kostsamt att varje kommun utvecklar egna 
lösningar och arbetar med sin digitalisering var och en, även om det kan upplevas effektivare 
för den enskilda kommunen just där och då, man behöver få ett bredare perspektiv och lyfta 
blicken. Samhället skulle totalt sett tjäna på att fler tjänster och mer digitalisering genom-
fördes gemensamt mellan de olika verksamheterna i de fem medlemskommunerna. 
 
”Vi kan också se en förändring i strategier och måldokument, från fokus på vertikala system 
där myndigheter stänger in sin information och utvecklar e-tjänster internt, till en öppen, 
horisontell syn på förvaltningen med en gemensam infrastruktur bestående av bland annat 
gemensamma data i botten och en sömlös användarupplevelse på toppen, oaktat vilka aktörer 
som är inblandade ”bakom kulisserna”. I detta ingår också att möjliggöra en-uppgift-
engångsprincipen för nationella eller gränsöverskridande digitala offentliga tjänster. 
Ett mer horisontellt perspektiv breddar dessutom effektivitets-begreppet till att inte bara 
omfatta resurseffektivitet (varje enskild aktörs inre effektivitet) utan också flödes- och 
processeffektivitet i ett större samhällsperspektiv med fokus på medborgarens totala 
livssituation.” (Digitala Sverige 2021, DIGG, Dnr: 2022-0466) 

Digitalt ledarskap 

För att åstadkomma effektivisering genom digitalisering krävs ett digitalt ledarskap, det 
handlar om att tänka i gemensamma processer och möjliggöra nya sätt att arbeta och bedriva 
sin verksamhet. Att betrakta system som gemensam infrastruktur skapar stora möjligheter till 
rationalisering och effektivisering. Till exempel så har Uppsala kommun byggt flera processer 
som både nås av kommuninnevånarna via digitala gränssnitt och är generiskt utformade för att 
kunna återanvändas. ”-Om man är stor ska man vara snäll.” säger Uppsala kommuns CIO 
Thomas Ekvall. Digital verksamhetsutveckling tjänar på och bör bedrivas 
förvaltningsgemensamt för att skapa ”mest pang för pengarna”. Inom offentlig förvaltning är 
det upp till ledningen att skapa förmåga att dela och använda system och data, samt att se till 
att anställda har den kompetens som behövs för att bedriva framgångsrik digital 
verksamhetsutveckling, föredragsvis gemensamt. 

Mål och uppdrag 

IT-Centrums viktigaste uppdrag är nu att konsolidera IT-infrastrukturen och att samsourca IT-
driften och supporten för de fem kommunerna, samt att samordna digitaliseringsbehoven med 
hjälp av en etablerad tjänstekatalog. 
 
Vissa tilläggstjänster kan behöva hanteras via upphandling, för att få stöd i processerna från 
extern leverantör (t.ex. 24/7 support). Detta i nära dialog med kommunerna om vilken 
förväntad nivå av leverans inom respektive tjänster.  
 
Under dessa delområden kan det finnas lämpliga funktionsområden som en extern partner kan 
utföra effektivare. Som exempel kan nämnas att IT-Centrum idag har print-processen, klient- 
samt leveransprocessen och telefoni i extern regi eller via en tjänsteleverans. Det finns sedan 
en tid en gemensam telefoniplattform och skrivarmiljö för de fem kommunerna samt ett 
gemensamt licensavtal med Microsoft.  IT-centrums mål är att: 
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 Konsolidera till en redundant serverplattform 
 Tjänstekatalog 
 MIM (Microsoft Identity Management) 
 Microsoft 365 
 Stärka it-säkerheten 

Digitalisering driver ökande volymer 

Sedan it-nämnden skapades så har antalet inkomna ärenden pekat på stabilisering, pandemin 
skapade större behov av VPN-tjänst till alla medarbetare som resulterade i högre 
ärendevolymer 2020. Verktyget för att kunna återställa sitt eget lösenord används dessutom 
mer och mer vilket minska antal ärenden till supporten. Det är även ett verktyg som kan 
användas dygnet om.  

 
 
 

 



94 av 119 

Strategi - Samsourcing  

IT-Centrum håller fast vid strategin att utföra det mest verksamhetsnära uppgifterna med egen 
personal och att utnyttja den erfarenhet och de volymer som en privat aktör kan ha genom att 
de servar flera kunder. Vi strävar efter att upphandla och skapa partnerförhållanden med 
leverantörer som ska stötta i olika ändringar och/eller projekt. Att ha en strategi som innebär 
att kommuner tillsammans med IT-Centrum har överenskomna nivåer av tjänsteutbud ifrån 
tjänstekatalogen, som på ett strukturerat sätt förvaltas löpande. 
 
Den unika kompetens som IT-Centrums personal har där många arbetat mer än 15 år med 
kommunal it, där man under tiden lärt sig om kärnverksamheternas utmaningar och skapat en 
förståelse, är IT-Centrums unika fördel. 
 
Verksamhetsförståelsen och att på rätt sätt kunna tolka och stödja verksamhetsutvecklingen är 
väsentligt för IT-centrum.  

Budget  

I och med att samsourcing-projektet pausades under hösten 2021 så blir budgeten för 2023 ett 
omtag av 2022 i uppdaterad form. Under hösten 2021 och våren 2022 har ett 
förankringsarbete genomförts och många frågetecken har rätats ut. Samsourcing-projektet 
drivs vidare och förhoppningsvis fattas ett beslut av DSR, Digitaliseringsrådet (de fem 
kommundirektörerna) i september om att genomföra ”hemtagningen” av Knivsta och Hebys 
it-drift och support.  
 
IT-nämndens budget föreslås att öka med 3% för att täcka de ökande licenskostnaderna samt 
en förstärkning av it-säkerheten, den osäkra tiden framåt p.g.a. inflationen är också varför 
budgeten förslås att öka med 3%.  
På samma sätt som till budget 2022 så bör 3 miljoner läggas för Knivsta och Hebys flytt från 
extern leverantör till egen regi (lämnas tillbaka under 2022 till Knivsta och Heby).  
Detta är en uppskattning baserad på den kostnad om 3,2 miljoner som 2017 lades på flytten 
från Axian till Advania. Det här bör vara den sista flyttkostnaden.  
 
Under 2022 så har en konsolidering av brandväggarna för Knivsta och Heby gjorts, en av det 
tidigare underleverantörerna har sagts upp och vi sänker konstaderna med ca 600 tkr per år. 
Samtidigt har denna operation medfört att förutsättningarna för en samsourcing har förbättrats 
avsevärt. 
 
IT-nämndens kostnader och volymer drivs av den digitala utveckling som de fem 
medlemskommunerna genomför, därav följer it-nämndes kostnader de beställningar på fler 
enheter och nya it-lösningar som medlemskommunerna inför. 
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Nämndens budget 

 

Verksamhetens driftsbudget 

Som för 2022 så bedöms budget för IT-Centrum öka under 2023 dels p.g.a. projektkostnaden 
för att samsourca it-driften för alla fem kommunerna, dels för att finansiera den nya 
gemensamma serverplattformen samt för att stärka it-säkerheten. Budgeten för it-nämnden har 
justeras upp för de kostnader som drivs av klientantal och ger kompensation mot ökade 
licenskostnader och utökat behov.  
 
I budgeten för 2020 lyftes ett varnande finger för det ökande antalet klienter i kommunerna. 
Ökningen av klientantalet bedöms plana ut först 2024. Tillväxten för antalet enheter bedömds 
till +4,5 % för 2023 och med 2,25 % år 2024.  

Verksamhetens investeringsbudget 

För att kunna bygga en infrastruktur där samtliga fem kommuner kan ha sina centrala it-
miljöer krävs en investeringsbudget som löpande ger möjligheter kan byta ut hårdvaran.    
  

Centrala Investeringar 
2022 2023 2024 2025 

Central kommunikationslösning 800 1000 1000 1000 

Central servermiljö  2000 2000 2000 

     

Övrigt 500 500 500 500 

Summa 1 300 3 500 3500 3500 
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Fördelning av kostnader per kommun 

Den uppdaterade fördelningsnyckeln är enligt nedan.  
 
  2022 2023 2024 2025 
Tierp 26,3% 25,9% 25,9% 25,9% 
Älvkarleby 9,8% 9,0% 9,0% 9,0% 
Heby 17,2% 17,8% 17,8% 17,8% 
Knivsta 21,5% 22,7% 22,7% 22,7% 
Östhammar 25,2% 24,6% 24,6% 24,6% 
Summa 100% 100% 100% 100% 
 
 
Fördelning medlemsavgift per kommun avser beslutad fördelningsnyckel i procent multiplicerat med 
budget 2022 för medlemsavgifter.  

 

Uppföljning 

Uppföljning av nämndens ekonomi sker enligt Tierps kommuns plan med månatliga 
uppföljningar, prognoser och delårsbokslut.  
Varje kundansvarig inom IT-förvaltningen har tagit fram underlag för respektive kommun.  
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Dessa används för att uppdatera fördelningsnyckeln för IT-nämndens kostnader. Möten med 
ekonomicheferna i de fem medlems-kommunerna sker inför varje it-nämnd.  
Redovisningen i Tierps ekonomisystem sker på ett sådant sätt att respektive 
medlemskommuns kostnader kan följas upp.  
 
Nyckeltal för kommunerna har tagits fram och kommer att jämföras både med andra IT-
nämnder och inom de fem medlemskommunerna för att vi, om möjligt, skall hitta ytterligare 
områden att förbättra.  

Nyckeltal 

 
 

 
 

 
 



98 av 119 

 

 

Referenser 
https://www.digg.se/download/18.79c61f7c17db5871992f0a2/1647952779055/digitala-sverige-

2021.pdf 

https://www.kolada.se/ 

  

https://www.digg.se/download/18.79c61f7c17db5871992f0a2/1647952779055/digitala-sverige-2021.pdf
https://www.digg.se/download/18.79c61f7c17db5871992f0a2/1647952779055/digitala-sverige-2021.pdf
https://www.kolada.se/
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Bilaga 4 - Lönenämnden 
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Lönenämnden  

Ansvars- och verksamhetsområde 

Lönenämnden har till uppgift att skapa förutsättningar för att samverkan kan ske mellan 
Tierp, Knivsta och Älvkarleby kommuner i verksamheten Lönecentrum. Tierp är 
värdkommun.  
Lönecentrum ska stödja och ge service till chefer, medarbetare och politiker i alla 
kommunerna samt i ett kommunalt bolag, inom hela löneområdet. Detta ska ske genom 
kontinuerlig kompetensutveckling och genom att ständigt prova nya vägar och utveckla 
användningen av personalsystemet. Det krävs att Lönecentrum har förståelse för 
verksamhetens olika behov i syfte att kunna tillmötesgå dem. 
 
För att tydliggöra service och ansvarområde finns ett servicenivåavtal mellan kommunerna 
och Lönecentrum. Styrgruppen som består av HR-chefer i samtliga kommuner och lönechef, 
beslutar om förändringar och förbättringar som ska ske inom området.  
Kundgruppen består av HR-representanter System och Verksamhetsutvecklare. 
Kundgruppens syfte är att fånga upp behov ifrån verksamheterna, lösa operativa 
frågeställningar och på uppdrag av styrgruppen, genomföra uppdrag inom löneområdet.  

Utvecklingsförutsättningar  

Allt mer automatiseringar införs, både i lönesystemet och mellan lönesystemet och övriga 
personal- och verksamhetssystem. HR-och lönesystemet är mastersystem och många 
uppgifter kan hämtas därifrån och på så sätt skapa behörigheter till andra system. 
Möjligheterna är stora men det krävs resurser och kompetens för att kunna nyttja dessa 
möjligheter.   
Samverkan i form av nätverk sker med andra organisationer, både kommuner och regioner i 
vårt närområde .Lönecentrum och Östhammars löneenhet har ett samarbete i aktuella frågor 
inom löneområdet.  

Nationell lagstiftning och styrande beslut 

Inga i dag kända kommande lagändringar som påverkar lönearbetet markant. 

Större förändringar  

Personalförsörjning.  
Inom närmaste åren har ett antal medarbetare  möjlighet att avsluta sin anställning med 
pensionsavgång  behov av nyrekrytering kan då komma att bli aktuellt.  
Arbetet som lönekonsult och systemförvaltare blir allt mer komplext, detta har medfört 
svårigheter att få rätt kompetens vid ny eller ersättningsrekrytering.  Utmaningen framöver för 
Lönecentrum är att möta kompetens och lönekrav. 
 
Kompetensutveckling 
För att kunna nyttja de fördelar som digitalisering och automatisering kan innebära krävs även 
utökade personalresurser samt att medel för utbildning/utveckling avsätts  



Tierps kommun, Plan för Tierp kommuns ekonomi och verksamhet 2023-2025 101(119)

 
Lokaler 
Under pandemin arbetade samtliga medarbetare i stor utsträckning  på distans. Många 
upplevde en försämrad arbetsmiljö ur ett psykosocialt perspektiv. Önskemål framfördes om 
att i större utsträckning kunna vara på arbetsplatsen. Med anledning av detta utökades antalet 
arbetsplatser i syfte att tillgodo se detta önskemål.  

Mål och uppdrag 

Lönenämnden ska möjliggöra samverkan mellan Tierp, Knivsta och Älvkarleby kommuner 
kring lönehantering. Nämnden består av tre ledamöter, en ledamot från vardera kommunen 
samt ersättare för dessa. Ordförande utses från Tierps kommun. 

Nämndens budget  

Lönecentrums kostnader fördelas mellan de samverkande kommuner enligt gällande 
fördelningsnyckel som baseras på antalet lönespecifikationer.  
Beredning har skett med ekonomicheferna inför budget där kommunernas ekonomiska 
förutsättningar har lyfts fram och dialog har skett med styrgruppen kring kommande 
utvecklingsområden och behov.  

Driftbudget 2023-2025 

  Utfall 2021 Budget 2022 
Prognos 
2022 

Budget 
2023 

Budget 
2024 

Budget 
2025 

Verksamhetens 
intäkter 10389 11043 

 
11043 

 
11807 

 
12042 

 
12282 

        
Personal -7491 -7705 -7705 -8403 -8571 -8742 
Materiel  -93 -19 -19 -19 -19 -19 
Tjänster -2785 -3299 -3299 -3365 -3432 -3501 
Övrigt -19 -20 -20 -20 -20 -20 

Verksamhetens 
kostnader -10389 -11043 

 
 
-11043 

 
 
-11807 

 
 
-12042 

 
-12282 
 

Överskott/underskott 0 0 0 0 0 0 

Fördelning av kostnader per kommun år 2023 

Kommun Fördelning 
2022 Avgift 2022 tkr Fördelning 

2023 Avgift 2023, tkr 

Tierp 49% 5412 49% 5786 
Älvkarleby 20% 2209 20% 2361 
Knivsta  30% 3312 30% 3542 
TEMAB 1% 110 1% 118 
Totalt 100% 11043 100% 11807 
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Uppföljning 

Ekonomisk uppföljning sker enligt Tierps kommuns plan för budget och uppföljning.  
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Bilaga 5 - Ägardirektiv för Tierps Energi och Miljö AB, TEMAB 
FjärrvärmeAB, Tierps kommunfastigheter AB, AB Tierpsbyggen 
Kommunen har två bolag, Tierps kommunfastigheter AB samt Tierps Energi och Miljö AB. 
Dessa två bolag har i sin tur var sitt dotterbolag, AB Tierpsbyggen respektive TEMAB 
FjärrvärmeAB.  

Del 1 Allmänna direktiv 
1 § Detta är ägardirektivets allmänna del och avser bolagen Tierps Energi & Miljö AB 

(org.nr. 559031-4315), TEMAB FjärrvärmeAB (org.nr. 556249-4723), Tierps 
kommunfastigheter AB (org.nr. 556901-2171) och AB Tierpsbyggen (org.nr. 556088-
2325), nedan kallas dessa bolaget. 

2 § Bolaget ägs av Tierps kommun och är en del av kommunens verksamhet. Bolaget ska i sin 
verksamhet beakta detta. Bolagets verksamhet regleras, utöver av lag och av 
bolagsordningen, av direktiv utfärdade av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen, 
fastställda av bolagsstämma.  

 
Bolaget som en del av den kommunala organisationen 
3 § Som del av den kommunala organisationen ska bolaget verka utifrån den av 

kommunfullmäktige fastställda Vision för Tierps kommun (KF § 81/2015 samt), de vid 
var tid av kommunfullmäktige fastställda strategiska utvecklingsområdena, samt vid var 
tid av fullmäktige antagna tillämpliga mål ur den regionala utvecklingsstrategin 
(framtagen av Region Uppsala). 
I detta ska bolaget särskilt beakta att varje beslut ska vägas mot dess påverkan på en 
hållbar ekonomisk, ekologisk och social utveckling i kommunen. 

4 §  Bolaget ska följa de av Kommunfullmäktige antagna styrdokumenten som är applicerbara 
för bolagets verksamhet såvida dessa styrdokument inte strider mot bolagsordningen eller 
mot tvingande bestämmelser i lag eller annan författning. Kommunstyrelsen skall tillse 
att bolaget underrättas om och får del av sådana beslutade styrdokument varefter bolagets 
styrelse och verkställande ledning har det operativa ansvaret för att fullmäktiges beslut 
verkställs. I det fallet ett styrdokument inte är tillämpligt ska det av bolaget rapporteras 
och godkännas av Kommunstyrelsen och därefter, vid ett eventuellt godkännande, 
rapporteras till fullmäktige. 
Bolaget har möjlighet att besluta om egna specifika styrdokument för sin verksamhet, 
men har då att beakta befintliga kommunala motsvarigheter inom samma område. 
Bolagets egna dokument får inte uppenbart strida mot ett kommunalt beslut, men kan i 
sin innebörd tänkas vara mer omfattande. Sådana dokument kommuniceras med 
Kommunstyrelsen. 

 
Kommunens direktivrätt 
5 § Bolagets styrelse och verkställande direktör har att följa utfärdade direktiv, såvida dessa 

inte strider mot bolagsordningen, mot tvingande bestämmelser i lag eller annan 
författning, exempelvis aktiebolagslagen och offentlighets- och sekretesslagen, eller 
strider mot bolagets intresse. 

6 § Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen. Ägardirektivet ska som regel 
förnyas minst en gång per mandatperiod. 

 
Kommunens ledningsfunktion 
7 § Bolaget står enligt 6 kap. 7 § kommunallagen (SFS 2017:725) under uppsikt av 

kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen utövar kommunens ledningsfunktion över bolaget i 
enlighet med vad som anges i kommunstyrelsens reglemente.  
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8 § Kommunstyrelsen har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt 
inspektera bolaget och dess verksamhet. Bolaget ska lämna kommunstyrelsen den 
information om verksamheten som den begär.  
Den närmare omfattningen av informationen fastställs i samråd med bolagets styrelse. 

9 § Bolaget erinras om att kommunstyrelsen enligt 6 kap. 9 § kommunallagen (SFS 2017:725) 
har att fatta årliga beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det fastställda 
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

10 § Bolagets styrelse och verkställande direktör ska i de fall då krisledningsnämnden träder i 
kraft samråda med krisledningsnämnden angående åtgärder som erfordras i samband med 
extraordinär händelse. 

 
Sekretess 
11 § Föreligger på grund av lagstadgad sekretess hinder mot att överlämna viss uppgift till 

ägaren får uppgiften uteslutas. Bolaget ska i så fall uppge att strykning/utelämnande skett. 
Fullmäktiges ställningstagande 

 
Fullmäktiges ställningstagande 
12 § Bolaget ansvarar för att kommunfullmäktige får ta ställning innan sådana beslut i 

verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. 
13 § Kommunfullmäktiges yttrande ska inhämtas avseende 

a) investeringar större än  500 basbelopp eller är av principiell betydelse, 
b) bildande, förvärv eller försäljning av dotterbolag, 
c) planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet, 
d) förvärv eller försäljning av fast egendom om värdet överstiger 1 000 basbelopp eller är 
av principiell betydelse, och 
e) övriga frågor som enligt bolagsstyrelsens uppfattning är av principiell betydelse eller 
annars av större vikt. 

14 § Av bolagsordningen framgår att vissa beslut i bolaget fattas av bolagsstämman. En fråga 
som faller utanför uppräkningen i bolagsordningen kan trots detta vara en sådan fråga 
som kräver ställningstagande enligt denna punkt. Uppstår tveksamhet huruvida 
ställningstagande krävs, ska bolaget samråda med kommunstyrelsen. 
Samverkan med kommunen och övriga bolag 

15 § Bolaget ska bidra till kommunperspektivet och samverka med de kommunala 
förvaltningarna och övriga kommunala bolag i syfte att optimera verksamheten. Detta 
innefattar även olika typer av förvaltningsuppdrag. 

 
Granskningsrapporten 
16 § Bolagets lekmannarevisor/-er ska årligen i sin granskningsrapport yttra sig om huruvida 

bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som angivits i 
bolagsordningen och i detta ägardirektiv, samt de kommunala befogenheter som utgör 
ram för verksamheten. 
Om lekmannarevisorn/-erna inom ramen för sin granskning finner brister i de avseenden 
som anges i första stycket ska lekmannarevisorn/-erna löpande kommunicera sina 
iakttagelser med kommunstyrelsen. 

 
Information och ägardialog 
17 § Ägaren ska fortlöpande och på kommunens begäran hållas informerad av bolaget om 

dess verksamhet. Bolaget ska initiera möten med kommunen om omständigheterna så 
påkallar. 

18 § Bolaget ska minst en gång per år informera kommunstyrelsen om sin verksamhet. 
Därutöver ska bolaget en gång per år informera kommunstyrelsens arbetsutskott om sin 
verksamhet. 
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19 § Bolaget ska till kommunstyrelsen redovisa bolagets ställning och resultat per den 30/4, 
31/8 och 31/12. Bolaget ska därvid uppmärksamma ägarkommunen på viktigare 
omständigheter och förändringar som kan inverka på bolagets verksamhet. 

20 § Bolaget ska till kommunstyrelsen och lekmannarevisorn-/erna redovisa ställningen för 
den interna kontrollen per 30/4, 31/8 och 31/12. Bolaget ska vidare uppmärksamma 
kommunstyrelsen och lekmannarevisorn-/erna om det under verksamhetsåret uppstår 
betydande förändringar i riskbilden eller i statusen för den interna kontrollen som kan 
inverka på bolagets verksamhet. 

21 § Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ska utan dröjsmål få del av  
a) protokoll från bolagsstämma, 
b) protokoll från styrelsesammanträde, och 
c) bolagets årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport från 
lekmannarevisor. 
Bolagets protokoll ska redovisas på kommunens hemsida. 

22 § Bolagets styrelse, verkställande direktör och andra nyckelpersoner i bolaget ska delta vid 
möte med företrädare för kommunen minst en gång per år (ägardialog). Initiativ till möte 
kan tas av både kommunen och av bolaget. 

23 § Bolagets verkställande direktör ska kontinuerligt ha en dialog med kommundirektören. 
Kommundirektör och verkställande direktör äger båda rätten att kalla till möte. 

 
Kommunal koncernredovisning och budget 
24 § Bolagen ska årligen till kommunen lämna de uppgifter som av kommunen bedöms 

nödvändiga för upprättande av årsredovisning och delårsrapport enligt lag (1997:614), i 
enlighet med kommunens tidplan. 

25 § Bolaget ska, tre gånger per år, i samband med kommunens tertialrapport, delårsrapport 
och bokslut, i enlighet med kommunens tidplan, skriftligt redogöra till kommunen om 
bolagets måluppfyllelse utifrån affärsplanen. Vid dessa tillfällen ska även bolaget lämna 
uppgifter om förväntad utveckling av ekonomi och verksamhet. 

26 § Bolagets styrelse ska årligen, i samband med att underlag lämnas till den kommunala 
årsredovisningen enligt 2 kap. 24 §, skriftligt redovisa hur verksamheten bedrivits och 
utvecklats mot bakgrund av det i bolagsordningen och dessa direktiv angivna syftet och 
ramarna med densamma. 
Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för kommunstyrelsens uppsikt 
och beslut enligt 6 kap. 7 och 9 §§ kommunallagen (SFS 2017:725) samt till 
lekmannarevisorns/-ernas granskning. 

27 § Bolaget ska till kommunen, i enlighet med kommunens tidplan, lämna de uppgifter som 
av kommunen bedöms nödvändiga för upprättande av kommunens budget. 

 
Suppleanter 
28 § Suppleanterna inträder enligt att ordinarie ledamot som ej kan närvara meddelar sin 

suppleant om detta. 
29 § Suppleant ska kallas till styrelsens sammanträden. Icke tjänstgörande suppleant har 

närvaro- och yttranderätt vid styrelsens sammanträden. 
30 § Suppleant som ej tjänstgör ska åläggas att iaktta samma tystnads- och lojalitetsplikt som 

ledamot. 
 
Taxa för utbekommande av allmänna handlingar 
31 § Bolaget ska tillämpa den för Tierps kommun vid var tid gällande taxan för kopior, 

avskrifter och utskrifter av handlingar vid utlämnande av allmänna handlingar. 
 
Arkivföreskrifter 
32 § Tierp kommuns riktlinjer för arkivvård ska i tillämpliga delar tillämpas i bolaget. 
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33 § Arkivmyndighet är kommunstyrelsen i Tierps kommun. 
 
Bolagsstämma 
34 § Bolaget ska årligen senast före utgången av juni månad hålla bolagsstämma/årsstämma. 
35 § Bolagsstämman/årsstämman ska vara offentlig. 

Del 2 Bolagsspecifika direktiv 

Tierps Energi & Miljö AB (org.nr. 559031-4315) 

Bolagets verksamhet 

1 § Föremålet för Tierps Energi & Miljö ABs verksamhet anges i bolagsordningen för 
bolaget. Bolaget får ej bedriva verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen, 
ägardirektiv eller den kommunala kompetensen. 
 
Tierps Energi & Miljö AB får etablera och sälja tjänster inom konkurrensutsatt verksamhet. 
Dessa tjänster skall godkännas av bolagets styrelse innan påbörjande av etablering och 
försäljning. 
 
2 § Gränsdragningen för Tierps Energi & Miljö ABs verksamhet har fastställts i 
överlåtelseavtal mellan kommunen och bolaget. 
 
3 § Tierps Energi & Miljö AB har till uppgift att 

a) utarbeta, för beslut i kommunfullmäktige, förslag till renhållningsordning och 
avfallsplan samt förslag till taxa för renhållningstjänster. Bolaget är kommunens 
kompetensresurs avseende avfallsverksamhet,  
b) samla in, transport till behandlingsanläggning, återvinning och bortskaffande av 
hushållsavfall och annat avfall som faller under 
kommunalt ansvar, antingen i egen regi eller genom upphandlade tjänster, 
c) aktivt arbeta för att bidra till att uppnå miljömål på EU-, nationell- och lokal nivå, 
d) informera allmänheten, företag, skolor, bostadsföretag m.fl. om miljöfrågor relaterade 
till avfallsområdet, Tierps kommuns avfallsplan, VA-plan, vattenförsörjning och bolagets 
egen verksamhet, 
e) utforma förslag till VA-plan, VA-taxor och VA-områden, Bolaget är kommunens 
kompetensresurs avseende förvaltning av kommunens yt- och grundvattenresurser, 
f) leverera dricksvatten och ta hand om spill och dagvattenledningar, 
g) i dialog med hushållskunder tillhandahålla optimala lösningar för hållbar, 
kretsloppsanpassad återvinning så att kunden på ett enkelt och miljöriktigt sätt kan 
hantera sitt avfall, 
h) enligt gällande avtal med kommunen underhålla och ansvara för snöröjning och 
halkbekämpning på kommunens gator, vägar, grönytor och fastigheter, och 
i) medverka aktivt i samhällsplaneringen inom samtliga områden, vilket även inkluderar 
bredbandsutbyggnad i form av ansvarstagande vid planering och genomförande av 
samförläggning.   
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Bolagets ändamål 

4 § Ändamålet med Tierps Energi & Miljö ABs verksamhet anges i bolagsordningen för 
bolaget.  
 
5 § Utöver vad som anges i bolagsordningen har Tierps Energi & Miljö AB till ändamål att 

a) minimera de negativa effekterna på människors hälsa och miljön vid generering 
och hantering av avfall, 
b) minska resursanvändningen och främja en praktisk tillämpning av avfallshierarkin, i 
enlighet med direktiv 2008/98/EG, 
c) även i övrigt uppfylla de mål som anges i art. 191 – 193 i EUF-fördraget, 
avfallsdirektivet 2008/98/EG och i svensk miljölagstiftning, 
d) leverera ett dricksvatten av hög kvalitet, samt ta hand om spillvatten och dagvatten på 
ett tillförlitligt och miljöriktigt sätt, 
e) enligt gällande avtal med kommunen bedriva mark- och parkentreprenader 
kostnadseffektivt med höga ambitioner för miljövänliga metoder och att utveckla Tierps 
kommuns allmänna platser på ett optimalt sätt ur ett medborgarperspektiv, och 
f) tillse på ett kostnadseffektivt och miljömässigt bra sätt att Tierps 
kommuns gator och markområden har optimal skötsel, underhåll och belysning ur ett 
medborgarperspektiv. 

 
6 § Tierps Energi & Miljö AB ska i sin verksamhet iaktta livscykeltänkandet.  
 
7 § Tierps Energi & Miljö AB ska öka samverkan mellan bolag samt mellan bolag och 
kommunorganisationen för att effektivisera verksamheterna och minimera dubbelarbete med 
syfte att sänka driftkostnader inom hela koncernen och stärka koncerntänket. 

Ekonomiska mål 

7 § Tierps Energi & Miljö AB ska bedriva sin verksamhet på ett sådant sätt att den 
ekonomiska ställningen möjliggör ett långsiktigt och uthålligt agerande samt bidra till en 
socialt, miljömässig och ekonomisk hållbar utveckling för kommunen. 
 
8 § Tierps Energi & Miljö AB ska bedriva sin verksamhet i allmännyttigt syfte enligt 
affärsmässiga grunder.  

Budget och verksamhetsplan 

9 § Tierps Energi & Miljö AB ska lämna in underlag för preliminär driftsbudget, 
investeringsbudget och affärsplan samt behov av taxeförändringar till kommunen för 
nästkommande år under maj månad. 
 
10 § Tierps Energi & Miljö AB ska årligen ta hänsyn till kommunens budgetdirektiv i sin 
affärsplan. 

Finansiering 

11 § För finansiering av VA och renhållning äger Tierps Energi & Miljö AB rätten att 
fakturera VA- och renhållningskollektivet i enlighet med de prisnivåer som fastställts i taxor.  
Långsiktiga investeringar kan finansieras med lån för vilka kommunen kan lämna borgen. 
Borgensavgift utgår i dessa fall. 
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12 § Renhållningstaxor och VA-taxor ska antas av kommunfullmäktige. 
 
13 § Gata/Park är finansierad genom årliga uppdragsavtal med Tierps Kommun (och dess 
övriga bolag). 

TEMAB FjärrvärmeAB (org.nr. 556249-4723) 

Bolagets verksamhet 

1 § Föremålet för TEMAB FjärrvärmeABs verksamhet anges i bolagsordningen för bolaget. 
Bolaget får ej bedriva verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen eller den 
kommunala kompetensen. 
 
2 § TEMAB FjärrvärmeAB har till uppgift att främja energiförsörjningen i kommunen och 
verka för låga energikostnader genom att producera och distribuera med fjärrvärme. 

Bolagets ändamål 

3 § Ändamålet med TEMAB FjärrvärmeABs verksamhet anges i bolagsordningen för bolaget.  
 
4 § TEMAB FjärrvärmeAB ska verka för tillgodogörandet av inhemska biobränslen och 
eventuella spillenergikällor. Produktion av energi ska i första hand ske med förnyelsebara 
energikällor. 
 
5 § TEMAB FjärrvärmeAB ska öka samverkan mellan bolag samt mellan bolag och 
kommunorganisationen för att effektivisera verksamheterna och minimera dubbelarbete med 
syfte att sänka driftkostnader inom hela koncernen och stärka koncerntänket. 

Ekonomiska mål 

6 § TEMAB FjärrvärmeAB ska bedriva sin verksamhet på ett sådant sätt att den ekonomiska 
ställningen möjliggör ett långsiktigt och uthålligt agerande samt bidra till en socialt, 
miljömässig och ekonomisk hållbar utveckling för kommunen. 
 
7 § TEMAB FjärrvärmeAB ska bedriva sin verksamhet i allmännyttigt syfte enligt 
affärsmässiga grunder.  
 
8 § TEMAB FjärrvärmeAB ska nå ett resultat i verksamheten som medger skälig avkastning 
på kommunens insatta kapital. Avkastningen ska uppgå till en (1) procentsats av 
köpeskillingen som utbetalades av kommunen i samband med att kommunen blev ensamägare 
av bolaget. Procentsatsen ska motsvara riksbankens referensränta (vid aktuellt årsskifte) med 
tillägg av 3,0 procent. 
 
9 § När ackumulerad summa av utbetald avkastning (räknat från år 2002) kommit upp i ett 
belopp som motsvarar köpeskillingen som utbetalas, skall avkastningskravet revideras genom 
nytt ägardirektiv. 
 
10 § År då tunga investeringar skett och/eller resultatet blivit dåligt på grund av oförutsedda 
händelser kan avkastningen reduceras.  
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11 § TEMAB FjärrvärmeAB ska skapa sådana reserver att bolaget själv kan bära kortsiktiga 
svängningar i marknadspriser eller oförutsedda kostnader utan tillskott från ägaren.  
 
12 § TEMAB FjärrvärmeAB ska arbeta för att nå en soliditet på 20 procent och därefter ha det 
som ett långsiktigt mål. 

Budget och verksamhetsplan 

13 § TEMAB FjärrvärmeAB ska lämna in underlag för preliminär driftsbudget, 
investeringsbudget och affärsplan till kommunen för nästkommande år under maj månad. 
 
14 § TEMAB FjärrvärmeAB ska årligen ta hänsyn till kommunens budgetdirektiv i sin 
affärsplan. 

Finansiering 

15 § TEMAB FjärrvärmeAB ska finansiera sin verksamhet genom taxor. Långsiktiga 
investeringar kan finansieras med lån för vilka kommunen kan lämna borgen. Borgensavgift 
utgår i dessa fall. 
 
16 § TEMAB FjärrvärmeAB beslutar själv om sina taxor. Taxorna ska motsvara kostnader för  

a) drift, produktion och utbyggnad av produktions- och distributionsanläggningar,  
b) underhåll och renoveringar i fjärrvärmeanläggningen, samt  
c) vinst för uppbyggnad av soliditet och skälig avkastning till ägaren. 

Tierps kommunfastigheter AB (org.nr. 556901-2171) 

Bolagets verksamhet 

1 § Föremålet för Tierps kommunfastigheter AB verksamhet anges i bolagsordningen för 
bolaget. Bolaget får ej bedriva verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen eller den 
kommunala kompetensen. 
 
2 § Tierps kommunfastigheter AB har till uppgift att själv eller genom annan till lägsta 
möjliga kostnad tillhandahålla fastigheter som helt eller till sin huvuddel används för 
kommunal verksamhet eller som är av betydelse för kommunens utveckling. 
 
3 § Tierps kommunfastigheter AB ska svara för en rationell och kostnadseffektiv 
fastighetsförvaltning och att fastigheternas långsiktiga värde och brukbarhet säkerställs. 
Hyressättningen ska spegla denna målsättning och bolaget ska ha tydliga och transparenta 
principer för hyresprissättning. För fastigheter som uppförs för kommunens skattefinansierade 
verksamhet (eller motsvarande) ska som huvudprincip gälla en självkostnadsbaserad hyra som 
även inkluderar långsiktiga underhållskostnader. 

Bolagets ändamål 

4 § Ändamålet med Tierps kommunfastigheter AB verksamhet anges i bolagsordningen för 
bolaget.  
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5 § Tierps kommunfastigheter AB ska tillgodose den kommunala verksamhetens behov av 
fastigheter samt strategiska fastigheter av betydelse för kommunens utveckling där behovet 
inte alltid kan tillgodoses på den ordinarie fastighetsmarknaden. 
 
6 § Tierps kommunfastigheter AB ska aktivt medverka i utvecklingen av Tierps kommun 
genom att vara kommunens strategiska verktyg inom fastighetsområdet. I uppdraget ligger att 
tillsammans med kommunförvaltning och övriga bolag identifiera kommunens behov och att 
agera proaktivt vad gäller förvärv, nyproduktion och dess utformning, utveckling, förvaltning 
och/eller avyttring av fastigheter och mark. 
 
I det fall där det råder delade uppfattningar mellan Tierps kommunfastigheter AB, 
kommunförvaltning och/eller övriga bolag i fråga om vad som ska prioriteras i den strategiska 
långsiktiga utvecklingen av kommunen ska kommunstyrelsen konsulteras och lämna 
instruktion. 
 
7 § Tierps kommunfastigheter AB ska verka för energieffektivisering och utfasning av fossila 
bränslen samt i övrigt i applicerbara delar följa de övergripande riktlinjer inom miljöområdet 
som kommunfullmäktige beslutar om, samt verka i enlighet med kommunens miljöpolicy. 
 
8 § Tierps kommunfastigheter AB ska intensifiera arbetet med att minska energiåtgången i de 
lokaler som bolaget förvaltar med syfte att sänka driftskostnader för kommunens 
verksamheter samt minska energibehovet utifrån ett hållbarhetsperspektiv. 
 
9 § Tierps kommunfastigheter AB ska öka samverkan mellan bolag samt mellan bolag och 
kommunorganisationen för att effektivisera verksamheterna och minimera dubbelarbete med 
syfte att sänka driftkostnader inom hela koncernen och stärka koncerntänket. 
 
10 § Tierps kommunfastigheter AB ska i sin verksamhet iaktta de kommunalrättsliga och 
affärsmässiga principer som följer av ändamålet med bolagets verksamhet. 

Ekonomiska mål 

11 § Tierps kommunfastigheter AB ska bedriva sin verksamhet på ett sådant sätt att den 
ekonomiska ställningen möjliggör ett långsiktigt och uthålligt agerande samt bidra till en 
socialt, miljömässig och ekonomisk hållbar utveckling för kommunen. 
 
12 § Tierps kommunfastigheter AB ska bedriva sin verksamhet i allmännyttigt syfte enligt 
affärsmässiga grunder.  
 
13 § Tierps kommunfastigheter AB bedriva sin verksamhet på ett sätt som medger att ägaren, 
med hänsyn tagen till risk, erhåller en avkastning som med en (1) procent överstiger bolagets 
genomsnittliga räntekostnader. Avkastningskravet är långsiktigt och behöver inte uppnås 
varje år. 
 
Avkastningskravet utgör det lägsta resultatet efter skatt som bolaget bör redovisa i 
årsredovisningen och beräknas på bolagets genomsnittliga kapital. 
 
14 § Tierps kommunfastigheter AB ska kunna motivera långsiktiga och strategiska 
investeringar enlig 3 kap. 6 § bolagets ändamål, ovan i dessa direktiv, utifrån affärsmässiga 
grunder enligt 1 kap. 3 § befogenhetslagen. 
 
15 § Bolaget ska planera och genomföra försäljning av fastigheter där, 
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- kommunkoncernen ej bedriver verksamhet  
- kommunkoncernen ej avser att nyttja för verksamhet  
- kommunen ej anser att fastigheten ur annat perspektiv är av kommunalt ägandeintresse. 

Budget och verksamhetsplan 

16 § Tierps kommunfastigheter AB ska lämna in underlag för preliminär investeringsbudget 
och hyreskalkyl samt affärsplan och övergripande mål till kommunen för nästkommande år 
under maj månad. 
 
17 § Tierps kommunfastigheter AB ska årligen ta hänsyn till kommunens budgetdirektiv i sin 
affärsplan. 

Finansiering 

18 § Tierps kommunfastigheter AB verksamhet finansieras via hyror och avgifter. 
Långsiktiga investeringar kan finansieras med lån för vilka kommunen kan lämna borgen. 
Borgensavgift utgår i dessa fall. 

AB Tierpsbyggen (org.nr. 556088-2325) 

Bolagets verksamhet 

1 § Föremålet för AB Tierpsbyggen verksamhet anges i bolagsordningen för bolaget. Bolaget 
får ej bedriva verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen eller den kommunala 
kompetensen. 
 
2 § AB Tierpsbyggen har till uppgift att äga, bebygga, förvalta, förädla och försälja fastigheter 
och tomträtter med bostadslägenheter och därtill hörande kollektiva anordningar samt även 
med lokaler i de fall lokalerna utgör en mindre del av dessa fastigheter, används för 
kommunal verksamhet eller är kommersiella lokaler som har ett tydligt samband med den 
övriga verksamheten. 
 
3 § AB Tierpsbyggen ska svara för en rationell och kostnadseffektiv bostadsförvaltning och 
att fastigheternas långsiktiga värde och brukbarhet säkerställs. 

Bolagets ändamål 

4 § Ändamålet med AB Tierpsbyggen verksamhet anges i bolagsordningen för bolaget.  
 
5 § AB Tierpsbyggen ska ha ett långsiktigt hållbart förhållningssätt och låta ett 
helhetstänkande, som beaktar såväl ekologiska som sociala och ekonomiska aspekter, vara 
vägledande vid fullgörande av sitt uppdrag. 
 
6 § AB Tierpsbyggen ska aktivt medverka till att nya bostäder tillskapas och att bostäderna 
utformas och förvaltas på ett sådant sätt att de bidrar till en attraktiv bostadsmarknad i Tierps 
kommun. Bolaget ska värna och arbeta för att utveckla hyresrätten som boendeform. I 
uppdraget ligger att tillsammans med kommunförvaltning och övriga bolag identifiera 
kommunens behov och att agera proaktivt vad gäller förvärv, nyproduktion och dess 
utformning, utveckling, förvaltning och/eller avyttring enligt 3 kap. 2 § bolagets verksamhet. 
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7 § AB Tierpsbyggen ska eftersträva ett varierat bostadsbestånd i hela kommunen med olika 
boendeformer som stimulerar flyttkedjorna i kombination med innovativa 
hållbarhetslösningar. 
 
8 § AB Tierpsbyggen ska tydligt planera och verka för att minska segregationen i kommunen, 
framförallt den del som orsakas av bostadssegregation. 
 
9 § AB Tierpsbyggen ska verka för energieffektivisering och utfasning av fossila bränslen 
samt i övrigt i applicerbara delar följa de övergripande riktlinjer inom miljöområdet som 
kommunfullmäktige beslutar om, samt verka i enlighet med kommunens miljöpolicy. 
 
10 § AB Tierpsbyggen ska öka samverkan mellan bolag samt mellan bolag och 
kommunorganisationen för att effektivisera verksamheterna och minimera dubbelarbete med 
syfte att sänka driftkostnader inom hela koncernen och stärka koncerntänket. 
 
11 § AB Tierpsbyggen ska i sin verksamhet iaktta de kommunalrättsliga och affärsmässiga 
principer som följer av ändamålet med bolagets verksamhet. 

Ekonomiska mål 

12 § AB Tierpsbyggen ska bedriva sin verksamhet på ett sådant sätt att den ekonomiska 
ställningen möjliggör ett långsiktigt och uthålligt agerande samt bidra till en socialt, 
miljömässig och ekonomisk hållbar utveckling för kommunen. 
 
13 § AB Tierpsbyggen ska bedriva sin verksamhet i allmännyttigt syfte enligt affärsmässiga 
principer.  
 
14 § AB Tierpsbyggen skall innan utdelning på aktiekapitalet medges nå en soliditet på 25 %. 
Utdelningen kan sedan uppgå till maximalt 5 % av aktiekapitalet. 
 
15 § AB Tierpsbyggen ska nå ett resultat i verksamheten som medger marknadsmässig 
avkastning motsvarande den direktavkastning som förekommer för den långsiktiga 
fastighetsmarknaden i Tierp. Med direktavkastning menas driftnetto i förhållande till 
fastigheternas verkliga värde. Kravet på avkastning justeras således årligen utifrån 
förändringar på den långsiktiga marknaden i Tierp. Avkastningskravet beräknas på tillskjutna 
kapital i bolaget. 
 
16 § AB Tierpsbyggen ska kunna motivera långsiktiga och strategiska investeringar enlig 3 
kap. 5-6 §§ bolagets ändamål, ovan i dessa direktiv, utifrån affärsmässiga principer enligt 2 § 
lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag.  
 
17 § Nyinvesteringar i bostäder och andra verksamhetslokaler än kommunens egna ska 
egenfinansieras över tid, senast inom 6 år från nyinvestering. 

Budget och verksamhetsplan 

18 § AB Tierpsbyggen ska lämna in underlag för preliminär investeringsbudget och 
hyreskalkyl samt affärsplan och övergripande mål till kommunen för nästkommande år under 
maj månad. 
 
19 § AB Tierpsbyggen ska årligen ta hänsyn till kommunens budgetdirektiv i sin affärsplan. 
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Finansiering 

20 § AB Tierpsbyggens verksamhet finansieras via hyror och avgifter. Långsiktiga 
investeringar kan finansieras med lån för vilka kommunen kan lämna borgen. Borgensavgift 
utgår i dessa fall.  
 
Borgensavgift ska årligen tas ut av AB Tierpsbyggen. Borgensavgiften innehåller tre delar, 
administrativ avgift, borgensavgift och avgift för ägarfördel. Avgiftens storlek ska årligen 
utifrån en marknadsbedömning fastställas. Detta sker tillsammans med AB Tierpsbyggen och 
ska vara klart innan oktober månads utgång året innan den ska utgå. 
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Bilaga 6 - Nettoexploatering och tomtförsäljning 

Nettoexploatering och tomtförsäljning 

Tierps kommun har i många år detaljplanerat mark för exploateringsändamål, för att sedan 
sälja till markpris enligt politisk antagen taxa, eller i vissa fall försäljning genom 
markanvisning där kommunen anlitat ett oberoende externt värderingsinstitut. Då är det 
kommunen själv som är exploatör. 
 
Med exploateringsverksamhet avses åtgärder som syftar till att anskaffa, bearbeta och 
iordningsställa råmark för bostads- och näringslivsändamål. I de fall avsikten är att sälja en 
exploateringsfastighet värderas marken som omsättningstillgång. Den allmänna platsmarken, 
tillgångar i form av gator, parker etc. finansieras i huvudsak genom inkomster vid försäljning 
av tomtmark. Finansieringen av ett exploateringsprojekt kan ske på olika sätt och hur 
finansieringen ska ske beslutas av kommunens politiker och tillämplig lag. Förutsättningarna 
varierar med marknadsläge, men även av kommunens politiska ambition. 
 
FASER 
I Tierps kommun delas exploateringsverksamheten in i olika faser och det kan förekomma att 
exploateringsverksamheten är i flera faser samtidigt. 
 
Initiering och behovsutredning 
Utredning och fysisk planering 
Planering inför genomförande 
Genomförande 
Försäljning 
Slutredovisning 
 
Nettoexploateringskalkylen 
Nettoexploateringskalkylen är huvudsakligen en sammanställning av ”in-och utbetalningar”, 
som avgränsas till att genomföra detaljplanen och omfattar ej framtida drift och underhåll. 
Nettoexploateringen sammanställer inkomster och utgifter som uppkommer från fasen 
planering inför genomförande till försäljnings-fasen. 
 
Nettoexploateringskalkylen används som ett verktyg under hela exploateringsprocessen för att 
säkerställa att exploateringen t.ex. inte är skattefinansierad. I Tierps kommun har man för 
avsikt att den totala exploateringsverksamheten ska bära sina egna utgifter. 
 
I nettoexploateringskalkylen avser inkomster totalt prognostiserad tomtförsäljning utifrån 
prognostillfällets tidpunkt. Utgifter avser det totala anskaffningsvärdet för det som LKBR 6:6 
och LKBR 7:2 avser tillgångar utifrån prognostillfällets tidpunkt. Administrationskostnader 
och andra allmänna omkostnader räknas inte med i anskaffningsvärdet som utgift. 
 
Inkomster från tomtförsäljning 2023 prognostiseras uppgå till 21 099 tkr. 2023 års 
exploateringsutgifter prognostiseras att uppgå till 5 900 tkr och ingår även i kommunens 
investeringsredovisning och investeringsbudget. Nettot av kommunens exploateringsprojekt 
beräknas till 15 199 tkr under 2023. Under hela perioden 2023-2025 prognostiseras 26 623 tkr 
i inkomster och 60 450 tkr i utgifter för all exploatering. Nettot för hela perioden 2023-2025 
är därmed -33 826 tkr. 
 
De exploateringsområden som beräknas ge intäkter under 2023 är Siggbo Företagspark, 
Siggbo Triangelpark, DP 620 i Skärplinge samt någon av kommunens övriga tomter. De 
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exploateringsområden som förväntas ha omfattande utgifter under planperioden 2023-2025 är 
Siggbo Företagspark, Siggbo Triangelpark samt framförallt Siggbo Trädgårdsstad.  
 
Tomtförsäljningskalkylen 
Tomtförsäljningskalkylen avser redovisningen av tomtförsäljning. D.v.s. intäkter vid 
försäljning och kostnader för omsättningstillgången. 
 
Vanligtvis gör kommunen en värdering av fastigheten för att säkerställa en marknadsmässig 
prisnivå. Värdering utförs av auktoriserade värderingsmän. I vissa fall kan kommunens 
gällande marktaxa antagen av KF komma att användas.  
 
Tomtpriset ska belastas med utgifter som är specifika för området, exempelvis gator som 
betjänar exploateringsområdet. Avgiftsfinansierad verksamhet t ex VA kan i vissa fall ingå i 
underlaget för beräkning av tomtpriset. Kostnader för värme, el och fiber ingår inte i kalkylen. 
 
Tidpunkt för intäktsföring beror på intäktskriterierna, se RKR R2, normalt vid tillträde till 
tillgången enligt köpeavtalet. 
 
Kommunens övriga villatomter före 2015 hanteras endast med en prognos för resultat 
framåtledes då det inte finns någon uppgift om fullständiga nettoexploateringskalkyler för 
dessa. Dessa områden avses Örbyhus, Tobo, Söderfors, Mehedeby, Skärplinge, Hållnäs, 
Fagerviken, Karlholm och Månkarbo. Tillkommande exploateringsområden som hanteras på 
samma vis är DP620 Skärplinge samt DP148 del av Vallskoga.  
 
Under hela perioden 2023-2025 prognostiseras ett resultat från exploateringsverksamheten 
med 25 908 tkr, varav 20 703 tkr avser 2023. Exploateringsresultatet, vinster och förluster 
som uppkommer vid försäljning av tomtmark, dvs försäljning av omsättningstillgång ska 
räknas in i balanskravet, men ska inte ingå i kommunens driftbudget. Motiveringen är att 
exploateringsverksamhetens resultat ska finansiera framtida avskrivningar av 
exploateringsområdets allmänna platsmark.  
 
 
Kort om de större pågående exploateringsprojekten 
 
Kommunal exploateringsverksamhet 
Siggbo Företagspark Dp 1045 vann laga kraft januari 2016. Planen är avsedd för handel, 
kontor, idrott och verksamheter för service. Den allmänna platsmarkens skede 1 blev färdig 
under 2020. Etableringar i området är bland annat C24 Bygg, Ambulans och 
Räddningsstationen, Rogers Däck, Dahlbergs glas, Vallskoga bygg, Besikta, Ingemar Rääf 
Invest, Trebo Industrifastigheter i Tierp, Tierps Padel Center. Flera etableringar, tex Maya 
Delorez,  Agrilab AB, BG Motor, HM Limträ AB mfl. är påbörjade, men det finns fortfarande 
mark till salu och intresset för området är stort.  Kommunen köpte under 2021 Crosshallen av 
Tierps kommunfastigheter AB och planerar att sälja den vidare efter färdigställda utredningar. 
Den allmänna platsmarkens skede 2 (färdigställande av hela området) beräknas bli klart under 
planperioden 2025. 
 
Siggbo Triangelparken Dp 1058 vann laga kraft april 2018. Planen är avsedd för kontor, 
bostäder, förskola och vårdboende. Etableringar inom område B är ett upphandlat vårdboende 
samt BoKlok som färdigställt 32 bostadsrätter inom området. Lillskär AB, område D, har 
påbörjat inflyttning av sina bostadsrätter. Inom område A bygger Elinelund Bostad 
hyresrätter. Område C är markanvisat till RE Equity Fund AB. Markanvisningen gäller till 
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slutet av 2023. Färdigställande av den allmänna platsmarkens slutskede beräknas till 2024-
2025.   
 
Siggbo Trädgårdsstad Dp 1036 vann laga kraft juli 2018. Planen är avsedd för bostäder, 
kontor, handel, skolor och centrumändamål. Genomförandefasen är påbörjad med bland annat 
två infarter till området. Planerna för den nya stadsdelen Siggbo Trädgårdsstad innebär dock 
flera åtgärder som kan påverka Siggebobäcken och grundvattnet i området. Länsstyrelsen ser 
över detta innan resterande del av genomförandet kan påbörjas. Under planperioden 2023-
2025 beräknas utgifter på ca 47 500 tkr. Det finns inga intäkter prognostiserade under 
planperioden om exploateringen sker som tidigare kommunal exploateringsverksamhet. Detta 
innebär en hög likvidpåfrestning i början av exploateringsprocessen. Av den anledningen har 
konsult upphandlats för att titta på hur vi går vidare med exploateringen i detta område på 
bästa sätt, både strategiskt och ekonomiskt.   
 
Söderfors Företagspark Dp 432 vann laga kraft juli 2018. Planen tillåter Handel-industri-
kontor-verksamheter-ÅVC samt transformatorstation. Genomförandet av detaljplanen är 
pausad på grund av att investeringsutgiften beräknas bli hög i relation till prognostiserade 
intäkter.  
 
Wallskoga Dp 1053 vann laga kraft februari 2017. Planen är avsedd för bostäder, vård och 
skola. All tomtmark är såld och kvar finns en separat större tomt avsedd för bostäder, skola 
eller vård. Denna beräknas gå ut för markanvisning/försäljning under 2023.  
 
DP 148 Del av Vallskoga 1:120 är en äldre detaljplan som tillåter industri. Området omfattas 
till stor del av biotopskydd och bestämmelser kring marknivån, vilken regleras av kommunen.  
 
DP 620 Skärplinge 62:31 är en äldre detaljplan avsedd för bostäder och kontor. Idag finns 
intresse för att uppföra ett LSS-boende på del av detaljplanen under förutsättning att 
nödvändiga tillstånd beviljas. 
 
Övriga villatomter 
Kommunen har påbörjat en inventering av samtliga osålda villatomter. Tanken är att 
marknadsföra dessa i olika forum under 2023 för att öka intresset. 
  
Pågående detaljplaner 
DP363 Västra Libbarbo, Örbyhus, är en pågående plan i fasen utredning och fysisk 
planering. Tanken är att planen ska tillåta bland annat bostäder, centrumverksamhet, kontor 
och skola. Planen är pausad med anledning av att vi behöver se över hur vi går vidare med 
exploateringen i detta område på bästa sätt, både strategiskt och ekonomiskt.   
 
  
 

Prognos försäljningskalkyl av 
exploateringsmark 2023 2024 2025 

Prognos vid 
total slutför-
säljning per 
220731 

*Intäkter skrivs med positivt tal     
*Kostnad såld tomt skrivs med negativt tal     
Tierp     
     
DP1057 Kronhjort försäljning exploateringsmark  0 0 0 936 045 
DP1057 Kronhjort bokfört värde exploateringsmark  0 0 0 -6 720 
Resultatpåverkan 0 0 0 929 325 

     
DP1045 Siggbo Företagspark försäljning 1 413 000 1 024 200 984 600 40 399 260 
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exploateringsmark  
DP1045 Siggbo Företagspark bokfört värde 
exploateringsmark  -171 413 -124 247 -119 444 -5 452 442 
Resultatpåverkan 1 241 587 899 953 865 156 34 946 818 

     
DP1058 Triangelparken försäljning exploateringsmark  17 700 000 0 0 30 500 000 
DP1058 Triangelparken bokfört värde exploateringsmark -208 527 0 0 -661 586 
Resultatpåverkan 17 491 473 0 0 29 838 414 

     
DP1036 Trädgårdsstaden försäljning exploateringsmark  0 0 0 155 265 169 
DP1036 Trädgårdsstaden bokfört värde 
exploateringsmark  0 0 0 -7 885 131 
Resultatpåverkan  0 0 0 147 380 038 

     
DP1053 Wallskoga försäljning exploateringsmark 0 2 573 505 0 6 211 380 
DP1053 Wallskoga bokfört värde exploateringsmark 0 -71 415 0 -264 301 
Resultatpåverkan  0 2 502 090 0 5 947 079 

     
DP 1069 Bondegatan försäljning exploateringsmark 0 0 0 1 527 075 
DP 1069 Bondegatan bokfört värde exploateringsmark 0 0 0 -120 310 
Resultatpåverkan  0 0 0 1 406 765 

     
DP 148 Del av Vallskoga 1:120 försäljning 
exploateringsmark 0 0 0 11 611 620 
DP 148 Del av Vallskoga 1:120 försäljning 
exploateringsmark 0 0 0 -83 552 
Resultatpåverkan  0 0 0 11 528 068 

     
Söderfors     
DP432  Söderfors Företagspark försäljning 
exploateringsmark 0 0 0 4 247 100 
DP432  Söderfors Företagspark bokfört värde 
exploateringsmark  0 0 0 -113 067 
Resultatpåverkan  0 0 0 4 134 033 

     
Skärplinge     
DP 620 Skärplinge 62:31 försäljning exploateringsmark 1 534 400   3 783 150 
DP 620 Skärplinge 62:31 bokfört värde exploateringsmark  8 636 0 0 21 293 
Resultatpåverkan 1 543 036 0 0 3 804 443 

     
Örbyhus     
DP 365 Kvarnvägen försäljning exploateringsmark  0 0 0 1 561 230 
DP 365 Kvarnvägen bokfört värde exploateringsmark  0 0 0 -61 258 
Resultatpåverkan 0 0 0 1 499 972 

     
Övriga tomter     
Försäljning exploateringsmark övriga tomter före 2015 451 850 597 960 344 400 30 043 260 
Bokfört värde exploateringsmark övriga tomter före 2015 -24 920 -1 860 -1 948 -1 915 691 
Resultatpåverkan övriga tomter före 2015 426 930 596 100 342 452 28 127 569 
          
Resultat från exploateringsverksamheten 20 703 026 3 998 143 1 207 608 269 542 524 

     
Total försäljning exploateringsmark 21 099 250 4 195 665 1 329 000 286 085 289 
Totalt bokfört värde exploateringsmark -396 224 -197 522 -121 392 -16 542 765 
Summa Resultat från exploateringsverksamheten 20 703 026 3 998 143 1 207 608 269 542 524 
Tabell 20: Prognos försäljningskalkyl av exploateringsmark Tierps kommun 
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PROGNOS NETTOEXPLOATERING PER OMRÅDE TIERPS 
KOMMUN 

  
Nettoexploaterings-
område   2023 2024 2025 

Prognos per 
220731 vid 
slutrapport 
och 
slutförsäljni
ng  

* Inkomster skrivs med positivt tal     
* Utgifter skrivs med negativt tal     
       
DP1057 Kronhjort -FAS Genomförande och försäljning     
 Försäljningsinkomster  0 0 0 936 045 
 Investeringsbidrag  0 0 0 0 
 Anläggningstillgångar   0 0 0 -1 136 166 
 Omsättningstillgångar  0 0 0 -6 720 
 Summa nettoexploatering 0 0 0 -206 841 
       
DP1045 Siggbo Företagspark -FAS-Försäljning och slutredovisning   
 Försäljningsinkomster  1 413 000 1 024 200 984 600 40 399 260 
 Investeringsbidrag  0 0 0 0 
 Anläggningstillgångar infrastruktur 0 0 -3 000 000 -42 229 555 
 Anläggningstillgångar markreserv 0 0 0 -2 412 359 
 Omsättningstillgångar  0 0 0 -5 452 442 
 Medfinansieringsavtal  0 0 0 -3 622 952 
 Summa nettoexploatering 1 413 000 1 024 200 -2 015 400 -13 318 048 
       
 DP1058 Triangelparken -FAS Genomförande och försäljning    

 Försäljningsinkomster  
17 700 

000 0 0 30 500 000 
 Investeringsbidrag  0 0 0 0 
 Anläggningstillgångar   0 -100 000 -7 650 000 -32 002 851 
 Omsättningstillgångar  0 0 0 -661 586 

 Summa nettoexploatering 
17 700 

000 -100 000 -7 650 000 -2 164 437 
       
 DP1036 Trädgårdsstaden -FAS Genomförande    
 Försäljningsinkomster  0 0 0 155 265 169 
 Investeringsbidrag  0 0 0 0 

 Anläggningstillgångar   -5 000 000 
-22 500 

000 
-20 000 

000 -170 038 728 
 Omsättningstillgångar  0 0 0 -7 885 131 
 Medfinansieringsavtal  0 0 0 -3 786 373 

 Summa nettoexploatering -5 000 000 
-22 500 

000 
-20 000 

000 -26 445 063 
       
 DP1053 Wallskoga-FAS Genomförande och försäljning    
 Försäljningsinkomster  0 2 573 505 0 6 211 380 
 Investeringsbidrag  0 0 0 0 
 Anläggningstillgångar   0 0 0 -5 580 564 
 Omsättningstillgångar  0 0 0 -264 301 
 Summa nettoexploatering 0 2 573 505 0 366 515 
       
DP148 Del av Vallskoga 1:120 FAS Försäljning    
 Försäljningsinkomster  0 0 0 11 611 620 
 Investeringsbidrag  0 0 0 0 
 Anläggningstillgångar   0 0 0 -29 701 
 Omsättningstillgångar  -400 000 0 0 -483 552 
 Summa nettoexploatering -400 000 0 0 11 098 367 
       
DP432  Söderfors Företagspark- FAS Genomförandet pausat   
 Försäljningsinkomster  0 0 0 4 247 100 
 Investeringsbidrag  0 0 0 0 
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 Anläggningstillgångar   0 0 0 -9 714 279 
 Omsättningstillgångar  0 0 0 -113 067 
 Summa nettoexploatering 0 0 0 -5 580 246 
       
DP 620 Skärplinge 62:31 FAS 
försäljning     
 Försäljningsinkomster  1 534 400 0 0 3 783 150 
 Investeringsbidrag  0 0 0 0 
 Anläggningstillgångar   0 0 0   
 Omsättningstillgångar  0 0 0 -21 293 
 Summa nettoexploatering 1 534 400 0 0 3 761 857 
       
DP363 Västra Libbarbo Örbyhus etapp 1-FAS -Utredning och fysisk planering -Pågående 
plan 
 Försäljningsinkomster  0 0 0 0 
 Investeringsbidrag  0 0 0 0 
 Anläggningstillgångar   0 0 -300 000 0 
 Omsättningstillgångar  0 0 0 0 
 Medfinansieringsavtal   0 0 0 0 
 Summa nettoexploatering 0 0 -300 000 0 
       
 Övriga resttomter-FAS försäljning     
 Försäljningsinkomster  451 850 597 960 344 400 30 043 260 
 Omsättningstillgångar   0 0 0 -1 915 691 
 Summa nettoexploatering 451 850 597 960 344 400 28 127 569 
       
Översikt investering på 
omsättningstillgång -500 000 -500 000 -500 000 -3 500 000 
       
       

 TOTALSUMMA INKOMSTER 
21 099 

250 4 195 665 1 329 000 282 996 984 

 TOTALSUMMA UTGIFTER -5 900 000 
-23 100 

000 
-31 450 

000 -290 857 311 

 
SUMMA ÅRLIG 
NETTOEXPLOATERING 

15 199 
250 

-18 904 
335 

-30 121 
000 -7 860 327 

 
Tabell 21: Prognos nettoexploatering per område Tierps kommun 
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Kapitel 1 Kommunalrådet har ordet 

Vi står inför osäkra och tuffa tider med oroande och skrämmande krig i Europa, en skenande 

inflation och stora kostnadsökningar. Vi är dessutom på väg ut på andra sidan av den pandemi 

som skakat om Tierp och den resterande världen. När det är tuffa tider är det extra viktigt att 

kommunen kliver fram och tar ansvar. 

När vi ställs inför tuffa utmaningar men också stora möjligheter krävs tydligt ledarskap, mod 

och långsiktighet. För att skapa långsiktighet krävs helhetssyn, planering och tydliga mål.  

De senaste åren har färgats av pandemin men också av det vacuum som råder i vår kommun 

på grund av avsaknaden av beslut och tydlig inriktning. Istället för att jobba framåt beställs 

utredning på utredning utan politiskt ledarskap och med bristande dialog med såväl profession 

och opposition. 

Kommunens ekonomiska situation är helt beroende av att ett helhetsgrepp tas, och att vi vågar 

lyfta blicken och se helheten. Åren av rikliga statsstöd för att kompensera för pandemin är 

över. Helhetssynen behövs nu mer än någonsin för att våga börja fatta de övergripande och 

stora besluten. Beslut som fokuserar på att skapa ett socialt, klimatmässigt och ekonomiskt 

hållbart Tierp. 

För att möta framtidens utmaningar krävs samverkan i alla de sammanhang där det kan ge 

mervärde. De kommunala verksamheterna ska dra nytta av varandras kompetenser och 

resurser. Koncernen Tierp behöver samordning med kommunens bästa i fokus. Det har våra 

medborgare rätt att kräva! För att lyckas med detta krävs både generositet och ödmjukhet. 

Vår budget prioriterar i första hand skolan och vård och omsorg. I kommunens arbete med 

agenda 2030-målen väljer vi att fokusera på ”Hälsa och välbefinnande” samt ”God utbildning 

för alla”. Agenda 2030-målen är tuffa och förpliktigar, vi behöver koncentrera arbetet för att 

målen ska bli tydliga och nåbara. 

Vår budget prioriterar en likvärdig skola, där alla barn ska få goda förutsättningar, en god 

utbildning och en bra start i livet. Där de äldre och de med behov av stöd får förutsättningar 

för en välfungerande vardag. En budget som tar fasta på att kultur och fritid är en viktig del i 

livets alla skeden. 

Inget av kommunens arbete är möjligt utan dess fantastiska personal. Därför innehåller vår 

budget flertalet satsningar på just personalen.  

Vår demokrati är det finaste vi har och den behöver hela tiden värnas. Även om vi går in i 

tuffare tider är vi fast övertygade om att Tierps kommun kan bättre men då krävs stort 

ansvarstagande genom handlingskraft, långsiktighet och mod. 

Viktoria Söderling (S) 

Kommunalråd i opposition 
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Kapitel 6 Verksamhetsavsnitt 

Det övergripande målet för verksamheterna är att sträva efter ökad samverkan för mervärde 

inom kommunens verksamheter, kommunkoncernen och externa aktörer.  

Kommunen utvecklas genom satsningar på personalen, skolan samt vård och omsorg.  

Avsnitt 6.1 Kommun och inflytande  

Politikens sammanfattning 

Ingen får lämnas utanför, kommunen har en viktig kompensatorisk roll. Medborgardialog 

skall användas för att öka delaktigheten. Den fortsatta digitaliseringen öppnar för stora 

utvecklingsmöjligheter, men det är också viktigt att kommunen erbjuder stöd till dem som 

inte själva kan hantera de digitala funktionerna. 

Särskilda uppdrag  

Särskilda uppdrag för verksamhetsområden under kommunstyrelsen: 

 
● Ökad digitalisering skall genomsyra allt för att skapa ökad effektivitet och 

tillgänglighet för medborgaren 

● Samtidigt som vi  effektiviserar verksamheterna  genom digitalisering måste vi också 

erbjuda stöd till de som hamnar i ett digitalt utanförskap 

● Arbeta för att öka delaktigheten genom att genomföra medborgardialoger inför alla 

större förändringar där så är möjligt 

● Fortsatt samarbete med marknadens aktörer och lokala initiativ för att möjliggöra en 

snabb utbyggnad av bredband i hela kommunen 

● Arbeta för att utveckla samarbetet med regionens kommuner genom bland annat C-

tillsammans 
● Införa en ny budgetstruktur med fokus på tydlighet och måluppfyllelse. Agenda 2030 

ska inkluderas men målstrukturen skall byggas så att alla mål är nåbara under 

budgetperioden. Hänsyn skall också tas till revisorernas kritik av målstruktur samt 

formen på bokslutet 

● Vid varje beslut tydliggöra konsekvenserna för arbetet för att nå agenda 2030 i likhet 

med barnkonsekvensanalysen 
● Slutföra bildandet av det kommunala fastighetsbolaget genom att föra över de 

kommunala fastigheterna till Tierps kommunfastigheter AB, TKAB. 

Fastighetsöverföringen skall ske på det för koncernen ekonomiskt mest fördelaktiga 

sättet 
● Skapa ett brett samarbete och tydlig struktur inom hela kommunkoncernen för att 

säkerställa en långsiktig planering för ändamålsenliga lokaler och andra större 

investeringar  
● Koncerngemensam kommunikationspolicy, för att säkerställa att alla ska få svar och 

återkoppling inom rimlig tid. Policyn skall också tydliggöra vilken nivå som har 

ansvar för vilken kommunikation, både internt och externt 
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Avsnitt 6.2 Barnomsorg och utbildning 

Politikens sammanfattning 

I en tid där klyftorna i samhället går åt fel håll och pandemin slagit hårt mot de mest utsatta i 

vårt samhälle än mer viktig. Både för att väcka framtidstro och för att kompensera bakgrund. 

Revisionen har påpekat brister i den politiska styrningen av skolan. Här behövs ett samlat 

omtag och en tydlig inriktning. Den samlade skolutredningen behöver användas för att göra 

ett avstamp och ta ett samlat tag om skolans utveckling. Förskolan står inför stora 

investeringar som behöver en tydlighelhetssyn och en långsiktig plan. 

Mål 

● Högre andel elever som lämnar grundskolan ska vara behöriga till nationella program 

på gymnasiet jämfört med 2021 

● Högre andel elever går ut gymnasiet med slutbetyg efter tre år jämfört med 2021 

Särskilda uppdrag  

Särskilda uppdrag för verksamhetsområden under kommunstyrelsen: 

 

● Utveckla arbetet mellan förskola och våra äldreboenden. Interaktion mellan barn och 

äldre ska vara en naturlig del av verksamheterna. Arbetet ska vara kontinuerligt så att 

relationer kan skapas liknande i forskningsprojektet och tv-programmet ”4-åringen på 

äldreboendet” 

● Uppföra en ny förskola i Söderfors där tidigare Solgläntan låg 

● Uppföra en ny förskola där Vallskoga förskola tidigare låg 

● Björkgårdens förskola, som i dag finns i tillfälliga paviljonger, flyttar in i Vegahallen 

och skapar en ”ur- och skurprofil” 

● Färdigställa förskolan i Skärplinge i anslutning till Ol Andersskolan  
● Frigöra utrymme i Örbyhus skola genom att flytta ut förskoleverksamheten. 

Förskoleverksamheten förläggs i tillfälliga lokaler under tiden planering och 

uppförande av ny förskola pågår. Påbörja arbetet med att bygga ut skolan för att alla 

elever skall få plats 

● Prova konceptet förskolebuss som ett sätt att öka kapaciteten i befintliga förskolor. 

Förskolebussen kan nyttjas av de olika avdelningarna genom roterande schema och ge 

barnen möjlighet till att uppleva varierade utomhusmiljöer 

● För att få ett bra underlag för långsiktig planering ska skolans lokaler ses åter igen 

över i syfte att minska lokalkostnaden per elev och samtidigt se till att alla elever har 

utrymme nog för att ha en god inlärningsmiljö. Samtidigt skall skolornas 

upptagningsområden ses över för att minska skolsegregationen 

● Den heltäckande genomlysningen som genomfördes 2021 fortlöper för att se över 

organisationen i syfte att skapa en likvärdig skola för samtliga elever i kommunen. I 

arbetet med ny organisation skall verksamheten, elever, föräldrar samt politiken 
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involveras för att nå  en långsiktighet och tydlighet som ger  den stabilitet och det lugn 

som krävs för att erhålla en god lärandemiljö 

● Ökat fokus på tidiga insatser i alla verksamheter 
● Minskat antal barn per vuxen i förskolan  
● ”Morfar i skolan”-konceptet anammas och pensionärer ges möjlighet att finnas med 

som vettiga vuxna i skolan 

● Skapa en likvärdig skola för alla genom fokus på tydligt ledarskap hela vägen från 

politiken till läraren i klassrummet, samt samverkan mellan lärare och mellan skolan 

och andra verksamheter. Personalen i skolan ska ges förutsättningar att kontinuerligt 

analysera undervisningen i syfte att kvalitetssäkra och utveckla 

undervisningsmetoderna 

● Utveckla kommunens stöd till barn i behov av särskilt stöd. I första hand ska stödet 

ges på hemmaplan genom anpassade undervisningsgrupper som t ex Sirius eller annan 

stödundervisning 

● Stärka elevhälsan och öka det gemensamma närvårdsarbetet med Region Uppsala för 

ökad psykisk hälsa hos unga. Arbeta vidare med förebyggande elevhälsa samt säkra 

skolvägar eftersom rörelse har en positiv hälsoeffekt. 
● Utreda hur gymnasieskolans attraktivitet kan ökas genom olika profilsatsningar 
● Ökat samarbete med näringslivet, bland annat avseende praktikplatser och 

lärlingsutbildningar 
● Ökade insatser för att fler elever i gymnasieskolan ska få slutbetyg efter 3 år  
● Söka samarbeten med lokala industriföretag i syfte att åter starta ett väl fungerande 

industriprogram. Genom teknikcollege och vårdcollege öka antalet samarbeten med 

företag och vårdgivare för att ge eleverna möjlighet att utbildas i realistisk miljö 
● Öka antalet elever som driver företag genom Ung Företagsamhet, samt arbeta för att 

öka antalet som deltar i Ung Företagsamhets mässor i samarbete med dem som är 

lokala partners till Ung Företagsamhet 
● Stärka SFI genom fortsatt arbete för ökad möjlighet till praktik  
● Utvärdera och sammanställa skolans arbetssätt under pandemin för att ta med sig 

lärdomar och undervisningsmetoder som haft positiv effekt på t.ex. hemmasittare  
● Utreda och säkerställa en likvärdig och god lärandemiljö för samtliga skolor, i enlighet 

med läroplanen  
● Servera likvärdig, näringsrik och god mat i samtliga förskolor och skolor. Maten ska 

vara varierad men målgruppsanpassad för att säkerställa att barnen äter sig mätta och 

att matsvinnet minskar 
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Avsnitt 6.3 Bo, trafik och miljö 

Politikens sammanfattning 

Utvecklingen har stannat upp. Nu är det dags att fortsätta utveckla kommunen för att ta 

tillvara kommunens stora potential.  

Mål 

● Ha mark- och planberedskap i hela kommunen för att möjliggöra byggande av minst 

300 bostäder per år för att möjliggöra befolkningsökning 

Särskilda uppdrag  

Särskilda uppdrag för verksamhetsområden under kommunstyrelsen: 

 

● Skapa förutsättningar för att återinföra en lokal busslinje i Tierps köping under de 

tider på dygnet när UL har lågtrafik. Lokalbussen ska kunna nyttjas med färdtjänstkort 

● Att inom hela samhällsbyggnadsenheten arbeta mer rådgivande och med ännu mer 

kundfokus för att göra det lätt att göra rätt med inspiration från kommuner som lyckats 

väl t ex Vårgårda kommun 
● Bygga bo-kvällarna kompletteras med regelbundet lördagsöppet samt ett mobilt 

samhällsbyggnadskontor för att komma närmare medborgare och företagare 

● Se till att de finns byggbar mark i tillräcklig omfattning för både bostäder och 

näringsliv  

● Korta handläggningstiden för bygglovsärenden, de lagstadgade 10 veckorna ska ses 

som ett absolut tak 

● Arbeta strategiskt för att öka förutsättningarna för byggande och inflyttning till 

kommunen 
● Återuppta och intensifiera genomförandet av detaljplanerna i Siggbo  
● Återuppta arbetet med detaljplanen över Bäggeby, med målet att flytta ut 

verksamheter som inte bör vara i köpingen och skapa förutsättningar för centrumnära 

exploatering 
● Kommunorganisationen ska aktivt arbeta som ett stöd till alla privata aktörer, små som 

stora, t ex Karlholm Strand, för att öka inflyttningen i kommunen 
● Till följd av nya arbetsmetoder kring distansarbete se över behovet av kontor 
● Kommunens fysiska planering skall arbeta målmedvetet för att motverka 

socioekonomisk segregation 
● En plan för att säkerställa att godkända soprum finns för alla verksamheters 

källsortering  
● Möjliggöra för att hitta lösningar för kommuninnevånarna att tanka fossilfritt samt att 

vid upphandling ställa krav på ökad andel fossilfria bränslen  
● Arbeta aktivt tillsammans med Region Uppsala för att öka cykelbarheten inom 

kommunen  
● Inventera samtliga outnyttjade byggrätter i kommunen och sök aktivt upp potentiella 

intressenter till dessa genom att t ex skicka ut till lista enligt Uppsalas modell vid 

markanvisningar    
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● Ökad marknadsföring av tillgängliga byggrätter i kommunen. Tomter som inte blivit 

sålda genom bostadskön inom rimlig tid ska ställas till marknadens förfogande genom 

försäljning via mäklare 
● Uppdatera kommunens Centrumplan i Tierp i nära samverkan med näringslivet för att 

skapa ett attraktivt och levande centrum i centralorten 

● Revidera kommunens riktlinjer för exploatering för att tydliggöra kommunens 

förhållningssätt gentemot privata exploatörer och säkerställa att alla behandlas lika 
● Att vid samtliga beställningar av renoveringar, bostadsanpassningar och nyproduktion 

ställa krav på miljöbyggnad silver för att bland annat nå energieffektiviseringar   
● Alla skyddsrum i beståndet ska statusbesiktigas 
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Avsnitt 6.4 Kultur, fritid och friluftsliv 

Politikens sammanfattning 

Kultur och fritid ska vara för alla och inte begränsas av plånbok eller var i kommunen du bor. 

Rörelse och kultur skapar hälsa och välmående. Kommunen ska verka för att våra fina 

anläggningar som till exempel kulturhuset Möbeln och Pekhallen används i så stor 

utsträckning som möjligt och kommer kommuninnevånarna till glädje. 

Mål 

● Bibehålla eller förbättra kommunens placering i Naturvårdsverkets ranking ”Sveriges 

bästa friluftskommun” 

Särskilda uppdrag  

Särskilda uppdrag för verksamhetsområden under kommunstyrelsen: 

 

● Utveckla miljön runt Trollsjön genom att etablera ställplatser, grillplatser och renovera 

vägen dit 
● Återupprätta samarbetet med Stiftelsen Leufsta för att stärka besöksnäringen 

● Arbetet med fysisk aktivitet för alla fortlöper genom t.ex fortsatta satsningar på 

utegym i Karlholm och flytt av boulebanorna i Karlholm till ny plats. Skapa möjlighet 

att utveckla idrottsplatsen i Söderfors ytterligare samt att underlätta för att GOIF skall 

kunna ha is 
● Teckna avtal med ägaren av Söderforsbadet för att säkerställa att badet och campingen 

bibehålls och utvecklas 
● Etablera ”Hälsans stig” på flera orter i kommunen, med start i Örbyhus och Söderfors 
● Utveckla samarbetet med Tierp Arena, bl a i syfte att stärka besöksnäringen 
● Utveckla samarbetet med Region Uppsala för att fler delar av kommunen skall få del 

av regionens uppsökande kulturverksamheter 

 

 
  



 

10 av 18 
 

Avsnitt 6.5 Näringsliv och arbete 

Politikens sammanfattning 

Kommunen behöver ta ledtröjan i arbetet att starta om Tierp efter pandemin. Samarbetet 

mellan skola och näringsliv måste öka och där har näringslivsenheten en nyckelroll. 

Mål 

● Förbättra kommunens placering i Svenskt näringslivs ranking ”Lokalt företagsklimat” 

Särskilda uppdrag  

Särskilda uppdrag för verksamhetsområden under kommunstyrelsen: 

 

● Alltid ha kundfokus och erbjuda rådgivning till företagen så långt det går i 

myndighetsutövningen, det ska vara lätt att göra rätt 

● Snabb och effektiv tillståndsgivning 

● Utveckla marknadsföringen av kommunen genom utökat samarbete mellan lokala 

företag t ex Tierp Arena och de kommunala bolagen  

● Aktivt arbeta tillsammans med företagare för att ta tillvara deras kompetens och 

resurser i Ung Företagsamhet samt teknik- och vårdcollege.  

● Säkerställa att planlagd mark finns på alla orter   

● Utveckla samarbetet med verksamheter som sätter Tierp på kartan, t.ex Tierp Arena, 

Karlholm Strand, Atlas Copco, Eric Sahlströmsinsitutet m fl 

● Aktivt arbeta för att säkerställa att arbetsförmedlingen finns kvar i kommunen.  

● Utveckla samarbetet med Näringsliv i samverkan, NIS 

● Kommunens näringslivsenhet skall vara en spindel i nätet för att aktivt arbeta 

relationsskapande mellan kommunens verksamheter och näringslivet 

● Arbeta fram ett arbetssätt som möjliggör kontinuerlig uppföljning och återkoppling på 

synpunkter från näringslivet  
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Avsnitt 6.6 Omsorg och stöd 

Politikens sammanfattning  

Samarbete ger mervärde och garanterar att ingen ramlar mellan stolarna. Överanställning och 

justa förhållanden för personalen skapar förutsättningar för kontinuitet och att arbeta 

personcentrerat. Hemmaplanslösningar ökar möjligheten till långsiktighet och ger 

förutsättningar att utvecklas. 

Mål 

● Alla hemtjänstområden får minst 90 % positiva svar på frågan ”Hur nöjd är du med 

din hemtjänst?” 

●  Minst 90 % svarar ”mycket nöjd” på frågan ”Hur nöjd är du sammantaget med ditt 

äldreboende?” 

●  Minst 90 % av boende inom LSS, daglig verksamhet och personlig assistans svarar ja 

på frågan ”Trivs du”? 

Särskilda uppdrag  

Särskilda uppdrag för verksamhetsområden under kommunstyrelsen: 

 

● Vid alla tillfällen där vi kan skapa hållbara lösningar på hemmaplan ska detta 

prioriteras, för att nyttja vår egen kompetens och skapa kostnadseffektiva 

kvalitetslösningar 
● Fortsätta arbetet med att utveckla våra träffpunkter för äldre på alla orter där det 

tidigare fanns femklövern för att motverka ensamheten för äldre. Omstart efter covid 

med en uppsökande verksamhet 

● Utveckla arbetet med insatsen social samvaro 
● Utveckla arbetet mellan förskola och våra äldreboenden. Interaktion mellan barn och 

äldre ska vara en naturlig del av verksamheterna. Arbetet ska vara kontinuerligt så att 

relationer kan skapas liknande i forskningsprojektet och tv-programmet ”4-åringen på 

äldreboendet” 

● Att utveckla det digitala kommunikationsstödet och andra hjälpmedel inom 

äldreomsorgen för att underlätta för äldre som tappat förmågan att kommunicera  
● Stärkt nattbemanning på särskilda boenden där behovet finns 
● Individanpassa och arbeta för att individens behov och önskemål ska tas till vara inom 

all omsorg genom personcentrerat arbetssätt  
● Servera måltider och som bidrar till förbättrad hälsa och högre livskvalitet för de äldre 
● Nytt avtal om närvårdsplatser förhandlas skyndsamt fram tillsammans med Region 

Uppsala  

● Arbetsmarknadsenhetens växthussatsning utökas med samarbete med äldreomsorgen 

för att växthuset skall kunna nyttjas bättre – försöksverksamhet med sinnesträdgård 

och sinnesrum införs 
● Anställa fältassistenter för att bygga relationer med kommunens ungdomar 
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● Öka samarbetet mellan barnavårdscentralen, familjestödsenheten, öppna förskolan och 

mödravårdscentralen ytterligare för att hitta synergieffekter och bättre 

resursutnyttjande, se över lokaler och se om samlokalisering är möjligt 

● Genomföra digitaliseringsprojekt inom individ- och familjeomsorgen och 

äldreomsorgen i syfte att frigöra personalens tid att kunna arbeta mer med individen 
● Arbeta tillsammans med brukarrådet ”Kung nu”, och ta fram en vägledning för goda 

relationer – sexualitet, känslor och bemötande till stöd för all personal inom LSS-

verksamheten 

● Ta tillvara de sociala företag som finns i kommunen och utöka samarbetet med t ex 

Tierps Kretsloppsservice 
● Att i enlighet med synpunkter från revisorerna utveckla uppföljningen av genomförda 

insatser inom verksamheterna. Särskilt gällande volymer och dygnskostnader, 

avtalsefterlevnad HVB och att fördelning av budget blir ett användbart verktyg 

● För att alla ska ha likvärdiga möjligheter i vårt samhälle vill vi ta fram ett program för 

full delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Detta ska ske i dialog med alla 

berörda och arbetet med att genomföra programmet ska också ske i samverkan med 

berörda 

● Samordna receptionerna i kommunhuset och individ och familjeomsorgen 
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Avsnitt 6.7 Kommunen som arbetsgivare 

Politikens sammanfattning 

Personal med rätt förutsättningar mår bättre och gör ett bättre jobb. Personalen är den största 

tillgången kommunen har och behöver prioriteras. Att förutsättningarna ges är extra viktigt 

vid införande av heltid som norm. 

Mål 

● Kommunanställdas sjuktal ska sänkas 

● Heltid skall erbjudas alla 

Särskilda uppdrag  

Särskilda uppdrag för verksamhetsområden under kommunstyrelsen: 

 

● Heltid skall vara norm vid nyanställning och arbetet med heltidsresan slutförs 

● Utbilda alla chefer i samverkansmodellen för att bli bättre på att ta tillvara personalens 

kompetens och erfarenheter samt för att skapa en större delaktighet 
● Utvärdera den överanställning som varit i omsorgerna under pandemin och behåll där 

det gett lyckad effekt  
● Införa fria arbetsskor för anställda inom omsorgerna, med början inom äldreomsorgen 

● Eftersom skyddad yrkestitel för undersköterskor träder i kraft 2023 fortsätta prioritera 

att erbjuda möjligheten att kunna utbilda sig till undersköterskor på arbetstid 

● Inför ett nytt sätt att planera inom hemtjänsten och avskaffa minutplaneringen 
● Aktivt arbeta för att möjliggöra för fler deltidsbrandmän, RIB, inom kommunen 

● Prioritera kompetensutveckling för personalen 
● Arbeta för nya lösningar för att få fler äldre att vilja stanna kvar i arbetslivet 
● Införa fria arbetskläder för idrottslärare 
● Avveckla distanskontoren i Gävle och Uppsala. För att i stället i samverkan med länets 

övriga kommuner avtala med Uppsala kommun om att kunna distansarbeta från deras 

lokaler 
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Kapitel 7. Ekonomi 

Avsnitt 7.2 Driftsbudget 
 

Prognos Budget Budget Plan Plan 

Nettokostnader per område (tkr) 2022 2022 2023 2024 2025 

Revision 1 806 1 806 2 450 2 504 2 564 

Valnämnd 530 530 32 533 33 

Jävsnämnd 32 45 48 49 50 

Lönenämnd 0 0 0 0 0 

IT-nämnd 0 0 0 0 0 

Kommunstyrelsen 1 387 797 1 368 698 1 432 131 1 528 352 1 566 214 

varav Kommundirektör 38 515 36 267 34 303 35 719 36 478 

varav Gemensam service 34 801 34 465 39 638 40 933 41 812 

varav Medborgarservice 74 050 68 541 79 344 86 805 90 809 

varav Exploateringsverksamhet -4 575 0 -1 0 0 

varav Kultur och Fritid 79 754 79 754 83 536 87 076 89 259 

varav Förskola 142 314 144 327 158 191 165 124 168 259 

varav Grundskola 310 044 308 620 328 377 341 859 349 396 

varav Gymnasieskola 124 057 124 212 132 687 136 515 140 892 

varav Äldreomsorg 282 064 283 139 282 832 315 192 322 674 

  varav Äldreomsorg 253 976 253 976 252 145 283 428 290 177 

  varav Bistånd 28 088 29 163 30 687 31 764 32 497 

varav Funktionshindradeomsorg 124 265 121 865 133 258 139 275 142 360 

Varav Individ- och Familjeomsorg 182 508 167 508 173 450 179 854 184 275 

Verksamhetens nettokostnad 1 390 165 1 371 079 1 435 146 1 530 375 1 568 287 

Finansieringsverksamhet 1 430 676 1 399 464 1 461 900 1 513 307 1 590 350 
   varav skatter, bidrag och 
utjämning 1 465 110 1 419 102 1 509 172 1 567 768 1 623 051 

Resultat 40 511 28 385 27 724 -17 068 22 063 

 

 

Ramförändringar på verksamhetsnivå 

Verksamhetsövergripande ramförändringar 

Förändring 
(tkr) 

Orsak/förklaring   

  

Tabell Verksamhetsövergripande ramförändringar som fördelas på verksamheterna utifrån 

omsättning om inget annat anges. 
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Revision 

Förändring 
(tkr) 

Orsak/förklaring 

566 Utökat granskningsarbete 

Tabell Driftbudget - ramförändringar Revision 

 

Valnämnd 

Förändring 
(tkr) 

Orsak/förklaring 

 500 tKr 2024 Europaparlamentsval 

Tabell Driftbudget - ramförändringar Valnämnd 

 

Gemensam service 

Förändring 
(tkr) 

Orsak/förklaring 

600 
Beredskapssamordnare. Utifrån kommunens kommande ansvar för brottsförebyggande 
arbete och ANDTS - Mål 16: 1-4 Agenda 2030. Delvis finansierad av medel från MSB.  

-150 
Den inrättade tjänsten för beredskapssamordnare stödjer det brottsförebyggande arbetet 
vilket förväntas ge en reducerande effekt på kommunens och fastighetsbolagets 
försäkringspremier. Från 2024 - 300 tkr 

300 Modul i Stratsys för informationssäkerhet. 

200 
E-tjänstebyggare som finansierats gemensamt av de fem IT-kommunerna (20% per 
kommun). På sikt är förhoppningen att e-ansökan/e-tjänster ska minska belastningen på våra 
medarbetare i kommunen. 

700 
Personalförstärkning Ledningsstöd. Behov av förstärkning av sekreterare på grund av hög 
arbetsbelastning och den beslutade politiska organisationsförändringen. 

1400 Ökade kostnader för försäkringar 

Tabell Driftsbudget - ramförändringar, Gemensam service 

 

Medborgarservice 

Förändring 
(tkr) 

Orsak/förklaring 

810 Ökade kostnader Räddningsnämnden 

1 560 Raseringsplan belysning Vattenfall. Projektet pågår under 5 år. 

100 E-arkiv för Tillväxt- och samhällsbyggnad. 

1 575 Driftavtal gata/park tidigare obudgeterad kostnad. 

2 600 Sanering av fastighet Örbyhus, engångbelopp 2023. 

100 Ökade VA-kostnader. 

1 000 Buss, lokal slinga 

50  NIS 
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400 Ändrat arbetssätt och mobil enhet 

100 Konsekvenser fastighetsutredningen 

-200 Samordning av bilar i kommunen, minskning med 2 bilar. 

75 Återupprätta samarbetet med stiftelsen Leufsta  

-350 
Stänga Wesslandias produktionskök helger och röda dagar, likvärdigt med övriga vård- och 
omsorgsboenden.  

-2 000 
Upphandla matlådeproduktionen av extern utförare för hemtjänsten, ger större urval för 
kunderna 

-300 Tydliggöra kostenhetens uppdrag, effektivisera organisationen.  

-650 Mark 

-6 000 Byggrätter 

-4 000 Tomter 

-250 Stänga distanskontoret i Gävle  

-60 Stänga distanskontoret i Uppsala  

Tabell Driftsbudget - ramförändringar, Medborgarservice 

 

Kultur och fritid 

Förändring 
(tkr) 

Orsak/förklaring 

  

Tabell Driftsbudget - ramförändringar, Kultur och fritid 

 

Förskola 

Förändring 
(tkr) 

Orsak/förklaring 

-500 
En avvecklad förskoleavdelning i Månkarbo som flyttas in den till befintliga förskolan.  
Avvecklingen inleds hösten 2022. 

Tabell Driftsbudget - ramförändringar, Förskola 

 

Grundskola 

Förändring 
(tkr) 

Orsak/förklaring 

6 100 
Kyrkskolan hyresökning enligt schablon. Kostnadsökningen beror främst på ny hall samt 
ökade byggkostnader. 

Tabell Driftsbudget - ramförändringar, Grundskola 
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Gymnasieskola 

Förändring 
(tkr) 

Orsak/förklaring 

2 000 Volymökning 

1 600 Återstarta industriprogrammet 

Tabell Driftsbudget - ramförändringar, Gymnasieskola 

 

Äldreomsorg 

Förändring 
(tkr) 

Orsak/förklaring 

100 
Lönejustering för medarbetare som genomgått undersköterskeutbildning. Medarbetare som 
vi utbildar till undersköterskor får annan titel och annat uppdrag och ska då se över lön utifrån 
policy för lönebildning. 10 undersköterskor klara/år 

675 
Kostnad för Cosmic Link regionens och kommunens gemensamma verktyg. Belastar  
verksamheten utifrån antal användare. Vård och omsorg har 127 användare. 

300 

Förväntade merkostnader i samband med nya upphandlingar av befintliga system som krävs 
i verksamheten.  De system som ska upphandlas är Trygghetslarm vård och 
omsorgsboenden, digitala tillsynskameror, trygghetslarm i ordinärt boende, E-signering, och 
planeringssystem för hemtjänst. 

260 Satsning på social samvaro och uppsökande verksamhet 

400 Arbetsskor  

-370 Hyreshöjningar till kunderna efter förhandling med Hyresgästföreningen, ger en ökad intäkt. 

-860 
Organisationsförändring avseende tidsplanering inom hemtjänsten, 2 tjänster. Påbörjades 
2022. 

-1 750 Utföra serviceinsatser, tvätt, städ o inköp i egen regi. OBS! avser ej LOV-utförare.  

-275 
Samordna befintligt anhörigstöd med Älvkarleby kommun, reducering av kostnader för 50 % 
tjänst. Samverkan påbörjades hösten 2022.  

-17000 Erhållna statsbidrag 

Tabell Driftsbudget - ramförändringar, Äldreomsorg 

 

Funktionshindradeomsorg 

Förändring 
(tkr) 

Orsak/förklaring 

100 
Lönejustering för medarbetare som genomgått undersköterskeutbildningen Medarbetare som 
vi utbildar till undersköterskor får annan titel och annat uppdrag och ska då se över lön utifrån 
policy för lönebildning. 10 klara undersköterskor/år. 

500 

Ombyggnationer ändring av verksamhet Ombyggnation på korttidsboende för barn på grund 
av nya brand/tillsynsregler, det som behöver göras är att bygga alla rum så att det blir egna 
brandceller. Kostnaden för detta är ca 5-600 tkr exl.moms. Ska det göras det efter dagens 
krav så tillkommer även sprinkler ca 400 tkr exl moms. Prisuppgift mars 2021. 

400 Nya hyresavtal för Fors och Bofinksvägen 

2 000 Volymökning 

Tabell Driftsbudget - ramförändringar, Funktionshindradeomsorg 



 

18 av 18 
 

 

Individ- och familjeomsorg 

Förändring 
(tkr) 

Orsak/förklaring 

100 
Kostnad för Cosmic Link regionens och kommunens gemensamma verktyg. Belastar 
verksamheten utifrån antal användare. 

-500 Effektivisering av receptionerna i kommunhuset och IFO-huset (Uppdrag 6.6.r) 

-50 Debitera egenavgifter till alla kunder efter fastställda riktlinjer. Påbörjades hösten 2022 

-700 En avvecklad verksamhetsutvecklare 

-1 300 Förstärkt öppenvård i syfte att minska placeringar, inledande kostnadsminskning. 

10 000 Volymökning, uteblivet statsbidrag. 

Tabell Driftsbudget - ramförändringar, Individ- och familjeomsorg 













 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktiges presidium  
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Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 

 
 
 
§ 2 
 
Kommunrevisorernas budgetäskande  
 
Beslut  
Kommunfullmäktiges presidium beslutar  
 
att tillstyrka kommunrevisorernas budgetäskande.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunrevisionen har beslutat om ett budgetäskande för år 2023  
uppgående till 2 4520 000 kr, varav 1 875 000 kr avsätts för granskning.  
 
Kommunrevisionen skriver i sitt budgetäskande att det kan konstateras att 
arbetet med den kommunala revisionen ökar markant under senare år och  
kräver numer än mer av de som ingår i revisionen jämfört med hur det har 
varit tidigare. Tierps kommun avviker inte från denna utveckling.  
 
Den alltmer komplicerade verksamheten inom den kommunala sfären 
innebär att revisionens roll behöver förstärkas och ges möjligheter för att 
tillmötesgå behovet av kunskapsinhämtande, utredningar och analysarbete, 
fördjupade granskningar för att kunna följa de regler som gäller för att 
kunna fullgöra sin uppgift och sitt arbete enligt god redovisningssed.  
 
Under 2022 har restriktionerna i anledning av rådande coronapandemi 
successivt lättats och gjort det möjligt att införskaffa de kunskaper som 
erfordras för att utföra revisionsverksamheten på sätt som kommer till 
uttryck i bland annat kommentarerna till kommunallagen 12 kap. 
 
Beslutsunderlag  

• Kommunrevisorernas budgetäskande 
 
Beslutet skickas till  

• Kommunrevisorerna 
• Kommunfullmäktige 

 
 
 
 







 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Valberedningen 

 
2022-10-27  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 10 
Dnr KS/2022:436 

Val av 5 revisorer för granskning av kommunens räkenskaper 
och förvaltning samt val av ordförande och vice ordförande 
 
Beslut 
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att till revisorer och till revisionens ordförande samt revisionens vice 
ordförande för att granska kommunens räkenskaper och förvaltning 
under 
perioden 1 januari 2023 till och med hanteringen av 2026 års 
årsredovisning: 
 
Revisorer 
Peter Staland (C)  
Inger Klockerman (M)  
Kristian Ylijääskö (SD) 
Xxxx Xxxx (X) 
Xxxx Xxxx (X) 
 
Ordförande 
Xxxx Xxxxx (X)  
 
Vice ordförande 
Xxxx Xxxxx (X) 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunen har fem revisorer och inga ersättare. Tre av revisorerna skall 
representera oppositionen. Kommunfullmäktige ska för den tid som 
fullmäktige bestämmer bland valda revisorer utse en ordförande och en 
vice ordförande som båda representerar oppositionen. 
 
För revisorerna gäller bestämmelserna i kommunallagen, bestämmelser 
som påverkar kommunal revision i annan lagstiftning, utfärdade 
ägardirektiv för kommunala företag samt revisorernas reglemente. 
Revisionsarbetet ska bedrivas med utgångspunkt från den senaste 
versionen av skriften "God revisionssed i kommunal verksamhet". 
 
Beslutsunderlag 

 Förslag till beslut 
 Gruppledarnas nomineringar 



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Valberedningen 

 
2022-10-27  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
Beslutet skickas till 

 Berörd förtroendevald 
 Administratör Ledningsstöd 
 Lönecentrum 
 Ekonomienheten 
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Dokumentnamn 

Förslag till beslut    Datum Diarienummer 

2022-09-01  KS/2022:436 
  

  
   
  

    

Val av 5 revisorer för granskning av kommunens räkenskaper 
och förvaltning samt val av ordförande och vice ordförande 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att till revisorer och till revisionens ordförande samt revisionens vice 
ordförande för att granska kommunens räkenskaper och förvaltning under 
perioden 1 januari 2023 till och med hanteringen av 2026 års 
årsredovisning: 
 
Revisorer 
Xxxx Xxxx (X)  
Xxxx Xxxx (X)  
Xxxx Xxxx (X) 
Xxxx Xxxx (X) 
Xxxx Xxxx (X) 
 
Ordförande 
Xxxx Xxxxx (X)  
 
Vice ordförande 
Xxxx Xxxxx (X) 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunen har fem revisorer och inga ersättare. Tre av revisorerna skall 
representera oppositionen. Kommunfullmäktige ska för den tid som 
fullmäktige bestämmer bland valda revisorer utse en ordförande och en 
vice ordförande som båda representerar oppositionen. 
 
För revisorerna gäller bestämmelserna i kommunallagen, bestämmelser 
som påverkar kommunal revision i annan lagstiftning, utfärdade 
ägardirektiv för kommunala företag samt revisorernas reglemente. 
Revisionsarbetet ska bedrivas med utgångspunkt från den senaste 
versionen av skriften "God revisionssed i kommunal verksamhet". 
 
Beslutsunderlag 

 Förslag till beslut 
 Gruppledarnas nomineringar 
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Beslutet skickas till 

 Berörd förtroendevald 
 Administratör Ledningsstöd 
 Lönecentrum 
 Ekonomienheten 

 
 
 



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Valberedningen 

 
2022-10-27  
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§ 11 
Dnr KS/2022:436 

Val av 2 lekmannarevisor i Tierps 
kommunfastigheter AB 
 
Beslut 
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att till lekmannarevisorer i Tierps kommunfastigheter 
AB från och med 1 januari 2023 till och med bolagsstämman för 2026 års 
förvaltning välja: 
 
Lekmannarevisor 
Inger Klockerman (M) 
 
Lekmannarevisor 
Xxxx Xxxx (X) 
 
Sammanfattning av ärendet 
I ett kommunalt bolag finns dels auktoriserade revisorer, dels 
lekmannarevisorer. Lekmannarevisorerna ska särskilt granska hur 
respektive bolag fullgör sina uppgifter enligt de direktiv 
kommunfullmäktige har utfärdat samt hur den interna kontrollen 
fungerar. 
Lekmannarevisionen regleras i aktiebolagslagen. Lekmannarevisorerna i 
respektive bolag utses av kommunfullmäktige. Lekmannarevisorerna 
hämtas ur kretsen av kommunens revisorer. 
Lekmannarevisorerna upprättar för det gångna året en granskningsrapport 
som ställs till bolagets bolagsstämma men som också redovisas i 
kommunfullmäktige. Lekmannarevisorerna biträds i sin granskning av 
respektive bolag av det sakkunniga biträdet. 
 
Beslutsunderlag 

 Förslag till beslut 
 Gruppledarnas nomineringar 

 
Beslutet skickas till 

 Tierps kommunfastigheter AB 
 Berörd förtroendevald 
 Administratör Ledningsstöd 
 Lönecentrum 
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Dokumentnamn 

Förslag till beslut    Datum Diarienummer 

2022-05-12 KS/2022:436 
  

  
   
  

    

Val av 1 lekmannarevisor och 1 revisorssuppleant i Tierps 
kommunfastigheter AB 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att till lekmannarevisorer i Tierps kommunfastigheter 
AB från och med 1 januari 2023 till och med bolagsstämman för 2026 års 
förvaltning välja: 
 
Lekmannarevisor 
Xxxx Xxxx (X) 
 
Lekmannarevisor 
Xxxx Xxxx (X) 
 
Sammanfattning av ärendet 
I ett kommunalt bolag finns dels auktoriserade revisorer, dels 
lekmannarevisorer. Lekmannarevisorerna ska särskilt granska hur 
respektive bolag fullgör sina uppgifter enligt de direktiv 
kommunfullmäktige har utfärdat samt hur den interna kontrollen fungerar. 
Lekmannarevisionen regleras i aktiebolagslagen. Lekmannarevisorerna i 
respektive bolag utses av kommunfullmäktige. Lekmannarevisorerna 
hämtas ur kretsen av kommunens revisorer. 
Lekmannarevisorerna upprättar för det gångna året en granskningsrapport 
som ställs till bolagets bolagsstämma men som också redovisas i 
kommunfullmäktige. Lekmannarevisorerna biträds i sin granskning av 
respektive bolag av det sakkunniga biträdet. 
 
Beslutsunderlag 

 Förslag till beslut 
 Gruppledarnas nomineringar 

 
Beslutet skickas till 

 Tierps kommunfastigheter AB 
 Berörd förtroendevald 
 Administratör Ledningsstöd 
 Lönecentrum 



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Valberedningen 

 
2022-10-27  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 12 
Dnr KS/2022:436 

Val av 2 lekmannarevisorer i Tierps Energi & Miljö AB 
 
Beslut 
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att till lekmannarevisorer i Tierps Energi & Miljö 
AB för perioden 1 januari 2023 till och med bolagsstämman för 
2026 års förvaltning välja: 
 
Lekmannarevisor 
Peter Staland (C) 
 
Lekmannarevisor 
Xxxx Xxxx (X) 
 
Sammanfattning av ärendet 
I ett kommunalt bolag finns dels auktoriserade revisorer, dels 
lekmannarevisorer. Lekmannarevisorerna ska särskilt granska hur 
respektive bolag fullgör sina uppgifter enligt de direktiv 
kommunfullmäktige har utfärdat samt hur den interna kontrollen 
fungerar. 
 
Lekmannarevisionen regleras i aktiebolagslagen. Lekmannarevisorerna i 
respektive bolag utses av kommunfullmäktige. Lekmannarevisorerna 
hämtas ur kretsen av kommunens revisorer. 
 
Lekmannarevisorerna upprättar för det gångna året en granskningsrapport 
som ställs till bolagets bolagsstämma men som också redovisas i 
kommunfullmäktige. Lekmannarevisorerna biträds i sin granskning av 
respektive bolag av det sakkunniga biträdet. 
 
Beslutsunderlag 

 Förslag till beslut 
 Gruppledarnas nomineringar 

  



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Valberedningen 

 
2022-10-27  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

Beslutet skickas till 
 Tierps Energi & Miljö AB 
 Berörda förtroendevalda 
 Administratör Ledningsstöd  
 Lönecentrum 

 



1 (2) 

 

   

Dokumentnamn 

Förslag till beslut    Datum Diarienummer 

2022-07-04 KS/2022:436
  

  
   
  

    

Val av 2 lekmannarevisorer i Tierps 
Energi & Miljö AB 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att till lekmannarevisorer i Tierps Energi & Miljö 
AB för perioden 1 januari 2023 till och med bolagsstämman för 
2026 års förvaltning välja: 
 
Lekmannarevisorer 
Xxxx Xxxxxx (X) 
Xxxx Xxxxxx (X) 
 
Sammanfattning av ärendet 
I ett kommunalt bolag finns dels auktoriserade revisorer, dels 
lekmannarevisorer. Lekmannarevisorerna ska särskilt granska hur 
respektive bolag fullgör sina uppgifter enligt de direktiv 
kommunfullmäktige har utfärdat samt hur den interna kontrollen fungerar. 
 
Lekmannarevisionen regleras i aktiebolagslagen. Lekmannarevisorerna i 
respektive bolag utses av kommunfullmäktige. Lekmannarevisorerna 
hämtas ur kretsen av kommunens revisorer. 
 
Lekmannarevisorerna upprättar för det gångna året en granskningsrapport 
som ställs till bolagets bolagsstämma men som också redovisas i 
kommunfullmäktige. Lekmannarevisorerna biträds i sin granskning av 
respektive bolag av det sakkunniga biträdet. 
 
Beslutsunderlag 

 Förslag till beslut 
 Gruppledarnas nomineringar 

  



2 (2) 

 

   

Beslutet skickas till 
 Tierps Energi & Miljö AB 
 Berörda förtroendevalda 
 Administratör Ledningsstöd  
 Lönecentrum 

 
 
 



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Valberedningen 

 
2022-10-27  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 13 
Dnr KS/2022:436 

Val av 2 lekmannarevisorer i Tierps 
Fjärrvärme AB 
 
Beslut 
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att till lekmannarevisorer i Tierps Fjärrvärme AB från och med 1 januari 
2023 till och med bolagsstämman för 2026 års förvaltning välja: 
 
Lekmannarevisor 
Peter Staland (C) 
 
Lekmannarevisor 
Xxxx Xxxx (X) 
 
Sammanfattning av ärendet 
I ett kommunalt bolag finns dels auktoriserade revisorer, dels 
lekmannarevisorer. Lekmannarevisorerna ska särskilt granska hur 
respektive bolag fullgör sina uppgifter enligt de direktiv 
kommunfullmäktige har utfärdat samt hur den interna kontrollen 
fungerar. 
 
Lekmannarevisionen regleras i aktiebolagslagen. Lekmannarevisorerna i 
respektive bolag utses av kommunfullmäktige. Lekmannarevisorerna 
hämtas ur kretsen av kommunens revisorer. 
 
Lekmannarevisorerna upprättar för det gångna året en granskningsrapport 
som ställs till bolagets bolagsstämma men som också redovisas i 
kommunfullmäktige. Lekmannarevisorerna biträds i sin granskning av 
respektive bolag av det sakkunniga biträdet. 
 
Beslutsunderlag 

 Förslag till beslut 
 Gruppledarnas nomineringar 

 
Beslutet skickas till 

 Tierps Fjärrvärme 
 Berörd förtroendevald 
 Administratör ledningsstöd 
 Lönecentrum 



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Valberedningen 

 
2022-10-27  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 



1 (1) 

 

   

Dokumentnamn 

Förslag till beslut    Datum Diarienummer 

2022-06-17  KS/2022:436 
  

  
   
  

    

Val av 1 lekmannarevisor och 1 revisorssuppleant i Tierps 
Fjärrvärme AB 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att till lekmannarevisor och revisorssuppleant i Tierps Fjärrvärme AB från 
och med 1 januari 2023 till och med bolagsstämman för 2026 års 
förvaltning välja: 
 
Lekmannarevisor 
Xxxx Xxxx (X) 
 
Revisorssuppleant 
Xxxx Xxxx (X) 
 
Sammanfattning av ärendet 
I ett kommunalt bolag finns dels auktoriserade revisorer, dels 
lekmannarevisorer. Lekmannarevisorerna ska särskilt granska hur 
respektive bolag fullgör sina uppgifter enligt de direktiv 
kommunfullmäktige har utfärdat samt hur den interna kontrollen fungerar. 
 
Lekmannarevisionen regleras i aktiebolagslagen. Lekmannarevisorerna i 
respektive bolag utses av kommunfullmäktige. Lekmannarevisorerna 
hämtas ur kretsen av kommunens revisorer. 
 
Lekmannarevisorerna upprättar för det gångna året en granskningsrapport 
som ställs till bolagets bolagsstämma men som också redovisas i 
kommunfullmäktige. Lekmannarevisorerna biträds i sin granskning av 
respektive bolag av det sakkunniga biträdet. 
 
Beslutsunderlag 

 Förslag till beslut 
 Gruppledarnas nomineringar 

 
Beslutet skickas till 

 Tierps Fjärrvärme 
 Berörd förtroendevald 
 Administratör ledningsstöd 
 Lönecentrum



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Valberedningen 

 
2022-10-27  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 14 
Dnr KS/2022:436 

Val av 2 lekmannarevisorer i AB 
Tierpsbyggen 
 
Beslut 
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att till lekmannarevisorer i AB Tierpsbyggen under perioden 1 januari 
2023 till och med bolagsstämman för 2026 års förvaltning välja: 
 
Lekmannarevisor 
Inger Klockerman (M) 
 
Lekmannarevisor 
Xxxx Xxxx (X) 
 
Sammanfattning av ärendet 
I ett kommunalt bolag finns det auktoriserade revisorer och 
lekmannarevisorer. Lekmannarevisorerna ska särskilt granska hur 
respektive bolag fullgör sina uppgifter enligt de direktiv 
kommunfullmäktige har utfärdat samt hur den interna kontrollen 
fungerar.  
 
Lekmannarevisionen regleras i aktiebolagslagen och utses av 
kommunfullmäktige. Lekmannarevisorerna hämtas ur kretsen av 
kommunens revisorer. 
 
Lekmannarevisorerna upprättar för det gångna året en granskningsrapport 
som ställs till bolagets bolagsstämma men som också redovisas i 
kommunfullmäktige. Lekmannarevisorerna biträds i sin granskning av 
respektive bolag av det sakkunniga biträdet. 
 
Beslutsunderlag 

 Förslag till beslut 
 Gruppledarnas nomineringar 

 
Beslutet skickas till 

 Lönecentrum  
 Administratör Ledningsstöd  
 Berörda förtroendevalda 
 AB Tierpsbyggen 



1 (1) 

 

   

Dokumentnamn 

Förslag till beslut    Datum Diarienummer 

2022-06-22 KS/2022:436
  

  
   
  

    

Val av 2 lekmannarevisorer i AB 
Tierpsbyggen 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att till lekmannarevisorer i AB Tierpsbyggen under perioden 1 januari 
2023 till och med bolagsstämman för 2026 års förvaltning välja: 
 
Lekmannarevisorer 
Xxxx Xxxx (X)  
Xxxx Xxxx (X) 
 
Sammanfattning av ärendet 
I ett kommunalt bolag finns det auktoriserade revisorer och 
lekmannarevisorer. Lekmannarevisorerna ska särskilt granska hur 
respektive bolag fullgör sina uppgifter enligt de direktiv 
kommunfullmäktige har utfärdat samt hur den interna kontrollen fungerar.  
 
Lekmannarevisionen regleras i aktiebolagslagen och utses av 
kommunfullmäktige. Lekmannarevisorerna hämtas ur kretsen av 
kommunens revisorer. 
 
Lekmannarevisorerna upprättar för det gångna året en granskningsrapport 
som ställs till bolagets bolagsstämma men som också redovisas i 
kommunfullmäktige. Lekmannarevisorerna biträds i sin granskning av 
respektive bolag av det sakkunniga biträdet. 
 
Beslutsunderlag 

 Förslag till beslut 
 Gruppledarnas nomineringar 

 
Beslutet skickas till 

 Lönecentrum  
 Administratör Ledningsstöd  
 Berörda förtroendevalda 
 AB Tierpsbyggen  



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Valberedningen 

 
2022-10-27  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 15 
Dnr KS/2022:436 

Val av 2 revisorer och 2 revisorsersättare i styrelsen för 
Tierps 
sockens Magasinfond och Gustav Gilljams i Yvre 
donationsfond 
 
Beslut 
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att till revisorer och revisorsersättare i styrelsen för Tierps sockens 
Magasinfond och Gustav Gilljams i Yvre donationsfond under perioden 1 
januari 2023 till och med hanteringen av 2026 års årsredovisning: 
 
Revisor 
Peter Staland (C) 
Xxxx Xxxx (X) 
 
Revisorsersättare 
Inger Klockerman (M) 
Xxxx Xxxx (X) 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ändamålet med Tierps sockens Magasinfond och Gustav Gilljams i Yvre 
donationsfond är följande: 
 
Att i enlighet med dessa stadgar förvalta Tierps sockens magasinsfond, 
att, 
om så i vederbörlig ordning beslutas, förvalta Gustav Gilljams i Yvre 
donationsfond, att av kapitalets avkastningar genom stipendier och bidrag 
främja ungdomars och jordbrukare i Tierps socken utbildning och 
förkovran. Av den årliga nettoavkastningen må högst 50 % användas till 
kursbidrag för fortbildning till jordbrukare och stipendier till elever vid 
läroanstalter på jordbrukets område, högst 30 % användas till resebidrag 
för jordbrukares fortbildning, minst 20 % läggas till kapitalet. Om något 
av 
de ovan nämnda ändamålen ej kräver sin hela andel av avkastningen får 
därigenom uppkommet överskott reserveras för samma ändamål till 
nästkommande år eller skall det läggas till kapitalet enligt styrelsens 
beslut. 
 



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Valberedningen 

 
2022-10-27  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut 
 Gruppledarnas nomineringar 

 
 

Beslutet skickas till 
 Styrelsen Fyrisåns vattenförbund 
 Berörda förtroendevalda 
 Administratör Ledningsstöd 
 Lönecentrum 

 



1 (2) 

 

   

Dokumentnamn 

Förslag till beslut    Datum Diarienummer 

2022-05-11 KS/2022:436 
  

  
   
  

    

Val av 2 revisorer och 2 revisorsersättare i styrelsen för Tierps 
sockens Magasinfond och Gustav Gilljams i Yvre 
donationsfond 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att till revisorer och revisorsersättare i styrelsen för Tierps sockens 
Magasinfond och Gustav Gilljams i Yvre donationsfond under perioden 1 
januari 2023 till och med hanteringen av 2026 års årsredovisning: 
 
Revisor 
Xxxx Xxxx (X) 
Xxxx Xxxx (X) 
 
Revisorsersättare 
Xxxx Xxxx (X) 
Xxxx Xxxx (X) 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ändamålet med Tierps sockens Magasinfond och Gustav Gilljams i Yvre 
donationsfond är följande: 
 
Att i enlighet med dessa stadgar förvalta Tierps sockens magasinsfond, att, 
om så i vederbörlig ordning beslutas, förvalta Gustav Gilljams i Yvre 
donationsfond, att av kapitalets avkastningar genom stipendier och bidrag 
främja ungdomars och jordbrukare i Tierps socken utbildning och 
förkovran. Av den årliga nettoavkastningen må högst 50 % användas till 
kursbidrag för fortbildning till jordbrukare och stipendier till elever vid 
läroanstalter på jordbrukets område, högst 30 % användas till resebidrag 
för jordbrukares fortbildning, minst 20 % läggas till kapitalet. Om något av 
de ovan nämnda ändamålen ej kräver sin hela andel av avkastningen får 
därigenom uppkommet överskott reserveras för samma ändamål till 
nästkommande år eller skall det läggas till kapitalet enligt styrelsens beslut. 
 
Beslutsunderlag 

 Förslag till beslut 
 Gruppledarnas nomineringar 

 
 



2 (2) 

 

   

Beslutet skickas till 
 Styrelsen Fyrisåns vattenförbund 
 Berörda förtroendevalda 
 Administratör Ledningsstöd 
 Lönecentrum 

 
 



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Valberedningen 

 
2022-10-27  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 3 
Dnr KS/2022:436 

Val av 15 ledamöter och 15 ersättare i kommunstyrelsen samt 
val av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice 
ordförande 
 
Beslut 
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta 

 
att till ledamöter i kommunstyrelsen under perioden 1 januari 2023 till 
och med den 31 december 2026 välja: 
 
Ledamöter 
Sara Sjödal (C)  
Emma Lokander (M)  
Lotta Carlberg (C)  
Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M) 
Elin Åkerlund (KD)  
Sara Nordfors (L) 
Joakim Larsson (SD)  
Maj-Louise Ljungmark (SD)  
Klas Jakobsson (SD)  
Xxxx Xxxx (X)  
Xxxx Xxxx (X)  
Xxxx Xxxx (X)  
Xxxx Xxxx (X)  
Xxxx Xxxx (X)  
Xxxx Xxxx (X)   
 
att till ersättare i kommunstyrelsen under perioden 1 januari 2023 till och 
med den 31 december 2026 välja: 
 
Ersättare 
Yaqub Ahmed (C) 
Carola Fredén (M)  
Erik Kolm (C)  
Jessica Tindre Falk (X)  
Filip Håkansson (C) 
Karo Hovhannisian (M) 
Lars Ola Sandström (SD) 
Jan Jansson (SD) 
Bengt Asplund (SD)  



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Valberedningen 

 
2022-10-27  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

Xxxx Xxxx (X)  
Xxxx Xxxx (X)  
Xxxx Xxxx (X)  
Xxxx Xxxx (X)  
Xxxx Xxxx (X)  
Xxxx Xxxx (X) 
 
att till ordförande i kommunstyrelsen under perioden 1 januari 2023 till 
och med den 31 december 2026 välja Sara Sjödal (C), 
 
att till 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen under perioden 1 januari 
2023 till och med den 31 december 2026 välja Emma Lokander (M), 
samt 
  
att till 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen under perioden 1 januari 
2023 till och med den 31 december 2026 välja Viktoria Söderling (S).  
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunstyrelsens reglemente ska kommunstyrelsens ordförande 
också vara kommunalråd. 
 
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan för 
styrning och ledning. Styrelsen har ett helhetsansvar för kommunens 
verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. 
 
Kommunstyrelsen ska planera, leda och samordna förvaltningen av 
kommunens angelägenheter och ha uppsikt över nämnders och eventuella 
gemensamma nämnders verksamhet (ledningsfunktion). Styrelsen ska 
också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i kommunala 
företag, stiftelser och kommunalförbund. Kommunstyrelsen har ett 
övergripande ansvar för samordning inom den kommunala koncernen. 
Kommunstyrelsen ska leda kommunens verksamhet genom att utöva en 
samordnad styrning och leda arbetet med att ta fram styrdokument för 
kommunen (styrfunktion). 
 
Kommunstyrelsen ska följa de frågor som kan påverka kommunens 
utveckling och ekonomiska ställning. samt fortlöpande följa upp, 
fastställda mål och återrapportera till fullmäktige (uppföljningsfunktion). 
Kommunstyrelsen ansvarar också för sådana uppgifter som inte lagts på 
annan nämnd. Utöver det ansvarar styrelsen för de uppgifter som framgår 
av kommunallagen (2017:725) och annan lagstiftning. 
 
Beslutsunderlag 

 Förslag till beslut 
 Gruppledarnas nomineringar 

 



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Valberedningen 

 
2022-10-27  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

Beslutet skickas till 
 Administratör ledningsstöd 

 
 



1 (3) 

 

   

Dokumentnamn 

Förslag till beslut    Datum Diarienummer 

2022-06-17 KS/2022:436 
  

  
   
  

    

Val av 15 ledamöter och 15 ersättare i kommunstyrelsen samt 
val av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta 

 
att till ledamöter i kommunstyrelsen under perioden 1 januari 2023 till och 
med den 31 december 2026 välja: 
 
Ledamöter 
Xxxx Xxxx (X)  
Xxxx Xxxx (X)  
Xxxx Xxxx (X)  
Xxxx Xxxx (X)  
Xxxx Xxxx (X)  
Xxxx Xxxx (X)  
Xxxx Xxxx (X)  
Xxxx Xxxx (X)  
Xxxx Xxxx (X)  
Xxxx Xxxx (X)  
Xxxx Xxxx (X)  
Xxxx Xxxx (X)  
Xxxx Xxxx (X)  
Xxxx Xxxx (X)  
Xxxx Xxxx (X)  
 
att till ersättare i kommunstyrelsen under perioden 1 januari 2023 till och 
med den 31 december 2026 välja: 
 
Ersättare 
Xxxx Xxxx (X) 
Xxxx Xxxx (X)  
Xxxx Xxxx (X)  
Xxxx Xxxx (X)  
Xxxx Xxxx (X)  
Xxxx Xxxx (X)  
Xxxx Xxxx (X)  
Xxxx Xxxx (X)  
Xxxx Xxxx (X)  
Xxxx Xxxx (X)  



2 (3) 

 

   

Xxxx Xxxx (X)  
Xxxx Xxxx (X)  
Xxxx Xxxx (X)  
Xxxx Xxxx (X)  
Xxxx Xxxx (X)   
 
att till ordförande i kommunstyrelsen under perioden 1 januari 2023 till 
och med den 31 december 2026 välja Xxxx Xxxx (X), 
 
att till 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen under perioden 1 januari 
2023 till och med den 31 december 2026 välja Xxxx Xxxx (X), samt 
  
att till 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen under perioden 1 januari 
2023 till och med den 31 december 2026 välja Xxxx Xxxx (X).  
 
att det konstituerande kommunstyrelsesammanträdet är den 11 januari, 
klockan 13:00. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunstyrelsens reglemente ska kommunstyrelsens ordförande 
också vara kommunalråd. 
 
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan för 
styrning och ledning. Styrelsen har ett helhetsansvar för kommunens 
verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. 
 
Kommunstyrelsen ska planera, leda och samordna förvaltningen av 
kommunens angelägenheter och ha uppsikt över nämnders och eventuella 
gemensamma nämnders verksamhet (ledningsfunktion). Styrelsen ska 
också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i kommunala 
företag, stiftelser och kommunalförbund. Kommunstyrelsen har ett 
övergripande ansvar för samordning inom den kommunala koncernen. 
Kommunstyrelsen ska leda kommunens verksamhet genom att utöva en 
samordnad styrning och leda arbetet med att ta fram styrdokument för 
kommunen (styrfunktion). 
 
Kommunstyrelsen ska följa de frågor som kan påverka kommunens 
utveckling och ekonomiska ställning. samt fortlöpande följa upp, 
fastställda mål och återrapportera till fullmäktige (uppföljningsfunktion). 
Kommunstyrelsen ansvarar också för sådana uppgifter som inte lagts på 
annan nämnd. Utöver det ansvarar styrelsen för de uppgifter som framgår 
av kommunallagen (2017:725) och annan lagstiftning. 
 
Beslutsunderlag 

 Förslag till beslut 
 Gruppledarnas nomineringar 

 
  



3 (3) 

 

   

Beslutet skickas till 
 Administratör ledningsstöd 

 
 
 
 



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Valberedningen 

 
2022-10-27  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 4 
Dnr KS/2022:436 

Val av finanskommunalråd 
 
Beslut 
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att till finanskommunalråd under perioden 1 januari 2023 till och med 
den 31 december 2026 välja Sara Sjödal (C).  
 
Sammanfattning av ärendet 
I Sverige finns det idag 290 olika kommuner. I varje kommun finns ett 
kommunalråd. I enlighet med § 29 i Reglemente för kommunstyrelsen 
ska kommunfullmäktige efter att val av kommunstyrelsen skett utse ett 
finanskommunalråd och ett oppositionsråd bland styrelsens ledamöter. 
 
Fullmäktige beslutar om finanskommunalrådets uppgifter, 
ansvarsområden och tjänstgöringsgrad.  
 
I Tierps kommun har vi ett finanskommunalråd som också är 
kommunalråd. Enligt 4 kap 2 § kommunallagen (2017:725) ska den som 
inom kommunen fullgör ett förtroendeuppdrag på heltid eller betydande 
del av heltid ha benämningen kommunalråd, borgarråd, landstingsråd, 
oppositionsråd eller en annan benämning som fullmäktige bestämmer. 
 
Beslutsunderlag 

 Förslag till beslut 
 Gruppledarnas nomineringar 

 
Beslutet skickas till 

 Lönecentrum  
 Administratör Ledningsstöd  
 Berörd förtroendevald 

 



1 (1) 

 

   

Dokumentnamn 

Förslag till beslut    Datum Diarienummer 

2022-06-22 KS/2022:436
  

  
   
  

    

Val av finanskommunalråd  
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att till finanskommunalråd under perioden 1 januari 2023 till och med den 
31 december 2026 välja Xxxx Xxxx (X).  
 
Sammanfattning av ärendet 
I Sverige finns det idag 290 olika kommuner. I varje kommun finns ett 
kommunalråd. I enlighet med § 29 i Reglemente för kommunstyrelsen ska 
kommunfullmäktige efter att val av kommunstyrelsen skett utse ett 
finanskommunalråd och ett oppositionsråd bland styrelsens ledamöter. 
 
Fullmäktige beslutar om finanskommunalrådets uppgifter, ansvarsområden 
och tjänstgöringsgrad.  
 
I Tierps kommun har vi ett finanskommunalråd som också är 
kommunalråd. Enligt 4 kap 2 § kommunallagen (2017:725) ska den som 
inom kommunen fullgör ett förtroendeuppdrag på heltid eller betydande 
del av heltid ha benämningen kommunalråd, borgarråd, landstingsråd, 
oppositionsråd eller en annan benämning som fullmäktige bestämmer. 
 
Beslutsunderlag 

 Förslag till beslut 
 Gruppledarnas nomineringar 

 
Beslutet skickas till 

 Lönecentrum  
 Administratör Ledningsstöd  
 Berörd förtroendevald 

 
 



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Valberedningen 

 
2022-10-27  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 5 
Dnr KS/2022:436 

Val av oppositionsråd 
 
Beslut 
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att till oppositionsråd utse Viktoria Söderling (S) under perioden 1 
januari 2022 till och med den 31 december 2026. 
 
Sammanfattning av ärendet 
I enlighet med § 30 i Reglemente för kommunstyrelsen ska 
kommunfullmäktige efter att val av kommunstyrelsen skett utse ett 
finanskommunalråd och ett oppositionsråd bland styrelsens ledamöter. 
 
Oppositionsrådet sitter i kommunstyrelsens arbetsutskott, som har till 
uppgift att förbereda ärenden till kommunstyrelsen. 
 
Oppositionsrådet ansvarar tillsammans med finanskommunalrådet för 
samordningen av kontakterna mellan majoriteten och 
oppositionspartierna. 
 
Det är oppositionsrådets uppgift att föra vidare relevant information från 
styrelser och nämnder till gruppledare vars partier i opposition saknar 
representation eller insyn vid sammanträden. Med andra ord företräder 
oppositionsrådet inte bara sitt eget parti utan samtliga oppositionspartier i 
sin roll som oppositionsråd. 
 
Beslutsunderlag 

 Förslag till beslut 
 Gruppledarnas nomineringar 

 
Beslutet skickas till 

 Adminstratör ledningsstöd 
 Sekretariatet 

 



1 (1) 

 

   

Dokumentnamn 

Förslag till beslut    Datum Diarienummer 

2022-06-22 KS/2022:436 
  

  
   
  

    

Val av oppositionsråd 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att till oppositionsråd utse namn partibeteckning under perioden 1 januari 
2022 till och med den 31 december 2026. 
 
Sammanfattning av ärendet 
I enlighet med § 30 i Reglemente för kommunstyrelsen ska 
kommunfullmäktige efter att val av kommunstyrelsen skett utse ett 
finanskommunalråd och ett oppositionsråd bland styrelsens ledamöter. 
 
Oppositionsrådet sitter i kommunstyrelsens arbetsutskott, som har till 
uppgift att förbereda ärenden till kommunstyrelsen. 
 
Oppositionsrådet ansvarar tillsammans med finanskommunalrådet för 
samordningen av kontakterna mellan majoriteten och oppositionspartierna. 
 
Det är oppositionsrådets uppgift att föra vidare relevant information från 
styrelser och nämnder till gruppledare vars partier i opposition saknar 
representation eller insyn vid sammanträden. Med andra ord företräder 
oppositionsrådet inte bara sitt eget parti utan samtliga oppositionspartier i 
sin roll som oppositionsråd. 
 
Beslutsunderlag 

 Förslag till beslut 
 Gruppledarnas nomineringar 

 
Beslutet skickas till 

 Adminstratör ledningsstöd 
 Sekretariatet 

 



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
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Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 6 
Dnr KS/2022:436 

Val av 1 ombud och 1 suppleant till bolagsstämma i Tierps 
kommunfastigheter AB 
 
Beslut 
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att till ombud och suppleant vid bolagsstämmor med Tierps 
kommunfastigheter AB under perioden 1 december 2022 till och med 30 
november 2026 välja: 
 
Ombud 
Daniel Blomstedt (M) 
 
Suppleant 
Peter Zoné (KD) 
 
Sammanfattning av ärendet 
Tierps kommun har två bolag, Tierps kommunfastigheter AB samt Tierps 
Energi och Miljö AB. Dessa två bolag har i sin tur var sitt dotterbolag, 
AB 
Tierpsbyggen respektive TEMAB Fjärrvärme AB. Kommunfullmäktige 
har det yttersta ägaransvaret och beslutar bland annat vilka direktägda 
bolag som skall finnas, utser styrelse och lekmannarevisorer, beslutar om 
ägardirektiv med mera. De kommunala bolagen styrs bland annat av 
aktiebolagslagen, kommunallagen, sekretesslagen, förvaltningslagen och 
arkivlagen. 
 
Beslutsunderlag 

 Förslag till beslut 
 Gruppledarnas nomineringar 

 
Beslutet skickas till 

 Lönecentrum  
 Administratör Ledningsstöd  
 Berörda förtroendevalda 
 Tierps kommunfastigheter AB 

 



1 (1) 

 

   

Dokumentnamn 

Förslag till beslut    Datum Diarienummer 

2022-10-20 KS/2022:435 KS / 
KS/2022:436 KF  

  
   
  

    

Val av 1 ombud och 1 suppleant till bolagsstämma i Tierps 
kommunfastigheter AB 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att till ombud och suppleant vid bolagsstämmor med Tierps 
kommunfastigheter AB under perioden 1 december 2022 till och med 30 
november 2026 välja: 
 
Ombud 
Xxxx Xxxx (X) 
 
Suppleant 
Xxxx Xxxx (X) 
 
Sammanfattning av ärendet 
Tierps kommun har två bolag, Tierps kommunfastigheter AB samt Tierps 
Energi och Miljö AB. Dessa två bolag har i sin tur var sitt dotterbolag, AB 
Tierpsbyggen respektive TEMAB Fjärrvärme AB. Kommunfullmäktige 
har det yttersta ägaransvaret och beslutar bland annat vilka direktägda 
bolag som skall finnas, utser styrelse och lekmannarevisorer, beslutar om 
ägardirektiv med mera. De kommunala bolagen styrs bland annat av 
aktiebolagslagen, kommunallagen, sekretesslagen, förvaltningslagen och 
arkivlagen. 
 
Beslutsunderlag 

 Förslag till beslut 
 Gruppledarnas nomineringar 

 
Beslutet skickas till 

 Lönecentrum  
 Administratör Ledningsstöd  
 Berörda förtroendevalda 
 Tierps kommunfastigheter AB 

 
 
 



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Valberedningen 

 
2022-10-27  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 7 
Dnr KS/2022:436 

Val av 1 ombud och 1 suppleant till bolagsstämma i TEMAB 
Fjärrvärme AB 
 
Beslut 
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att till ombud och suppleant vid bolagsstämmor med TEMAB Fjärrvärme 
AB under perioden 1 december 2022 till och med 30 november 2026 
välja: 
 
Ombud 
Daniel Blomstedt (M) 
 
Suppleant 
Peter Zoné (KD) 
 
Sammanfattning av ärendet 
Genom dotterbolaget TEMAB Fjärrvärme levererar Tierps Energi & 
Miljö miljövänlig fjärrvärme inom Tierps kommun. 
 
TEMAB Fjärrvärme försörjer cirka 2 000 lägenheter, villor, skolor, 
vårdinrättningar, industrier samt handels- och serviceföretag med energi i 
Tierp, Karlholmsbruk och Örbyhus. All fjärrvärmeproduktion är helt 
fossilfri. Tillsammans har abonnenterna en ansluten effekt på cirka 25 
000 kW och förbrukar cirka 60 miljoner kWh per år. Detta motsvarar 
energin för uppvärmning av cirka 3 000 villor. 
 
Bolagstämman sker en gång per år i april/maj. 
 
Beslutsunderlag 

 Förslag till beslut 
 Gruppledarnas nomineringar 

 
Beslutet skickas till 

 Lönecentrum  
 Administratör Ledningsstöd  
 Berörda förtroendevalda 
 TEMAB Fjärrvärme AB   

 



1 (1) 

 

   

Dokumentnamn 

Förslag till beslut    Datum Diarienummer 

2022-06-22 KS/2022:436
  

  
   
  

    

Val av 1 ombud och 1 suppleant till bolagsstämma i TEMAB 
Fjärrvärme AB 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att till ombud och suppleant vid bolagsstämmor med TEMAB Fjärrvärme 
AB under perioden 1 december 2022 till och med 30 november 2026 välja: 
 
Ombud 
Xxxx Xxxx (X) 
 
Suppleant 
Xxxx Xxxx (X) 
 
Sammanfattning av ärendet 
Genom dotterbolaget TEMAB Fjärrvärme levererar Tierps Energi & Miljö 
miljövänlig fjärrvärme inom Tierps kommun. 
 
TEMAB Fjärrvärme försörjer cirka 2 000 lägenheter, villor, skolor, 
vårdinrättningar, industrier samt handels- och serviceföretag med energi i 
Tierp, Karlholmsbruk och Örbyhus. All fjärrvärmeproduktion är helt 
fossilfri. Tillsammans har abonnenterna en ansluten effekt på cirka 25 000 
kW och förbrukar cirka 60 miljoner kWh per år. Detta motsvarar energin 
för uppvärmning av cirka 3 000 villor. 
 
Bolagstämman sker en gång per år i april/maj. 
 
Beslutsunderlag 

 Förslag till beslut 
 Gruppledarnas nomineringar 

 
Beslutet skickas till 

 Lönecentrum  
 Administratör Ledningsstöd  
 Berörda förtroendevalda 
 TEMAB Fjärrvärme AB   



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
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§ 8 
Dnr KS/2022:436 

Val av 1 ombud och 1 suppleant vid bolagsstämmor med AB 
Tierpsbyggen 
 
Beslut 
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att till ombud och suppleant vid bolagsstämmor med AB Tierpsbyggen 
för tiden från och med 1 december 2022 till och med 30 november 2026 
välja:  
 
Ombud 
Daniel Blomstedt (M) 
 
Suppleant 
Peter Zoné (KD) 
 
Sammanfattning av ärendet 
Tierps kommun har två bolag, Tierps kommunfastigheter AB samt Tierps 
Energi och Miljö AB. Dessa två bolag har i sin tur var sitt dotterbolag, 
AB 
Tierpsbyggen respektive TEMAB Fjärrvärme AB. Kommunfullmäktige 
har det yttersta ägaransvaret och beslutar bland annat vilka direktägda 
bolag som skall finnas, utser styrelse och lekmannarevisorer, beslutar om 
ägardirektiv med mera. De kommunala bolagen styrs bland annat av 
aktiebolagslagen, kommunallagen, sekretesslagen, förvaltningslagen och 
arkivlagen. 
 
Beslutsunderlag 

 Förslag till beslut 
 Gruppledarnas nomineringar 

 
Beslutet skickas till 

 AB Tierpsbyggen 
 Berörd förtroendevald 
 Administratör Ledningsstöd 
 Lönecentrum 

 



1 (1) 

 

   

Dokumentnamn 

Förslag till beslut    Datum Diarienummer 

2022-05-12 KS/2022:436 
  

  
   
  

    

Val av 1 ombud och 1 suppleant vid bolagsstämmor med AB 
Tierpsbyggen 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att till ombud och suppleant vid bolagsstämmor med AB Tierpsbyggen för 
tiden från och med 1 december 2022 till och med 30 november 2026 välja:  
 
Ombud 
Xxxx Xxxx (X) 
 
Suppleant 
Xxxx Xxxxx (X) 
 
Sammanfattning av ärendet 
Tierps kommun har två bolag, Tierps kommunfastigheter AB samt Tierps 
Energi och Miljö AB. Dessa två bolag har i sin tur var sitt dotterbolag, AB 
Tierpsbyggen respektive TEMAB Fjärrvärme AB. Kommunfullmäktige 
har det yttersta ägaransvaret och beslutar bland annat vilka direktägda 
bolag som skall finnas, utser styrelse och lekmannarevisorer, beslutar om 
ägardirektiv med mera. De kommunala bolagen styrs bland annat av 
aktiebolagslagen, kommunallagen, sekretesslagen, förvaltningslagen och 
arkivlagen. 
 
Beslutsunderlag 

 Förslag till beslut 
 Gruppledarnas nomineringar 

 
Beslutet skickas till 

 AB Tierpsbyggen 
 Berörd förtroendevald 
 Administratör Ledningsstöd 
 Lönecentrum 

 
 
 



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Valberedningen 

 
2022-10-27  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 9 
Dnr KS/2022:436 

Val av 1 ombud och 1 suppleant vid bolagsstämmor med 
Tierps Energi & Miljö AB 
 
Beslut 
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att till ombud och suppleant vid bolagstämmor med Tierps Energi & 
Miljö 
AB för tiden från och med 1 december 2022 till och med 30 november 
2026 välja:  
 
Ombud 
Daniel Blomstedt (M) 
 
Suppleant 
Peter Zoné (KD) 
 
Sammanfattning av ärendet 
Tierps Energi & Miljö AB (TEMAB) är ett kommunägt bolag. 1 januari 
2016 övertogs verksamheterna från Tierps kommun och har sedan dess 
uppdrag inom gata och park, vatten och avlopp samt renhållning. 
 
Beslutsunderlag 

 Förslag till beslut 
 Gruppledarnas nomineringar 

 
Beslutet skickas till 

 Tierps Energi & Miljö AB 
 Berörd förtroendevald 
 Administratör ledningsstöd 
 Lönecentrum 

 



1 (1) 

 

   

Dokumentnamn 

Förslag till beslut    Datum Diarienummer 

2022-06-17 KS/2022:436 
  

  
   
  

    

Val av 1 ombud och 1 suppleant vid bolagsstämmor med 
Tierps Energi & Miljö AB 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att till ombud och suppleant vid bolagstämmor med Tierps Energi & Miljö 
AB för tiden från och med 1 december 2022 till och med 30 november 
2026 välja:  
 
Ombud 
Xxxx Xxxx (X)  
 
Suppleant 
Xxxx Xxxx (X)  
 
Sammanfattning av ärendet 
Tierps Energi & Miljö AB (TEMAB) är ett kommunägt bolag. 1 januari 
2016 övertogs verksamheterna från Tierps kommun och har sedan dess 
uppdrag inom gata och park, vatten och avlopp samt renhållning. 
 
Beslutsunderlag 

 Förslag till beslut 
 Gruppledarnas nomineringar 

 
Beslutet skickas till 

 Tierps Energi & Miljö AB 
 Berörd förtroendevald 
 Administratör ledningsstöd 
 Lönecentrum 

 
 
 



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Valberedningen 

 
2022-10-27  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 16 
Dnr KS/2022:436 

Regler för inkallande av ersättare till tjänstgöring i nämnder 
och styrelsen 
 
Beslut 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa följande regler angående inkallande av ersättare till  
tjänstgöring i kommunfullmäktiges valberedning, nämnder, styrelsen och  
övriga organ där antalet ersättare motsvarar antalet ledamöter och då  
majoritetsval tillämpas vid val av ersättare. 
 
1. Ersättare ska inkallas från samma parti som den frånvarande 
ledamoten,  
i första hand den ersättare som valts i samma ordningsföljd som den  
ledamot som har förhinder, i andra hand i den ordning som ersättarna  
har valts. 
 
2. Om innehållet i punkten 1 inte är tillämpligt, gäller följande för  
Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna, Miljöpartiet,  
Moderaterna, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna 
och Tierpslistan: 
 
a. för Socialdemokraterna inkallas ersättare från partierna enligt  
följande turordning:  
Vänsterpartiet 
 
b. för Centerpartiet inkallas ersättare från partierna enligt följande  
turordning: 
Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna 
 
c. för Moderaterna inkallas ersättare från partierna enligt följande  
turordning: 
Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna 
 
d. för Miljöpartiet inkallas ersättare från partierna enligt följande 
turordning:  
Återkommer 
 
 



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Valberedningen 

 
2022-10-27  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

e. för Vänsterpartiet inkallas ersättare från partierna enligt följande 
turordning:  
Socialdemokraterna 
 
f. för Liberalerna inkallas ersättare från partierna enligt följande 
turordning:  
Centerpartiet, Moderaterna, Kristdemokraterna 
 
g. för Kristdemokraterna inkallas ersättare från partierna enligt följande 
turordning:  
Centerpartiet, Moderaterna, Liberalerna 
 
h. för Sverigedemokraterna inkallas ersättare från partierna enligt 
följande turordning: 
 
i. för Tierpslistan inkallas ersättare från partierna enligt följande 
turordning:  
 
 



1 (2) 

 

   

Dokumentnamn 

Förslag till beslut    Datum Diarienummer 

2022-10-20 KS/2022:436 
  

  
   
  

    

Regler för inkallande av ersättare till tjänstgöring i nämnder 
och styrelsen 
 
Förslag till beslut 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa följande regler angående inkallande av ersättare till  
tjänstgöring i kommunfullmäktiges valberedning, nämnder, styrelsen och  
övriga organ där antalet ersättare motsvarar antalet ledamöter och då  
majoritetsval tillämpas vid val av ersättare. 
 
1. Ersättare ska inkallas från samma parti som den frånvarande ledamoten,  
i första hand den ersättare som valts i samma ordningsföljd som den  
ledamot som har förhinder, i andra hand i den ordning som ersättarna  
har valts. 
 
2. Om innehållet i punkten 1 inte är tillämpligt, gäller följande för  
Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna, Miljöpartiet,  
Moderaterna, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna 
och Tierpslistan: 
 
a. för Socialdemokraterna inkallas ersättare från partierna enligt  
följande turordning:  
 
b. för Centerpartiet inkallas ersättare från partierna enligt följande  
turordning: 
 
c. för Moderaterna inkallas ersättare från partierna enligt följande  
turordning: 
 
d. för Miljöpartiet inkallas ersättare från partierna enligt följande 
turordning:  
 
e. för Vänsterpartiet inkallas ersättare från partierna enligt följande 
turordning:  
 
f. för Liberalerna inkallas ersättare från partierna enligt följande 
turordning:  
 



2 (2) 

 

   

g. för Kristdemokraterna inkallas ersättare från partierna enligt följande 
turordning:  
 
h. för Sverigedemokraterna inkallas ersättare från partierna enligt följande 
turordning: 
 
i. för Tierpslistan inkallas ersättare från partierna enligt följande 
turordning: 
 
 
att ovanstående regler ska gälla från och med den 8 november 2022. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Mandatfördelningen har förändrats efter 2022 års val, vilket innebär att  
gällande regler för inkallande av ersättare måste anpassas till valresultatet. 
 
Beslutsunderlag  
 
Beslutet skickas till 

 Sekretariatet 
 



1 (1) 

 

   

Dokumentnamn 

Förslag till beslut    Datum Diarienummer 

2022-10-27 KS/2022:897
  

  
   
  

    

Ansökan om att behålla uppdrag enligt 4 kap. § 7 
kommunallagen 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att godkänna Mogens Jakobsens begäran om att få behålla sitt uppdrag som 
revisor mandatperioden ut, trots flytt från kommunen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Mogens Jakobsen har i en skrivelse inkommen den 26 oktober 2022 
meddelat att han ska flytta till Kramfors. Han vill dock fortsätta arbeta för 
Tierps kommun och hemställer därför att kommunfullmäktige, enligt 4 
kap. § 7 kommunallagen, beslutar att han får behålla sitt uppdrag som 
revisor under resterande tid av mandatperioden. 
 
Beslutsunderlag 

 Förslag till beslut 
 Begäran om att behålla uppdrag enligt kap. 4 kap § 7 

kommunallagen 
 
Beslutet skickas till 

 Revisorerna 
 
 
 



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Kommunstyrelsen 
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Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 224 
Dnr KS/2022:621 

(KF) Avstyckning av Skärplinge 1:77 samt försäljning av mark 
för förskola 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att låta försälja del av fastigheten Skärplinge 1:77 enligt bifogat förslag, 
till TKAB enligt marknadsvärdering och efter avstyckning.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 6 september 2022 (§ 68/2022) att låta 
försälja del av fastigheten Skärplinge 1:77 enligt bifogat förslag, till 
TKAB enligt marknadsvärdering och efter avstyckning. Då summan för 
köpeskillingen överstiger 2 000 000 kr behöver beslutet i enlighet med 
kommunstyrelsens reglemente tas i kommunfullmäktige. Föregående 
beslut från kommunstyrelsen gäller inte som en beredning av ärendet för 
kommunfullmäktige utan måste tas på nytt. 
 
TKAB har i december 2021 efter beslut i styrgrupp mottagit en 
beställning om att låta uppföra en ny förskolebyggnad om 6 avdelningar 
på Skärplinge 1:77. Byggnadsarbetet påbörjades officiellt med ett första 
spadtag 2022-04-22. Av skattetekniska skäl är det fördelaktigt om 
bolaget äger fastigheten på vilken byggnaden uppförs. I samråd med 
TKAB har därför bifogat förslag på avstyckning tagits fram. 
 
Beslutsmotivering 
Skärplinge 1:77 är en fastighet om 31.047 kvadratmeter som innefattar  
Ol Andersskolan inkl. komplementbyggnader. För att minimera 
överföringskostnaderna och samtidigt möjliggöra för bolaget att äga den 
fastighet som den nya byggnaden kommer att uppföras på bedöms 
avstyckning som det ekonomiskt mest fördelaktiga alternativet.  
 
Barnrättskonsekvenser 
En helt ny förskolemiljö väntar efter nybyggnation i genomtänkta i 
lokaler. 
 
Mål och uppdrag 
- Beslutet bidrar till arbetet med delmål 4.1, Alla barn ska ha tillgång till 
förskola av god kvalitet som ger omvårdnad och förbereder dem för att 



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Kommunstyrelsen 

 
2022-10-25  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

börja i grundskolan och även till delmål 4.3, Säkerställ skolornas tillgång 
till närliggande naturmiljöer för utomhuspedagogik. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Marknadsvärdet för del av fastigheten Skärplinge 1:77 enligt bifogad 
kartbilaga, uppgår till 3 500 tkr, det bokförda värdet uppskattas till 20 tkr 
och avstyckningen beräknas kosta 100 tkr. Försäljningen uppskattas 
därmed ge ett plusresultat på ca 3 380 tkr. Intäkten tillfaller ansvar 13108 
Chef Fastighetssamordnare, vht 2600 Skolfastigheter, objekt 60100 Ol-
andersskolan. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Bifall 
Alexander Karlsson (V) yrkar bifall till liggande förslag. 
 
Beslutsunderlag 

 Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 87/2022 
 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Köpekontrakt Skärplinge – signerat av TKAB 
 Bilaga 1 Avstyckning Skärplinge 177 - Alt2 
 Värdeutlåtande 

 
Beslutet skickas till 

 Kommundirektör  
 VD för Tierpsbyggen  
 Chef för Förvaltning och genomförande  

 
 



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 
2022-10-12  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 87 
Dnr KS/2022:621 

(KF) Avstyckning av Skärplinge 1:77 samt försäljning av mark 
för förskola 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta  
 
att låta försälja del av fastigheten Skärplinge 1:77 enligt bifogat förslag, 
till TKAB enligt marknadsvärdering och efter avstyckning.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 6 september 2022 (§ 68/2022) att låta 
försälja del av fastigheten Skärplinge 1:77 enligt bifogat förslag, till 
TKAB enligt marknadsvärdering och efter avstyckning. Då summan för 
köpeskillingen överstiger 2 000 000 kr behöver beslutet i enlighet med 
kommunstyrelsens reglemente tas i kommunfullmäktige. Föregående 
beslut från kommunstyrelsen gäller inte som en beredning av ärendet för 
kommunfullmäktige utan måste tas på nytt. 
 
TKAB har i december 2021 efter beslut i styrgrupp mottagit en 
beställning om att låta uppföra en ny förskolebyggnad om 6 avdelningar 
på Skärplinge 1:77. Byggnadsarbetet påbörjades officiellt med ett första 
spadtag 2022-04-22. Av skattetekniska skäl är det fördelaktigt om 
bolaget äger fastigheten på vilken byggnaden uppförs. I samråd med 
TKAB har därför bifogat förslag på avstyckning tagits fram. 
 
Beslutsmotivering 
Skärplinge 1:77 är en fastighet om 31.047 kvadratmeter som innefattar  
Ol Andersskolan inkl. komplementbyggnader. För att minimera 
överföringskostnaderna och samtidigt möjliggöra för bolaget att äga den 
fastighet som den nya byggnaden kommer att uppföras på bedöms 
avstyckning som det ekonomiskt mest fördelaktiga alternativet.  
 
Barnrättskonsekvenser 
En helt ny förskolemiljö väntar efter nybyggnation i genomtänkta i 
lokaler. 
 
Mål och uppdrag 
- Beslutet bidrar till arbetet med delmål 4.1, Alla barn ska ha tillgång till 
förskola av god kvalitet som ger omvårdnad och förbereder dem för att 



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 
2022-10-12  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

börja i grundskolan och även till delmål 4.3, Säkerställ skolornas tillgång 
till närliggande naturmiljöer för utomhuspedagogik. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Marknadsvärdet för del av fastigheten Skärplinge 1:77 enligt bifogad 
kartbilaga, uppgår till 3 500 tkr, det bokförda värdet uppskattas till 20 tkr 
och avstyckningen beräknas kosta 100 tkr. Försäljningen uppskattas 
därmed ge ett plusresultat på ca 3 380 tkr. Intäkten tillfaller ansvar 13108 
Chef Fastighetssamordnare, vht 2600 Skolfastigheter, objekt 60100 Ol-
andersskolan. 
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Köpekontrakt Skärplinge – signerat av TKAB 
 Bilaga 1 Avstyckning Skärplinge 177 - Alt2 
 Värdeutlåtande 

 
Beslutet skickas till 

 Kommundirektör  
 VD för Tierpsbyggen  
 Chef för Förvaltning och genomförande  
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2022-10-03 KS/2022:621
  

  
   
  
    

 

Avstyckning av Skärplinge 1:77 samt försäljning av mark för 
förskola 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta  
 
att låta försälja del av fastigheten Skärplinge 1:77 enligt bifogat förslag, till 
TKAB enligt marknadsvärdering och efter avstyckning.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 6 september 2022 (§ 68/2022) att låta 
försälja del av fastigheten Skärplinge 1:77 enligt bifogat förslag, till TKAB 
enligt marknadsvärdering och efter avstyckning. Då summan för 
köpeskillingen överstiger 2 000 000 kr behöver beslutet i enlighet med 
kommunstyrelsens reglemente tas i kommunfullmäktige. Föregående 
beslut från kommunstyrelsen gäller inte som en beredning av ärendet för 
kommunfullmäktige utan måste tas på nytt. 
 
TKAB har i december 2021 efter beslut i styrgrupp mottagit en beställning 
om att låta uppföra en ny förskolebyggnad om 6 avdelningar på Skärplinge 
1:77. Byggnadsarbetet påbörjades officiellt med ett första spadtag 2022-
04-22. Av skattetekniska skäl är det fördelaktigt om bolaget äger 
fastigheten på vilken byggnaden uppförs. I samråd med TKAB har därför 
bifogat förslag på avstyckning tagits fram. 
 
Beslutsmotivering 
Skärplinge 1:77 är en fastighet om 31.047 kvadratmeter som innefattar  
Ol Andersskolan inkl. komplementbyggnader. För att minimera 
överföringskostnaderna och samtidigt möjliggöra för bolaget att äga den 
fastighet som den nya byggnaden kommer att uppföras på bedöms 
avstyckning som det ekonomiskt mest fördelaktiga alternativet.  
 
Barnrättskonsekvenser 
En helt ny förskolemiljö väntar efter nybyggnation i genomtänkta i lokaler. 
 
Mål och uppdrag 
- Beslutet bidrar till arbetet med delmål 4.1, Alla barn ska ha tillgång till 
förskola av god kvalitet som ger omvårdnad och förbereder dem för att 
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börja i grundskolan och även till delmål 4.3, Säkerställ skolornas tillgång 
till närliggande naturmiljöer för utomhuspedagogik. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Marknadsvärdet för del av fastigheten Skärplinge 1:77 enligt bifogad 
kartbilaga, uppgår till 3 500 tkr, det bokförda värdet uppskattas till 20 tkr 
och avstyckningen beräknas kosta 100 tkr. Försäljningen uppskattas 
därmed ge ett plusresultat på ca 3 380 tkr. Intäkten tillfaller ansvar 13108 
Chef Fastighetssamordnare, vht 2600 Skolfastigheter, objekt 60100 Ol-
andersskolan. 
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Köpekontrakt Skärplinge – signerat av TKAB 
 Bilaga 1 Avstyckning Skärplinge 177 - Alt2 
 Värdeutlåtande 

 
Beslutet skickas till 

 Kommundirektör  
 VD för Tierpsbyggen  
 Chef för Förvaltning och genomförande  

 
 
I tjänsten  
 
Maria Petterson  
Chef för förvaltning och genomförande 
Tillväxt och samhällsbyggnad 
 
 



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Kommunstyrelsen 

 
2022-10-25  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 225 
Dnr KS/2022:824 

(KF) Revidering av Reglemente för krisledningsnämnden 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att anta Reglemente för krisledningsnämnden,  
 
att reglementet gäller från och med den 1 januari 2023, samt  
 
att upphäva Reglemente för krisledningsnämnd § 169/2021 från och med 
den 1 januari 2023.   
 
Sammanfattning av ärendet 
Krisledningsnämnden har till uppgift att utöva den ledningsfunktion som 
enligt lag ankommer på kommunen vid extraordinära händelser i fredstid. 
Reglementet för krisledningsnämnden fastställdes senast i 
kommunfullmäktige 2021-12-14, § 2021/169. En revidering av 
reglementet har genomförts för nedanstående paragrafer: 
 

 Sammansättning och mandatperiod 9 §. Uppdaterad i enlighet 
med organisationsförändring. Krisledningsnämnden betraktas 
som fristående nämnd under kommunfullmäktige med tre 
ledamöter och tre ersättare. 

 Tidpunkt för sammanträden 10 §. Uppdaterat innehåll. I 
föregående reglemente framgick här orsak till varför 
krisledningsnämnden skulle träda i funktion. Detta framgår redan 
i 2 § och togs bort från 10 §. 

 Kallelse 11 §. Uppdaterat innehåll. En del i föregående 
reglemente syftade på när nämnden skulle aktiveras. Den 
skrivelsen har tagits bort.  

 Ersättare för ordföranden 13 §. Uppdaterat innehåll då föregående 
skrivning syftade på när nämnden skulle aktiveras. 

 Närvarorätt 22 §. Uppdaterat innehåll. Förtydligat att nämnden 
även kan besluta att annan har rätt att närvara vid sammanträden. 

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



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Kommunstyrelsen 

 
2022-10-25  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

Beslutsunderlag 
 Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 86/2022 
 Handläggarens tjänsteutlåtande  
 Reglemente för krisledningsnämnden 

 
Beslutet skickas till 

 Enhetschef Kvalitet och strategisk utveckling 
 



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 
2022-10-12  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 86 
Dnr KS/2022:824 

(KF) Revidering av Reglemente för krisledningsnämnden 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta  
 
att anta Reglemente för krisledningsnämnden,  
 
att reglementet gäller från och med den 1 januari 2023, samt  
 
att upphäva Reglemente för krisledningsnämnd § 169/2021 från och med 
den 1 januari 2023.   
 
Sammanfattning av ärendet 
Krisledningsnämnden har till uppgift att utöva den ledningsfunktion som 
enligt lag ankommer på kommunen vid extraordinära händelser i fredstid. 
Reglementet för krisledningsnämnden fastställdes senast i 
kommunfullmäktige 2021-12-14, § 2021/169. En revidering av 
reglementet har genomförts för nedanstående paragrafer: 
 

 Sammansättning och mandatperiod 9 §. Uppdaterad i enlighet 
med organisationsförändring. Krisledningsnämnden betraktas 
som fristående nämnd under kommunfullmäktige med tre 
ledamöter och tre ersättare. 

 Tidpunkt för sammanträden 10 §. Uppdaterat innehåll. I 
föregående reglemente framgick här orsak till varför 
krisledningsnämnden skulle träda i funktion. Detta framgår redan 
i 2 § och togs bort från 10 §. 

 Kallelse 11 §. Uppdaterat innehåll. En del i föregående 
reglemente syftade på när nämnden skulle aktiveras. Den 
skrivelsen har tagits bort.  

 Ersättare för ordföranden 13 §. Uppdaterat innehåll då föregående 
skrivning syftade på när nämnden skulle aktiveras. 

 Närvarorätt 22 §. Uppdaterat innehåll. Förtydligat att nämnden 
även kan besluta att annan har rätt att närvara vid sammanträden. 

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



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 
2022-10-12  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande  
 Reglemente för krisledningsnämnden 

 
Beslutet skickas till 

 Enhetschef Kvalitet och strategisk utveckling 
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2022-09-22 KS/2022:824
  

  
   
  
    

 

Revidering av Reglemente för krisledningsnämnden 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta  
 
att anta Reglemente för krisledningsnämnden,  
 
att reglementet gäller från och med den 1 januari 2023, samt  
 
att upphäva Reglemente för krisledningsnämnd § 169/2021 från och med 
den 1 januari 2023.   
 
Sammanfattning av ärendet 
Krisledningsnämnden har till uppgift att utöva den ledningsfunktion som 
enligt lag ankommer på kommunen vid extraordinära händelser i fredstid. 
Reglementet för krisledningsnämnden fastställdes senast i 
kommunfullmäktige 2021-12-14, § 2021/169. En revidering av 
reglementet har genomförts för nedanstående paragrafer: 
 

 Sammansättning och mandatperiod 9 §. Uppdaterad i enlighet med 
organisationsförändring. Krisledningsnämnden betraktas som 
fristående nämnd under kommunfullmäktige med tre ledamöter och 
tre ersättare. 

 Tidpunkt för sammanträden 10 §. Uppdaterat innehåll. I föregående 
reglemente framgick här orsak till varför krisledningsnämnden 
skulle träda i funktion. Detta framgår redan i 2 § och togs bort från 
10 §. 

 Kallelse 11 §. Uppdaterat innehåll. En del i föregående reglemente 
syftade på när nämnden skulle aktiveras. Den skrivelsen har tagits 
bort.  

 Ersättare för ordföranden 13 §. Uppdaterat innehåll då föregående 
skrivning syftade på när nämnden skulle aktiveras. 

 Närvarorätt 22 §. Uppdaterat innehåll. Förtydligat att nämnden 
även kan besluta att annan har rätt att närvara vid sammanträden. 

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

 Handläggarens tjänsteutlåtande  
 Reglemente för krisledningsnämnden 

 
Beslutet skickas till 

 Enhetschef Kvalitet och strategisk utveckling 
 
 
 
I tjänsten  
Johanna Kastenholm 
Utredare/ utvecklare 
Kvalitet och strategisk utveckling 
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A. Nämndens uppgifter och ansvar 

Allmänt om nämndens uppgifter 

1 §  Krisledningsnämnden har till uppgift att utöva den ledningsfunktion som 
enligt lagen (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, LEH, ankommer på 
kommunen vid extraordinära händelser i fredstid. Med extraordinär händelse 
avses en sådan händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig 
störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga 
samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en kommun eller 
region. Syftet med krisledningsnämnden är att snabba upp beslutsfattandet. 

 
2 §  På krisledningsnämnden ankommer att  

- träda i funktion som nämnd i samband med en extraordinär händelse, 
- sammankallas av ordförande eller på begäran av en enskild ledamot och 

att nämnden då kollegialt beslutar om att den ska träda i funktion, och 
- fatta beslut om att överta hela eller delar av verksamhetsområden från 

övriga nämnder i den utsträckning som krisledningsnämnden bedömer 
nödvändig med hänsyn till den extraordinära händelsens art och 
omfattning. 

Säkerhetsprövning 
3 §  Enligt 3 kap. 1 § säkerhetsskyddslagen (2018:585) ska den som genom en 

anställning eller som på något annat sätt ska delta i säkerhetskänslig 
verksamhet säkerhetsprövas. Säkerhetsprövningen syftar till att klarlägga 
om en person kan antas vara lojal mot de intressen som skyddas genom 
säkerhetsskyddslagstiftningen och i övrigt pålitlig från säkerhetssynpunkt. 
Vid säkerhetsprövningen ska sådana omständigheter beaktas som kan antas 
innebära sårbarheter i säkerhetshänseende. Huvudregeln enligt 3 kap. 1 § 
säkerhetsskyddslagen är att fullmäktigeledamöter inte får säkerhetsprövas. 
Detta gäller dock endast vid utövandet av det politiska uppdraget inom 
fullmäktige. Om en sådan förtroendevald utses att delta i annan verksamhet 
som kan hantera säkerhetskänslig information enligt säkerhetsskyddslagen 
ska en säkerhetsprövning göras. Krisledningsnämnden kan hantera 
säkerhetskänslig information och därför ska ledamöter och ersättare 
genomgå säkerhetsprövning. 

Personuppgifter 
4 §  Nämnden är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter 

enligt EU:s dataskyddsförordning General Data Protection Regulation, 
GDPR. 
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Processbehörighet  
5 §   Krisledningsnämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i 

alla mål och ärenden inom nämndens verksamhetsområde.  

Annan verksamhet  
6 §  Krisledningsnämnden har vidare ansvar för att  

- arkivhålla handlingar inom sitt verksamhetsområde, 
- information lämnas om nämndens verksamhet, och 
- reformera och förenkla regler inom nämndens verksamhet. 

Ansvar och rapporteringsskyldighet  
7 §  Krisledningsnämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med den 

ledningsplan som fullmäktige har antagit, de föreskrifter som kan finnas i 
lag eller förordning samt bestämmelser i detta reglemente.  

 
Krisledningsnämnden ska till fullmäktige anmäla fattade beslut och lämna 
redovisning i enlighet med de riktlinjer fullmäktige ger ifråga om 
omfattningen av redovisningen och formerna för denna. 

Förvaltningsorganisation  
8 §  Under en extraordinär händelse står hela den kommunala förvaltnings-

organisationen till krisledningsnämndens förfogande. 

B. Nämndens arbetsformer  

Sammansättning  
9 §  Krisledningsnämnden är en fristående nämnd under kommunfullmäktige 
 med tre ledamöter och tre ersättare. Ordinarie ledamöter bör bestå av 
 presidiet i kommunstyrelsen.  

Tidpunkt för sammanträden 
10 §  Krisledningsnämnden sammanträder på den dag och tid som nämnden 

beslutar.   

Kallelse  
11 §  Nämndens ordförande eller vice ordförande bedömer när en extraordinär 

händelse medför att nämnden ska träda i funktion. Ordföranden ansvarar för 
att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken ordföranden eller en vice 
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ordförande kan kalla till sammanträde ska den som varit ledamot längst tid 
göra detta. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs 
ordförandens uppgifter av den äldste av dem. 

Ordföranden  
12 §  Det åligger krisledningsnämndens ordförande att  

- med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för nämnden och ta 
initiativ i dessa frågor, och 

- främja samverkan mellan krisledningsnämnden och kommunens övriga 
nämnder. 

Ersättare för ordföranden  
13 §  Om ordföranden på grund av sjukdom eller annat skäl är hindrad att fullgöra 

uppdraget för en längre tid får nämnden utse en annan ledamot att vara 
ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter. 

Förhinder - Inkallande av ersättare 
14 §  En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett 

sammanträde, ska snarast anmäla detta till nämndens sekreterare eller till 
någon annan tjänsteperson inom Gemensam service som i sin tur kallar 
ersättare. Den ersättare kallas som står i tur att tjänstgöra och som inte redan 
kallats in. 

Ersättarnas tjänstgöring  
15 §  Om en ledamot är förhindrad att delta i ett sammanträde eller att fortsätta 

delta i ett redan påbörjat sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i 
ledamotens ställe. En ledamot som inställer sig under ett pågående 
sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i 
ledamotens ställe.  

 
Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den av 
fullmäktige mellan dem bestämda ordningen.  

 
En ersättare som har börjat tjänstgöra har alltid företräde oberoende av 
turordningen. Om det etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna 
påverkats genom ersättarens tjänstgöring får dock en ersättare som inställer 
sig under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som 
kommer längre ner i turordningen. 

Jäv, avbruten tjänstgöring 
16 §  En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av 

jäv i ett ärende, får åter tjänstgöra igen sedan ärendet har handlagts.  
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En ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på 
grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har 
påverkat det etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna.  

Sekretess  
17 §  I det fall krisledningsnämnden vid en extraordinär händelse övertar 

verksamheter, har krisledningsnämnden då också tillgång till den 
verksamhetens sekretessbelagda handlingar, varvid sekretesslagens regler 
tillämpas. För krisledningsnämndens utlämnande av information gäller den 
sekretess som skulle ha gällt i ordinarie sammanhang. 

Reservation  
18 §  Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 

reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas 
före justeringen av protokollet.  

Justering av protokoll  
19 §  Protokoll justeras av ordföranden och en ledamot. Nämnden kan besluta att 

en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Sådan paragraf bör 
redovisas skriftligt innan nämnden justerar den.  

Delgivning  
20 §  Delgivning med krisledningsnämnden sker med ordföranden. Vid 

ordförandens förhinder sker delgivning med vice ordförande eller 
tjänsteperson som krisledningsnämnden bestämmer.  

Undertecknande av handlingar  
21 §  Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden ska 

undertecknas av ordföranden. Vid ordförandens förhinder görs 
undertecknande av vice ordförande och kontrasigneras av tjänsteperson som 
styrelsen bestämmer.  
 
I övrigt bestämmer krisledningsnämnden vem som ska underteckna 
handlingar.  

Närvarorätt 
22 §  Kommundirektören har rätt att närvara och yttra sig vid 

krisledningsnämndens sammanträden. Kommundirektören har då även rätt 
att delta i överläggningarna samt att få göra en anteckning till protokollet.  
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Nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid 
sammanträden. Om nämnden beslutar det, får den som kallats delta i 
överläggningarna. 

Krisledningsnämndens upphörande 
 
23 §  Krisledningsnämnden avgör när situationen är sådan att nämnden inte längre 

behöver vara i funktion. 
 
 Om krisledningsnämnden fattar beslut om att nämnden ska upphöra, återgår 

de verksamhetsområden som krisledningsnämnden har övertagit till 
ordinarie verksamhetsledning. 

 ________________________ 



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Kommunstyrelsen 

 
2022-10-25  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 234 
Dnr KS/2022:315 

(KF) Redovisning av ej verkställda beslut kvartal 2 2022, BoU 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att godkänna rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 2 2022.  
 
Utskottet barn och ungdom föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta  
 
att lägga rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 2 2022 till 
handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunen är skyldig att rapportera till Inspektionen för vård och 
omsorg (IVO) om beviljat bistånd enligt socialtjänstlag (2001:453), SoL, 
inte har verkställts inom tre månader. Kommunen ska även rapportera till 
IVO när ett tidigare rapporterat beslut har blivit verkställt, när ett beslut 
av någon anledning har avslutats innan det har verkställts samt när ett 
verkställt beslut har avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre 
månader.  
 
För perioden 1 april till 30 juni 2022, kvartal 2, har det rapporterats totalt 
två (2) beslut enligt SoL för barn och unga. Ett av besluten har 
rapporterats som ej verkställt beslut och ett av besluten har rapporterats 
som avbrott i verkställighet. 
 
Beslut som har rapporterats som ej verkställt: 

- Boendestöd enligt SoL. Beslutsdatum: 2022-02-14. Anledningen 
till att beslutet ännu inte är verkställt är att den enskilde inte 
medverkat till att insatsen ska påbörjas. Motiveringsarbete pågår. 

 
Beslut som har rapporterats som avbrott i verkställighet: 

- Boendestöd enligt SoL. Datum för avbrott i verkställighet: 2022-
04-01. Anledning till dröjsmålet av verkställighet är brist på 
personal i verksamheten. I avvaktan på rekrytering av ny 
boendestödjare har annat boendestöd erbjudits men den enskilde 
har tackat nej och erhåller stöd av närstående tills det finns 
boendestödjare på plats. 

 



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Kommunstyrelsen 

 
2022-10-25  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

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

 Beslut utskottet barn och ungdom § 265/2022 
 Handläggarens tjänsteutlåtande. 

 
Beslutet skickas till 

 Utredare/utvecklare, Kvalitet och strategisk utveckling 
 



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Utskottet barn och ungdom 

 
2022-10-12  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 265 
Dnr KS/2022:315 

(KF) Redovisning av ej verkställda beslut kvartal 2 2022 
 
Beslut 
Utskottet barn och ungdom föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att godkänna rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 2 2022.  
 
Utskottet barn och ungdom föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta  
 
att lägga rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 2 2022 till 
handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunen är skyldig att rapportera till Inspektionen för vård och 
omsorg (IVO) om beviljat bistånd enligt socialtjänstlag (2001:453), SoL, 
inte har verkställts inom tre månader. Kommunen ska även rapportera till 
IVO när ett tidigare rapporterat beslut har blivit verkställt, när ett beslut 
av någon anledning har avslutats innan det har verkställts samt när ett 
verkställt beslut har avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre 
månader.  
 
För perioden 1 april till 30 juni 2022, kvartal 2, har det rapporterats totalt 
två (2) beslut enligt SoL för barn och unga. Ett av besluten har 
rapporterats som ej verkställt beslut och ett av besluten har rapporterats 
som avbrott i verkställighet. 
 
Beslut som har rapporterats som ej verkställt: 

- Boendestöd enligt SoL. Beslutsdatum: 2022-02-14. Anledningen 
till att beslutet ännu inte är verkställt är att den enskilde inte 
medverkat till att insatsen ska påbörjas. Motiveringsarbete pågår. 

 
Beslut som har rapporterats som avbrott i verkställighet: 

- Boendestöd enligt SoL. Datum för avbrott i verkställighet: 2022-
04-01. Anledning till dröjsmålet av verkställighet är brist på 
personal i verksamheten. I avvaktan på rekrytering av ny 
boendestödjare har annat boendestöd erbjudits men den enskilde 
har tackat nej och erhåller stöd av närstående tills det finns 
boendestödjare på plats. 

 



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Utskottet barn och ungdom 

 
2022-10-12  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

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

 Handläggarens tjänsteutlåtande. 
 
Beslutet skickas till 

 Utredare/utvecklare, Kvalitet och strategisk utveckling 
 



1 (2) 

 

   

Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2022-10-03 KS/2022:315
  

  
   
  
    

 

Utskottet BoU Redovisning av ej verkställda beslut kvartal 2 
2022 
 
Förslag till beslut 
Utskottet barn och ungdom föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att godkänna rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 2 2022.  
 
Utskottet barn och ungdom föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta  
 
att lägga rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 2 2022 till 
handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunen är skyldig att rapportera till Inspektionen för vård och omsorg 
(IVO) om beviljat bistånd enligt socialtjänstlag (2001:453), SoL, inte har 
verkställts inom tre månader. Kommunen ska även rapportera till IVO när 
ett tidigare rapporterat beslut har blivit verkställt, när ett beslut av någon 
anledning har avslutats innan det har verkställts samt när ett verkställt 
beslut har avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader.  
 
För perioden 1 april till 30 juni 2022, kvartal 2, har det rapporterats totalt 
två (2) beslut enligt SoL för barn och unga. Ett av besluten har rapporterats 
som ej verkställt beslut och ett av besluten har rapporterats som avbrott i 
verkställighet. 
 
Beslut som har rapporterats som ej verkställt: 

- Boendestöd enligt SoL. Beslutsdatum: 2022-02-14. Anledningen 
till att beslutet ännu inte är verkställt är att den enskilde inte 
medverkat till att insatsen ska påbörjas. Motiveringsarbete pågår. 

 
Beslut som har rapporterats som avbrott i verkställighet: 

- Boendestöd enligt SoL. Datum för avbrott i verkställighet: 2022-
04-01. Anledning till dröjsmålet av verkställighet är brist på 
personal i verksamheten. I avvaktan på rekrytering av ny 
boendestödjare har annat boendestöd erbjudits men den enskilde 
har tackat nej och erhåller stöd av närstående tills det finns 
boendestödjare på plats. 



2 (2) 

 

   

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

 Handläggarens tjänsteutlåtande. 
 
Beslutet skickas till 

 Utredare/utvecklare, Kvalitet och strategisk utveckling 
 
I tjänsten  
 
Johanna Kastenholm 
 
GS Ledningsstöd och Kvalitet och strategisk utveckling 
 
 



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Kommunstyrelsen 

 
2022-10-25  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 235 
Dnr KS/2022:315 

(KF) Redovisning av ej verkställda beslut kvartal 2 2022, AoO 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
  
att godkänna rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 2 2022. 
 
Utskottet arbete och omsorg föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta 
 
att lägga rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 2 2022 till 
handlingarna. 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunen är skyldig att rapportera till Inspektionen för vård och 
omsorg (IVO) om beviljat bistånd enligt socialtjänstlag (2001:453), SoL, 
eller beviljad insats enligt lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (1993:387), LSS, inte har verkställts inom tre 
månader. Kommunen ska även rapportera till IVO när ett tidigare 
rapporterat beslut har blivit verkställt, när ett beslut av någon anledning 
har avslutats innan det har verkställts samt när ett verkställt beslut har 
avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader. Den här 
rapporteringen avser samtliga LSS-beslut samt SoL-beslut för vuxna över 
21 år. 
 
Det har rapporterats totalt 15 beslut enligt LSS och SoL till IVO för 
perioden 1 april till 30 juni 2022, kvartal 2. 11 av besluten har 
rapporterats som ej verkställda, 3 av besluten som verkställda och 1 av 
besluten har rapporterats som avslutat.  
 
Ej verkställda beslut 

- Bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 LSS. 
Beslutsdatum: 2022-01-17. Anledning till dröjsmålet är att det 
inte finns någon ledig bostad som motsvarar den enskildes behov 
och önskemål.  

- Särskilt boende för äldre enligt SoL. Beslutsdatum: 2022-04-01. 
Anledning till dröjsmål är att den enskilde har specifikt önskemål 
om boende och erhåller hemtjänst i avvaktan på att det blir en 
ledig plats. 



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Kommunstyrelsen 

 
2022-10-25  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

- Avlösning i hemmet enligt SoL. Beslutsdatum: 2022-04-08. 
Anledning till dröjsmål är att den enskilde har tackat nej till 
stödet. Samtal ska föras kring om insatsen ska avslutas. 

- Kontaktperson enligt 9 § 4 LSS. Beslutsdatum: 2022-03-31. Det 
är svårt att hitta en kontaktperson som motsvarar den kompetens 
som uppdraget kräver. Kommunen arbetar aktivt för att hitta en 
lämplig utförare. 

- Korttidsboende enligt SoL. Beslutsdatum: 2022-04-19. Anledning 
till dröjsmål är att den enskilde har tackat nej till erbjudande. 
Motiveringsarbete pågår. 

- Särskilt boende för äldre enligt SoL. Beslutsdatum: 2022-02-15. 
Anledning till dröjsmål är att den enskilde har tackat nej till 
erbjuden plats vid två tillfällen då det finns en specifikt önskemål 
om plats.  

- Bostad med särskild service i form av servicebostad enligt LSS. 
Beslutsdatum: 2022-01-17. Anledning till dröjsmål är att det från 
början inte fanns någon ledig plats i ett boende som motsvarade 
behov och önskemål. Det har nu blivit en plats ledig och 
introduktion ska påbörjas. Då inflytt ej är genomförd har beslutet 
rapporterats som ej verkställt. 

- Dagverksamhet för äldre enligt SoL. Beslutsdatum: 2022-03-29. 
Anledning till dröjsmål är att den enskilde inte har haft förmågan 
att ta sig till dagverksamheten, även om ledsagarservice är 
beviljat för ändamålet. Ytterligare försök görs under hösten. 

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

- Särskilt boende för äldre enligt SoL. Beslutsdatum: 2022-03-10. 
Anledning till dröjsmål är att den enskilde har önskemål om att 
flytta till ett specifikt boende och har tackat nej till ett erbjudande.  

- Särskilt boende för äldre enligt SoL. Beslutsdatum: 2022-02-18. 
Anledning till dröjsmål är att den enskilde önskar plats på 
specifikt boende och erhåller hemtjänst i avvaktan på ledig plats. 

 
Verkställda beslut 

- Bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 LSS. 
Beslutsdatum: 2021-12-27. Datum för verkställighet: 2022-05-06. 
Anledning till dröjsmålet var att det genomfördes en renovering i 
det boende som erbjöds som behövde avslutas innan inflytt kunde 
ske.  

- Bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 LSS. 
Beslutsdatum: 2021-11-08. Datum för verkställighet: 2022-04-11. 
Anledning till dröjsmålet var att det genomfördes en renovering i 
det boende som erbjöds som behövde avslutas innan inflytt kunde 
ske. 



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Kommunstyrelsen 

 
2022-10-25  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

- Bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 LSS. 
Beslutsdatum: 2021-11-12. Datum för verkställighet: 2022-05-07. 
Anledning till dröjsmålet var att det genomfördes en renovering i 
det boende som har erbjudits och som behövde avslutas innan 
inflytt kunde ske. 

 
Avslutade beslut: 

- Daglig verksamhet enligt LSS. Beslutsdatum: 2021-12-21. Datum 
för avslut: 2022-06-20. Anledning till avslut är att den enskilde 
själv har valt att avsäga sig insatsen. 

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

 Beslut utskottet arbete och omsorg § 77/2022 
 Handläggarens tjänsteutlåtande 

 
Beslutet skickas till 

 Utredare/utvecklare, Kvalitet och strategisk utveckling. 
 



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Utskottet arbete och omsorg 

 
2022-10-13  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 77 
Dnr KS/2022:315 

(KF) Redovisning av ej verkställda beslut kvartal 2 2022, AoO 
 
Beslut 
Utskottet arbete och omsorg föreslår kommunstyrelsen besluta 
  
att godkänna rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 2 2022. 
 
Utskottet arbete och omsorg föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta 
 
att lägga rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 2 2022 till 
handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunen är skyldig att rapportera till Inspektionen för vård och 
omsorg (IVO) om beviljat bistånd enligt socialtjänstlag (2001:453), SoL, 
eller beviljad insats enligt lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (1993:387), LSS, inte har verkställts inom tre 
månader. Kommunen ska även rapportera till IVO när ett tidigare 
rapporterat beslut har blivit verkställt, när ett beslut av någon anledning 
har avslutats innan det har verkställts samt när ett verkställt beslut har 
avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader. Den här 
rapporteringen avser samtliga LSS-beslut samt SoL-beslut för vuxna över 
21 år. 
 
Det har rapporterats totalt 15 beslut enligt LSS och SoL till IVO för 
perioden 1 april till 30 juni 2022, kvartal 2. 11 av besluten har 
rapporterats som ej verkställda, 3 av besluten som verkställda och 1 av 
besluten har rapporterats som avslutat.  
 
Ej verkställda beslut 

- Bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 LSS. 
Beslutsdatum: 2022-01-17. Anledning till dröjsmålet är att det 
inte finns någon ledig bostad som motsvarar den enskildes behov 
och önskemål.  

- Särskilt boende för äldre enligt SoL. Beslutsdatum: 2022-04-01. 
Anledning till dröjsmål är att den enskilde har specifikt önskemål 
om boende och erhåller hemtjänst i avvaktan på att det blir en 
ledig plats. 



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
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- Avlösning i hemmet enligt SoL. Beslutsdatum: 2022-04-08. 
Anledning till dröjsmål är att den enskilde har tackat nej till 
stödet. Samtal ska föras kring om insatsen ska avslutas. 

- Kontaktperson enligt 9 § 4 LSS. Beslutsdatum: 2022-03-31. Det 
är svårt att hitta en kontaktperson som motsvarar den kompetens 
som uppdraget kräver. Kommunen arbetar aktivt för att hitta en 
lämplig utförare. 

- Korttidsboende enligt SoL. Beslutsdatum: 2022-04-19. Anledning 
till dröjsmål är att den enskilde har tackat nej till erbjudande. 
Motiveringsarbete pågår. 

- Särskilt boende för äldre enligt SoL. Beslutsdatum: 2022-02-15. 
Anledning till dröjsmål är att den enskilde har tackat nej till 
erbjuden plats vid två tillfällen då det finns en specifikt önskemål 
om plats.  

- Bostad med särskild service i form av servicebostad enligt LSS. 
Beslutsdatum: 2022-01-17. Anledning till dröjsmål är att det från 
början inte fanns någon ledig plats i ett boende som motsvarade 
behov och önskemål. Det har nu blivit en plats ledig och 
introduktion ska påbörjas. Då inflytt ej är genomförd har beslutet 
rapporterats som ej verkställt. 

- Dagverksamhet för äldre enligt SoL. Beslutsdatum: 2022-03-29. 
Anledning till dröjsmål är att den enskilde inte har haft förmågan 
att ta sig till dagverksamheten, även om ledsagarservice är 
beviljat för ändamålet. Ytterligare försök görs under hösten. 

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

- Särskilt boende för äldre enligt SoL. Beslutsdatum: 2022-03-10. 
Anledning till dröjsmål är att den enskilde har önskemål om att 
flytta till ett specifikt boende och har tackat nej till ett erbjudande.  

- Särskilt boende för äldre enligt SoL. Beslutsdatum: 2022-02-18. 
Anledning till dröjsmål är att den enskilde önskar plats på 
specifikt boende och erhåller hemtjänst i avvaktan på ledig plats. 

 
Verkställda beslut 

- Bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 LSS. 
Beslutsdatum: 2021-12-27. Datum för verkställighet: 2022-05-06. 
Anledning till dröjsmålet var att det genomfördes en renovering i 
det boende som erbjöds som behövde avslutas innan inflytt kunde 
ske.  

- Bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 LSS. 
Beslutsdatum: 2021-11-08. Datum för verkställighet: 2022-04-11. 
Anledning till dröjsmålet var att det genomfördes en renovering i 
det boende som erbjöds som behövde avslutas innan inflytt kunde 
ske. 
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- Bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 LSS. 
Beslutsdatum: 2021-11-12. Datum för verkställighet: 2022-05-07. 
Anledning till dröjsmålet var att det genomfördes en renovering i 
det boende som har erbjudits och som behövde avslutas innan 
inflytt kunde ske. 

 
Avslutade beslut: 

- Daglig verksamhet enligt LSS. Beslutsdatum: 2021-12-21. Datum 
för avslut: 2022-06-20. Anledning till avslut är att den enskilde 
själv har valt att avsäga sig insatsen. 

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

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 
Beslutet skickas till 

 Utredare/utvecklare, Kvalitet och strategisk utveckling. 
 



1 (3) 

 

   

Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2022-10-04 KS/2022:315
  

  
   
  
    

 

Utskottet AoO Redovisning av ej verkställda beslut kvartal 2 
2022 
 
Förslag till beslut 
Utskottet arbete och omsorg föreslår kommunstyrelsen besluta 
  
att godkänna rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 2 2022. 
 
Utskottet arbete och omsorg föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta 
 
att lägga rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 2 2022 till 
handlingarna. 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunen är skyldig att rapportera till Inspektionen för vård och omsorg 
(IVO) om beviljat bistånd enligt socialtjänstlag (2001:453), SoL, eller 
beviljad insats enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(1993:387), LSS, inte har verkställts inom tre månader. Kommunen ska 
även rapportera till IVO när ett tidigare rapporterat beslut har blivit 
verkställt, när ett beslut av någon anledning har avslutats innan det har 
verkställts samt när ett verkställt beslut har avbrutits och inte verkställts på 
nytt inom tre månader. Den här rapporteringen avser samtliga LSS-beslut 
samt SoL-beslut för vuxna över 21 år. 
 
Det har rapporterats totalt 15 beslut enligt LSS och SoL till IVO för 
perioden 1 april till 30 juni 2022, kvartal 2. 11 av besluten har rapporterats 
som ej verkställda, 3 av besluten som verkställda och 1 av besluten har 
rapporterats som avslutat.  
 
Ej verkställda beslut 

- Bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 LSS. 
Beslutsdatum: 2022-01-17. Anledning till dröjsmålet är att det inte 
finns någon ledig bostad som motsvarar den enskildes behov och 
önskemål.  

- Särskilt boende för äldre enligt SoL. Beslutsdatum: 2022-04-01. 
Anledning till dröjsmål är att den enskilde har specifikt önskemål 
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om boende och erhåller hemtjänst i avvaktan på att det blir en ledig 
plats. 

- Avlösning i hemmet enligt SoL. Beslutsdatum: 2022-04-08. 
Anledning till dröjsmål är att den enskilde har tackat nej till stödet. 
Samtal ska föras kring om insatsen ska avslutas. 

- Kontaktperson enligt 9 § 4 LSS. Beslutsdatum: 2022-03-31. Det är 
svårt att hitta en kontaktperson som motsvarar den kompetens som 
uppdraget kräver. Kommunen arbetar aktivt för att hitta en lämplig 
utförare. 

- Korttidsboende enligt SoL. Beslutsdatum: 2022-04-19. Anledning 
till dröjsmål är att den enskilde har tackat nej till erbjudande. 
Motiveringsarbete pågår. 

- Särskilt boende för äldre enligt SoL. Beslutsdatum: 2022-02-15. 
Anledning till dröjsmål är att den enskilde har tackat nej till 
erbjuden plats vid två tillfällen då det finns en specifikt önskemål 
om plats.  

- Bostad med särskild service i form av servicebostad enligt LSS. 
Beslutsdatum: 2022-01-17. Anledning till dröjsmål är att det från 
början inte fanns någon ledig plats i ett boende som motsvarade 
behov och önskemål. Det har nu blivit en plats ledig och 
introduktion ska påbörjas. Då inflytt ej är genomförd har beslutet 
rapporterats som ej verkställt. 

- Dagverksamhet för äldre enligt SoL. Beslutsdatum: 2022-03-29. 
Anledning till dröjsmål är att den enskilde inte har haft förmågan 
att ta sig till dagverksamheten, även om ledsagarservice är beviljat 
för ändamålet. Ytterligare försök görs under hösten. 

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

- Särskilt boende för äldre enligt SoL. Beslutsdatum: 2022-03-10. 
Anledning till dröjsmål är att den enskilde har önskemål om att 
flytta till ett specifikt boende och har tackat nej till ett erbjudande.  

- Särskilt boende för äldre enligt SoL. Beslutsdatum: 2022-02-18. 
Anledning till dröjsmål är att den enskilde önskar plats på specifikt 
boende och erhåller hemtjänst i avvaktan på ledig plats. 

 
Verkställda beslut 

- Bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 LSS. 
Beslutsdatum: 2021-12-27. Datum för verkställighet: 2022-05-06. 
Anledning till dröjsmålet var att det genomfördes en renovering i 
det boende som erbjöds som behövde avslutas innan inflytt kunde 
ske.  

- Bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 LSS. 
Beslutsdatum: 2021-11-08. Datum för verkställighet: 2022-04-11. 
Anledning till dröjsmålet var att det genomfördes en renovering i 
det boende som erbjöds som behövde avslutas innan inflytt kunde 
ske. 
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- Bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 LSS. 
Beslutsdatum: 2021-11-12. Datum för verkställighet: 2022-05-07. 
Anledning till dröjsmålet var att det genomfördes en renovering i 
det boende som har erbjudits och som behövde avslutas innan 
inflytt kunde ske. 

 
Avslutade beslut: 

- Daglig verksamhet enligt LSS. Beslutsdatum: 2021-12-21. Datum 
för avslut: 2022-06-20. Anledning till avslut är att den enskilde 
själv har valt att avsäga sig insatsen. 

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

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 
Beslutet skickas till 

 Utredare/utvecklare, Kvalitet och strategisk utveckling. 
 
I tjänsten  
 
Johanna Kastenholm 
 
GS Ledningsstöd och Kvalitet och strategisk utveckling 
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Inkomna beslut och skrivelser 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att godkänna informationen.  
 
Sammanfattning av ärendet 
I utskicket av handlingar till kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare 
bifogas inkomna beslut och skrivelser som bedöms vara av intresse för 
politiken.  
 
Inkomna inbjudningar till utbildningar, kurser och konferensen läggs 
löpnade på Insidan i gruppen Utbildningar, kurser och konferenser. 
Samtliga ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige har tillgång till 
gruppen samt eget ansvar att bevaka de inbjudningar som publiceras.  
 
Protokoll från kommunfullmäktiges beredningar finns att läsa på 
kommunens hemsida.  
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Bifogade inkomna beslut och skrivelser 
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1 Sammanfattning 

Vi har av Tierps kommuns revisorer fått i uppdrag att granska kommunens 
förebyggande arbete gällande etik, korruption och oegentligheter. Uppdraget ingår i 
revisionsplanen för år 2022. 

Korruption och oegentligheter ger inte bara ekonomiska konsekvenser utan påverkar 
legitimiteten för det politiska systemet, synen på politiker och tjänstemän och 
kommunens varumärke. 

Det övergripande syftet med granskningen har varit att granska om kommunstyrelsens 
förebyggande arbete och interna kontroll av etik, korruption och oegentligheter är 
ändamålsenligt och tillfredställande?  

Vår sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsens ledning, styrning och 
uppföljning inte är tillräckligt tillfredsställande gällande det strategiska arbetet för att 
motverka korruption och oegentligheter. 

Vi bedömer att:  

• det finns aktuella styrdokument inom kommunen som delvis rör området.  
Det finns inget eget styrdokument som riktlinjer eller policy gällande 
förebyggande arbete av etik, korruption och oegentligheter. 

• kommunstyrelsen för 2022 har antagit en internkontrollplan med kontroller för 
att säkerställa en tillfredsställande intern kontroll gällande bl.a. ekonomi, lön, 
upphandling m.m. Vi bedömer vidare att kommunstyrelsen inte har 
sammanställt en riskanalys inför internkontrollplanen som underlag för valda 
risker i planen.  

• kommunstyrelsen har följt upp den interna kontrollplanen för 2021 och erhållit 
information om avvikelser av bl.a. kontroller gällande attest, behörigheter, 
avtalstrohet m.m. Vi bedömer vidare att det saknas en sammanfattande analys 
av utfall och avvikelser som underlag för beslut. Enligt protokollet har inte 
kommunstyrelsen givit uppdrag att åtgärda avvikelserna och återkoppla detta. 
 

• kommunstyrelsen behöver följa upp och tillse att en visselblåsarfunktion inrättas 
för att leva upp till lagkravet och att kommunikationsinsatser utformas på ett sätt 
som gör det tydligt för chefer och medarbetare att funktionen finns samt hur den 
fungerar. 

Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi kommunstyrelsen att: 

• fastställa en rutin/riktlinje/policy för att tydliggöra fokus på ett framtida 
förebyggande arbete och begränsa riskerna för att oegentligheter m.m. ska 
uppstå, med bl.a. som påföljd att förtroendet för kommunen skadas.  

• inför kommunstyrelsens interkontrollplan 2023 sammanställa en riskanalys där 
riskbedömning framgår som underlag för kontroller gällande det förebyggande 
arbetet av avvikelser från lagar och regler samt beslutade styrdokument.  
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• följa upp att alla beställare/användare genomgår utbildning som säkerställer en 
tillfredsställande intern kontroll av etik, korruption och oegentligheter, t.ex. 
inköp.  

• kommunstyrelsens uppföljningsrapport för den interna kontrollen framåt 
innehåller en sammanfattande analys samt att kommunstyrelsen utifrån 
analysen säkerställer att stärka den interna kontrollen av uppkomna brister, 
bl.a. inom det granskade området.  

• kommunstyrelsen säkerställer att Stratsys modul för internkontroll 
implementeras som stöd till det interna kontrollarbetet i kommunen som en del i 
det förebyggande arbetet.  
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2 Bakgrund 

Vi har av Tierps kommuns revisorer fått i uppdrag att granska kommunens 
förebyggande arbete gällande etik, korruption och oegentligheter. Uppdraget ingår i 
revisionsplanen för år 2022. 

Bedrägerier och oegentligheter dyker upp med jämna mellanrum. De händelser som 
figurerat i media har bland annat medfört att uppmärksamheten riktats mot 
kommunernas förebyggande arbete i syfte att begränsa riskerna för att oegentligheter 
ska uppstå, med bl.a. som påföljd att förtroendet för kommunerna skadas. En 
kommuns verksamheter innebär kontakter med leverantörer och andra intressenter.  
 
Verksamheterna genomför transaktioner och hanterar medel av betydande belopp. 
Väsentligt är därför att det finns en väl fungerande intern kontroll samt att det är 
säkerställt att arbetet sker på ett ändamålsenligt sätt. Även internt i kommun-
organisationen finns risker för oegentligheter vilket förutsätter att kommunen har en 
hög medvetenhet med tydliga etiska krav, samt väl fungerande system och rutiner som 
förebygger och försvårar möjligheter till oegentligheter, liksom hindrar att ogrundade 
misstankar riktas mot kommunens personal. 

Från och med 17 december 2021 började Visselblåsarlagen (lag (2021:890) om skydd 
för personer som rapporterar om missförhållanden) gälla.  Lagen gäller vid rapportering 
i ett arbetsrelaterat sammanhang av information om missförhållanden som det finns ett 
allmänintresse av att de kommer fram. 

Revisorerna har i sin riskanalys sett att det finns en risk att det förebyggande arbetet av 
etik, korruption och oegentligheter inte är tillfredsställande och har därför valt att 
granska området.  

2.1 Syfte, revisionsfråga och avgränsning 

Det övergripande syftet med granskningen har varit att granska kommunstyrelsens 
förebyggande arbete och interna kontroll av etik, korruption och oegentligheter är 
ändamålsenligt och tillfredställande?  

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:   

— Finns aktuella styrdokument inom området och hur kommuniceras dessa i 
organisationen?  

—  Finns utarbetade rutiner och riktlinjer för det förebyggande arbetet mot korruption 
och oegentligheter?  

—  Är rutiner och riktlinjer kända i organisationen och genomförs kontroller av 
tillämpningen av dessa?  

—  Finns korruption och oegentligheter med som ett område i riskanalys och 
internkontrollplan för 2022?  

—  Vilka sätt/kanaler finns för medarbetare att lämna information om misstänkt 
korruption och oegentligheter? Finns någon visselblåsartjänst?  
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— Sker uppföljning och återrapportering till kommunstyrelse avseende risker, 
förebyggande arbete och inträffade händelser? 

3 Avgränsning  

Granskningen omfattar kommunstyrelsens verksamheter. 
Vi har inom granskningen inte granskat bisyssla eller jäv. Vi har inte heller granskat 
kommunens trygghets- och brottsförebyggande arbete. 

3.1 Revisionskriterier 

Vi kommer att bedöma om rutinerna uppfyller:    

— Kommunallagen  

— Tillämpbara interna regelverk, policys och beslut 

3.2 Metod 

Granskningen har genomförts genom dokumentstudier och intervjuer/avstämningar 
med kommundirektör, ekonomichef, strateg inom kvalitet & strategisk utveckling och 
ledningsstöd, kommunjurist och kommunjurist- och upphandlingsjurist, 
upphandlingsassistent samt HR-chef.  

Intervjuade har fått möjlighet att faktastämma rapporten.  

4 Resultat av granskningen 

4.1 Inledning 

Vad är ”korrupt beteende”? Var går gränsen för muta eller jäv? Ett personligt 
ansvarstagande och den egna förmågan att göra etiska val måste många gånger ta 
vid. 

Korruption handlar om otillbörligt utnyttjande av den offentliga positionen för att uppnå 
privata fördelar; en otillbörlig sammanblandning mellan det offentliga uppdraget och 
privata intressen. För att upprätthålla medborgarnas förtroende och tilltron till 
demokratin är det viktigt att förtroendevalda och medarbetare inom kommunen agerar 
korrekt. 

Nyckelpersoner i verksamheten är bl.a. jurister, controllers, ekonomichefer, HR, 
verksamhetschefer samt kommundirektör. I kommunens verksamhet behövs byggas in 
en beredskap i arbetet att förebygga, upptäcka och hantera fel och eventuella 
oegentligheter.  

Genomtänkta kontrollrutiner, god kunskap och medvetenhet kan i stor utsträckning 
bidra till att oegentligheter förebyggs eller upptäcks tidigt. Det är särskilt viktigt att hålla 
frågan om behovet av kontroll levande genom återkommande utbildning och 
diskussioner, genom att arbeta med riskbedömning och genom att löpande testa och 
förbättra kontrollsystemen.  
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Personalens medvetenhet och kunskap är av största betydelse för att förebygga och 
upptäcka eventuella oegentligheter. Insikter och kunskaper behöver löpande 
underhållas. Det handlar om att vara professionellt förberedd på att avvikelser inträffar 
och att rutinmässigt kunna hantera dessa eventuella avvikelser. 

Bestämmelserna om mutbrott återfinns i brottsbalken, 10 kap. 5a-5e §§ och innebär i 
huvudsak följande: 

1. En anställd eller en uppdragstagare får inte ta emot, godta ett löfte om eller 
begära en otillbörlig förmån för utövningen av anställningen eller uppdraget 
(tagande av muta). 

2. Det är inte tillåtet att åt en anställd eller en uppdragstagare lämna, utlova eller 
erbjuda en otillbörlig förmån för utövningen av anställningen eller uppdraget 
(givande av muta). 

3. Det är inte tillåtet att ta emot, godta ett löfte om eller begära en otillbörlig förmån 
för att påverka någon som utövar myndighet eller beslutar om offentlig 
upphandling eller att lämna, utlova eller erbjuda en otillbörlig förmån till någon 
för att denne ska påverka beslutsfattaren vid myndighetsutövning eller offentlig 
upphandling (handel med inflytande). 

4. En näringsidkare måste vara försiktig med att lämna pengar eller andra 
tillgångar till sina ombud, agenter, samarbetspartners eller andra representanter 
så att medlen inte används till mutor (vårdslös finansiering av mutbrott). 

4.2 Aktuella styrdokument  

4.2.1 Iakttagelser 

Utifrån intervjuer uppfattar vi att det inte finns ett eget styrdokument som riktlinjer eller 
policy, gällande förebyggande arbete av mutor, korruption och oegentligheter, men att 
ett arbete har startats upp att ta fram riktlinjer/policy. Kommunen har ett antal 
framtagna policyer och riktlinjer med bäring på korruptionsförebyggande arbete som 
”Riktlinjer för intern kontroll och insyn i kommunens verksamheter”, ”Regel för intern 
styrning och kontroll”, ”Attestreglemente för Tierps kommun”, ”Upphandlingspolicy i 
Tierps kommun” m.m. 
 
Enligt intervju har attestreglementet och upphandlingspolicyn nyligen uppdaterats.  

4.2.1.1 Regel för intern styrning och kontroll  

Kommunstyrelsen har fastställt ”Regel för intern styrning och kontroll” 2020-12-01 som 
gäller för kommunstyrelsens verksamheter 2021-01-01 - 2024-12-31. 
Kommunfullmäktige har beslutat om ”Riktlinjer för intern kontroll och insyn i 
kommunens verksamheter” från 2017.  
 
Enligt ”Regel för intern styrning och kontroll” är syftet med regeln att kommunstyrelsen 
och bolagsstyrelserna kan upprätthålla en tillfredställande grad av intern kontroll inom 
de verksamheter som faller inom deras uppdrag och ansvar. 
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Regeln omfattar kommunstyrelsen och dess verksamheter samt 
bolagsstyrelserna och deras verksamheter samt verksamhet som lyder under en av 
flera kommuner gemensam nämnd och där Tierps kommun är värdkommun för 
verksamheten. Samtliga funktioner i kommunen är ansvariga för att känna till och 
efterleva bestämmelser om intern styrning och kontroll. 
 
I dokumentet beskrivs ”Tillitsbaserat förhållningssätt i styrning – en styrprincip och 
organisationskultur”. Det framgår att:  
 

• ”tillitsbaserad styrning förutsätter en balans mellan regler och fritt 
handlingsutrymme för enskilda medarbetare och chefer. Detta innebär att det 
måste finnas utrymme för att (i god tro) få göra fel. Det som karaktäriserar en 
lyckad tillitsbaserad organisationskultur innebär i detta fall att den det finns en 
tillit till att den enskilde medarbetaren eller chefen, på egen hand eller 
tillsammans med andra, är professionell och ansvarig nog att åtgärda felet 
skyndsamt.  
 

• även om vi har tillitsbaserat förhållningssätt och försöker lära oss av mindre fel 
och undviker att bli onödigt formalistiska, måste vi också vara beredda att agera 
vid missförhållanden. Detta för att säkerställa att verksamheten upplevs som 
långsiktigt tillitsvärdig. På så vis förutsätter tillit ett visst ansvarsutkrävande. Det 
arbetsrättsliga systemet med medvetandegörande samtal, förtydligande, 
erinran och varning tillämpas vid försummelser, allvarliga fel eller misskötsel.  
 

• inom de delar av processer som medför risk för väsentlig skada för enskild eller 
väsentlig skada för kommunen bör det fria handlingsutrymmet vara stramare än 
för övriga delar av kommunens processer.” 

 
Vi konstaterar att hemsidan inte har uppdaterats med ”Regel för intern styrning och 
kontroll”.  

4.2.1.2 Attestreglemente för Tierps kommun 

Kommunstyrelsen har fastställt ”Attestreglemente” 2021-03-23 som gäller 2021-04-01-
2025-12-31. 
 
Enligt reglementet styr ansvars- och arbetsfördelningen i kommunen när ekonomiska 
transaktioner attesteras. Rätten att fatta beslut om ekonomiska transaktioner, till 
exempel rätten att ingå avtal, framgår av kommunstyrelsens delegationsordning eller 
andra beslut. Syftet med attestreglerna är att säkerställa en rättvisande redovisning 
och motverka oegentligheter. Kommunen ska ha en god intern kontroll, och 
attestreglerna är en viktig del i den interna kontrollen för att säkerställa tillämpningen av 
attester. Transaktioner ska i första hand attesteras innan de utförs. Huvudregeln är att 
ingen enskild person själv får hantera en transaktion i alla led, den så kallade två-
hands-principen. 
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Krav inför attest 
Attesten är en del av den interna kontrollen och innebär att den ekonomiska 
transaktionen är godkänd. För att säkerställa en korrekt bokföring av transaktioner ska 
nedanstående kriterier vara uppfyllda för att transaktionen skall attesteras: 

• Inköp endast inköpsansvarig får göra inköp för kommunens räkning. Den 
inköpsansvarige ska vara behörig, ha kompetens för uppgiften och göra 
kontroller mot styrdokument för upphandling och inköp. 

• Utförande/leverans varor och tjänster har levererats till eller från kommunen 
och/eller att transaktionen i övrigt stämmer med de villkor som 
avtalats/överenskommits. 

• Bokföringsunderlag verifikationen följer lagstiftning och god redovisningssed. 

• Betalningsvillkor betalning sker vid rätt tidpunkt, rätt belopp och till rätt 
mottagare. 

• Bokföringstidpunkt bokföring sker vid rätt tidpunkt och i rätt 
redovisningsperiod. 

• Kontering transaktionen är rätt konterad. 

• Jäv Kontroll att jäv inte föreligger. Den som utför kontrollen får inte kontrollera 
in- och utbetalningar till sig själv eller närstående. 

• Beslut transaktionen överensstämmer med beslut av behörig beslutsfattare och 
att händelsen är förenlig med verksamhetens syfte. 

4.2.1.3 Upphandlingspolicy i Tierps kommun  

Kommunstyrelsen beslutade om ”Policy för upphandling” på sitt sammanträde 2022-
05-24. Policyn gäller 2022-06-14 - 2025-08-31. Dokumentet är en uppdaterad version 
kommunfullmäktiges beslutade upphandlingspolicy från 2011.  
 
Policyn för upphandling är ett styrande dokument med syfte att säkerställa att 
upphandlingar sker enligt gällande lagar samt att endast seriösa och lämpliga 
leverantörer kvalificeras. Kommunens anskaffning av varor, tjänster och entreprenader 
ska ske med bästa hushållning av kommunala medel samt bidra till en hållbar 
utveckling i enlighet med Agenda 2030 med beaktande av social och etisk hänsyn.  
 
Upphandlingspolicyn ska följas av samtliga kommunens förvaltningar, verksamheter 
och kommunalt ägda bolag. Upphandling definieras som köp, leasing, hyra eller hyrköp 
av varor, tjänster eller entreprenader.  
 
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att kommunens mål uppfylls samt 
att kommunkoncernens ekonomiska resurser nyttjas effektivt. Kommunstyrelsen 
ansvarar för en samordnad styrning av all upphandling inom kommunen. Förvaltningar, 
verksamheter samt respektive bolag ansvarar för sitt behov av upphandling och inköp.  
Beslut om att upphandla fattas på behörig nivå i enlighet med gällande 
delegationsordning. 
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Enligt upphandlingspolicyn framgår i avsnittet 3. Affärsetik att:  

• Företrädare för kommunen ska uppträda på ett affärsmässigt korrekt sätt. Alla 
anställda som arbetar med upphandling/anskaffning ska ha god kännedom om 
LOU, kommunens upphandlingspolicy, förevarande riktlinjer för 
direktupphandling och de i lagstiftningen gällande reglerna avseende mutor 
och bestickning.  

• Kontakter mellan köpare och säljare ska ske i sådana former att parterna 
bibehåller full trovärdighet och en oberoende ställning i förhållande till varandra. 
Om situationen i samband med upphandling/anskaffning kan tolkas som 
jäv eller tagande av muta ska detta omedelbart anmälas till närmaste chef 
eller till upphandlingsenheten. 

• Genom ett agerande i enlighet med denna policy främjas en god affärsetik, 
vilket i sin tur gör kommunen till en trovärdig aktör på både den offentliga och 
privata marknaden. 

4.2.1.4 Exempel på övriga styrdokument som berör området 

”Regel för bidrag till studieförbund” gäller fr.o.m. 2018-01-01.  
”Regel för bidrag till föreningar” gäller fr.o.m. 2018-01-01.  
”Regel för kommunalt partistöd” gäller fr.o.m. 2020-01-01. 
”Riktlinje för ekonomisk styrning” gäller fr.o.m. 2022-03-22. 

4.2.2 Bedömning  

Vi konstaterar att kommunstyrelsen inte upprättat separata rutiner/riktlinjer gällande 
förebyggande arbete gällande etik, korruption och oegentligheter. Vi bedömer att det 
finns aktuella styrdokument inom kommunen som delvis rör området.  

Vi rekommenderar att kommunstyrelsen fastställer rutin/riktlinje/policy för att tydliggöra 
fokus på ett framtida förebyggande arbete och begränsa riskerna för att oegentligheter 
ska uppstå, med bl.a. som påföljd att förtroendet för kommunen skadas.  

4.3 Förebyggande arbete gällande etik, korruption och 
oegentligheter 

4.3.1 Iakttagelser 

4.3.1.1 Kommunstyrelsen interna kontrollplan 

Kommunstyrelsen beslutade om en internkontrollplan för 2022 på sitt sammanträde  
2021-10-19 (se separat bilaga A).  

Enligt den interna kontrollplanen har kommunstyrelsen 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.  
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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)”. 

Beslut om och uppföljning av internkontrollplaner ingår 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. 
 
Enligt planen har kommunstyrelsen 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 medarbetare är informerade om dess innebörd. 
 
Gällande interna kontroller kring etik, korruption och oegentligheter i planen för 2022 
ingår bl.a:  
 

Område  Kontroll Verksamhet  Kommentar  

Ekonomi - Betalning av 
leverantörsfakturor 

- Behörigheter 
leverantörsfaktura 
flödet  

- Attestrutin och 
Proceedo   

 

Gemensam service  

Lön - T.ex. registrering av 
nyanställda, rätt 
semesterdagar samt 
22 andra kontroller 
inom  
löneverksamheten 

  

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  
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Upphandling  - Otillåtna 
direktupphandlingar  

- Avtalstrohet  

- Leveranskontroll mot 
avtal  

- Avtalsförvaltning  

—  

  

Ledningsstöd  - Beslut fattas i 
enlighet med 
delegation  

- Rapportering av 
fattade 
delegationsbeslut  

  

 - Debitera avgifter 
utifrån beslut  

- avtalstrohet 

Medborgarservice   

Kostenheten  - avtalstrohet    

 - Externa bidrag; 
Ansökningsprocess  

Kultur och fritid   

 - Avtalstrohet 

- Avslut vid anställning 

- Kontroll av loggar i 
verksamhetssystemet 
VivaBistånd  

- Kontroll av loggar i 
verskamhetssystemet 
VivaÄldreomsorg och 
funktionsomsorg  
 

Vård och omsorg  

 - Kontroll av loggar i 
Viva  

- Ekonomiska 
transaktioner 

Individ och 
familjeomsorg 

 

 

Vi uppfattar att riskanalyser som grund för val av de interna kontrollerna tagits fram i 
verksamheterna. Dock har kommunstyrelsen inte sammanställt en dokumenterad 
riskanalys inför kommunstyrelsens internkontrollplan 2022. Enligt uppgift ska en 
internkontrollmodul i verksamhetssystemet Stratsys implementeras under 2022 där en 
strukturerad riskanalys framåt kan genomföras.   
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4.3.1.2 Utbildningsinsatser inom området 

Från intervju uppfattar vi att utbildningsinsatser inom området har genomförts. Bl.a.:  

• Beställarutbildning 1 LOU och upphandling 2021 för beställare.  

• Beställarutbildning 2 Proceedo – system för fakturahantering och e-handel 2021 
för beställare.  

Vi har tagit del och granskat utbildningsmaterialet gällande LOU och upphandling. 
Under utbildningen gavs information om jäv enligt kommunallagen 7 kap samt exempel 
på områden där oegentligheter är en risk som: 
- representation; dyrare måltider och fester på kvällen, särskilt med make, maka eller 
sambo. 
- resor, studieresor och konferenser; helt eller delvis betalda nöjes- eller 
semesterresor, flygresor och hotellvistelser även om de sker under semestern. 
- semesterförmån; att förfoga över fordon, båt, fritidsbostad eller liknande 
för privat bruk.    
- rabatter; som ges av dem som man har affärer med men som alla inte kan få. 
Bonusarrangemang av olika slag t.ex. vid varuinköp. 
- kontanter och lån; penninggåvor i kontanter, värdepapper och liknande. Penninglån 
på särskilt gynnsamma villkor, liksom efterskänkande av lån och/eller räntor samt 
kreditkort. 

Även information om krav på avtalstrohet gicks igenom.  
 
Vi har även granskat utbildningsmaterialet för genomgång av faktureringsrutiner i 
Proceedo. Information gavs av bl.a. rutiner för e-handel och attest. En förklaring till e-
handel är bl.a. att det är säkrare, mindre risk för bedrägeri och bluffakturor. Nedan en 
bild om fakturaflödet i Proceedo:  

 
 

Enligt attestreglementet ska attest genomföras genom:  
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Beslutsattest innebär att alla kriterier i ”Inför attest” vidimeras. Dessutom vidimeras att 
kommunstyrelsebeslut, budgetanslag eller annan av kommunfullmäktige beslutad plan 
eller riktlinje följs.  
 
Mottagningsattest skall alltid ske om den som mottagit leveransen eller ska se till att 
prestationen fullgjorts, inte är densamme som beslutsattestanten.  
För mottagningsattest och beslutsattest som sker elektroniskt krävs alltid 
användaridentitet och lösenord.  
 
Automatisk attest ska användas i möjligaste mån vid så kallad ”orderlös” fakturering, 
dvs. när fakturering sker utan att det skett någon direkt beställning vid varje tillfälle. 
Exempel på orderlös fakturering är olika former av avtal t.ex. hyresfakturor eller andra 
abonnemang. Respektive beslutsattestant beslutar utifrån regelsystemet om 
automatisk attest ska användas. En förutsättning är attestantens godkännande av den 
mall som lagts upp med angivet ID-nummer, kontering och beloppsgräns tillsammans 
med systemförvaltare. 
 
Enligt uppgift har utbildningar för i del 2 successivt genomförs under 2022 i och med att 
Proceedo implementerats.  
 
Vi noterar att det finns en personalhandbok på intranätet. Enligt avstämning saknas 
information där kring korruption och oegentligheter.  
 
Vi uppfattar att det kommer att genomföras ett chefs- och ledarutvecklingsprogram som 
startar upp hösten 2022/våren 2023. Programmet kommer att bl.a. kopplas till 
kommunens vision och värdegrundsarbete. Det är positivt att kommunchefer arbetar 
med bl.a. kommunens värdeord ”Respekt, Ansvar, Framtidstro, Kundfokus och Mod” 
och är goda förebilder och visar gott föredöme. Inte minst sagt i det förebyggande 
arbetet gällande etik, korruption och oegentligheter.  

4.3.2 Bedömning  

Vi bedömer att kommunstyrelsen för 2022 har antagit en internkontrollplan med 
kontroller för att säkerställa en tillfredsställande intern kontroll gällande bl.a. ekonomi, 
lön, upphandling m.m. Vi bedömer vidare att kommunstyrelsen inte har sammanställt 
en riskanalys inför kommunstyrelsens internkontrollplan som underlag för valda risker i 
planen.  

Vi rekommenderar att kommunstyrelsen inför kommunstyrelsens interkontrollplan 2023 
sammanställer en riskanalys där riskbedömning framgår som underlag för kontroller 
gällande förebyggande arbete av avvikelser från lagar och regler samt beslutade 
styrdokument.  

Vi konstaterar att under 2021 har utbildningsinsatser genomförts av efterlevnad av 
LOU och riktlinjer för upphandling samt faktureringsrutiner och attest. Även under 2022 
har beställarutbildning genomförts av rutiner i Proceedo. Vi ser positivt att ett chefs- 
och ledarutvecklingsprogram framåt kommer att genomföras för alla chefer i 
kommunen.  
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Vi rekommenderar att kommunstyrelsen följer upp att alla beställare/användare 
genomgår utbildning som säkerställer en tillfredsställande intern kontroll av etik, 
korruption och oegentligheter vid t.ex. inköp och attest.  

4.4 Uppföljning av förebyggande och interna kontrollarbetet 

4.4.1 Iakttagelser 

Kommunstyrelsen följde upp den interna kontrollplanen 2021 på sitt sammanträde 
2022-03-22.  

4.4.1.1 Uppföljning av intern kontrollplan 2021 

Enligt ”Rapport uppföljning intern kontroll 2021” ingår uppföljning av internkontroll- 
planen 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 infördes ett kvalitetsledningssystem för hela kommunen, Stratsys. I systemet 
finns en modul för internkontroll som kommer stödja, underlätta och förbättra 
internkontrollen. Implementeringen av modulen skulle ha gjorts under 2021 men har 
blivit förskjuten och sker under 2022. Verksamheterna har därför fortsatt kontrollen i 
enlighet med planen som fastställdes av kommunstyrelsen §161/2019.  

Enligt uppföljningen har t.ex. följande kontroller genomförts gällande vårt 
granskningsområde:  

Kontrollobjekt  Kontrollmål  Kontroll-
referens 

Resultat från 
kontroll 

Avvikelse-
analys             

Åtgärdsförslag 

Behörigheter 
leverantörs-
faktura 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 
ekonomi-
enheten från 
chef 

Påminna cheferna 
att meddela 
ekonomienheten 
vid avslut av 
anställningar 

Attestrutin  Följs $ 5 i 
Attestregleme
ntet avseende 
förtroendekän
sliga poster 

Har gjorts inom 
Gemensam 
service och 
Samhällsbyggn
ad 

Attestant 
attesterar egen 
utbildning/logi o 
intern 
representation 

Bristande 
kunskap 

Informera berörda 
attestanter om 
vårt regelverk. 

Användares 
hantering av 
login och 
lösenord till 
Viva  

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

Var 6:e månad Ca. 15% hade 
inte bytt 
slumpmässa 
kontrollen. 40st 
användare 
kontrolleras. 

Går ej att 
använda 
funktion som 
gör att 
användarna 
blir tvingade 
att byta vid 
inloggning. 

Fortsätta 
internkontrollen. 
Det finns möjlighet 
att ställa in andra 
alternativ till att 
hantera 
lösenorden i Viva. 
Uppmaning att 
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identitet till 
någon annan. 

Användaren 
måste själv 
aktivt byta 
lösenord. 

byta lösenord och 
manual på hur 
dom går tillväga 
skickas till varje 
användare vid 
registrering. 

Otillåtna 
direktupp-
handlingar  

Kontrollera att 
det som köps 
sker enligt 
avtal eller att 
direktupphand
ling 
dokumenteras 
Kontinuerligt 
via Inyett. 

Inga kända 
otillåtna 
direktupphandli
ngar har 
framkommit. 

Det finns några 
fall med brister 
gällande kravet 
på 
dokumentation
splikt vid 
direktupphandli
ngar 

Bristande 
dokumenta-
tion beror i 
huvudsak på 
kunskaps-
brist. Kan 
vara en 
resursfråga 
om hur 
mycket tid 
som kan 
läggas för 
uppföljning. 

Dokumentations-
plikt tas upp vid 
utbildningar 
Kontinuerligt via 
Inyett. Inga kända 
otillåtna 
direktupphand-
lingar har 
framkommit. 

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 

E-handels-
system 
driftsatt 
2021  

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

 

Vi noterar att det uppmärksammats avvikelser vid kontrollerna i uppföljningen. I 
uppföljningsrapporten saknas en sammanfattande analys av genomförda kontroller och 
avvikelser. Kommunstyrelsen har i sitt protokoll beslutat att endast godkänna 
rapporten.  

4.4.2 Bedömning  

Vi bedömer att kommunstyrelsen har följt upp den interna kontrollplanen för 2021. Vi 
bedömer vidare att det saknas en sammanfattande analys av utfall och avvikelser som 
underlag för beslut. Enligt protokollet har inte kommunstyrelsen givit uppdrag att 
åtgärda avvikelserna och återkoppla detta.  
 

Vi rekommenderar att kommunstyrelsens uppföljningsrapport för den interna kontrollen 
framåt innehåller en sammanfattande analys samt att kommunstyrelsen utifrån 
analysen säkerställer att stärka den interna kontrollen av uppkomna brister.  
 
Vi konstaterar att det en längre tid pågått ett utvecklingsarbete runt intern kontrollen. Vi 
rekommenderar att kommunstyrelsen säkerställer att Stratsys modul för internkontroll 
implementeras som stöd till det interna kontrollarbetet.  
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4.5 Möjligheter för medarbetare att lämna information  

4.5.1 Iakttagelser  

Som inledningsvis nämnts började visselblåsarlagen, d.v.s. Lag (2021:890) om skydd 
för personer som rapporterar om missförhållanden, gälla fr.o.m. december 2021.  

Enligt intervju har en visselblåsartjänst upphandlats med samverkan med flera 
kommuner och styrdokument ska upprättas för detta under 2022. Kommundirektör 
kommer vara mottagare från företaget som kommer upphandlas att hantera tjänsten.  

I kommunstyrelsens beslutade ”Regel för intern styrning och kontroll” framgår att  
kommundirektör ska vid misstanke om allvarligt brott eller trolöshet mot huvudman 
omedelbart informera kommunstyrelsen samt kommunens revisorer. Kommunstyrelsen 
ska vid misstanke om allvarligt brott eller trolöshet mot huvudman utan oskäligt 
dröjsmål vidta åtgärder. 
 
Enligt attestreglementet framgår att:  

• I syfte att förbättra och effektivisera rutiner ansvarar varje medarbetare i Tierps 
kommun för att brister/oegentligheter rapporteras till överordnad. 

4.5.2 Bedömning  

Vi bedömer att kommunstyrelsen behöver följa upp och tillse att en visselblåsarfunktion 
inrättas för att leva upp till lagkravet och att kommunikationsinsatser utformas på ett 
sätt som gör det tydligt för chefer och medarbetare att funktionen finns samt hur den 
fungerar. 

 

 

Datum som ovan 

KPMG AB 
 

     Naod Daniel Habte 

Micaela Hedin  —  Naod Daniel Habte 
Certifierad kommunal revisor —  Verksamhetsrevisor 

 

Detta dokument har upprättats enbart för i dokumentet angiven uppdragsgivare och är baserat på det särskilda uppdrag som är avtalat 
mellan KPMG AB och uppdragsgivaren. KPMG AB tar inte ansvar för om andra än uppdragsgivaren använder dokumentet och 
informationen i dokumentet. Informationen i dokumentet kan bara garanteras vara aktuell vid tidpunkten för publicerandet av detta 
dokument. Huruvida detta dokument ska anses vara allmän handling hos mottagaren regleras i offentlighets- och sekretesslagen samt i 
tryckfrihetsförordningen. 
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Bilaga 1 

Genomgångna dokument 
 
Kommunstyrelsen protokoll för 2021 och 2021 

Kommunstyrelses reglemente 
 
Kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2022 
 
Kommunstyrelsens delegationsordning  
 
Regel för intern styrning och kontroll 
 
Attestreglemente för Tierps kommun 
  
Upphandlingspolicy i Tierps kommun 
 
Kommunstyrelsens interna kontrollplan 2022 
 
Uppföljning av kommunstyrelsen interna kontrollplan för 2021 
 
”Regel för bidrag till studieförbund” gäller fr.o.m. 2018-01-01  
 
”Regel för bidrag till föreningar” gäller fr.o.m. 2018-01-01 
  
”Regel för kommunalt partistöd” gäller fr.o.m. 2020-01-01 
 
”Riktlinje för ekonomisk styrning” gäller fr.om. 2022-03-22 
 
 
 
 
 



 
  
 
 
REVISORERNA

1 

Granskning av etik, korruption och oegentligheter 

KPMG har av Tierps kommuns revisorer fått i uppdrag att granska 
kommunens förebyggande arbete gällande etik, korruption och 
oegentligheter. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2022. 
 
Korruption och oegentligheter ger inte bara ekonomiska konsekvenser utan 
påverkar legitimiteten för det politiska systemet, synen på politiker och 
tjänstemän och kommunens varumärke. 
 
Det övergripande syftet med granskningen har varit att granska om 
kommunstyrelsens förebyggande arbete och interna kontroll av etik, 
korruption och oegentligheter är ändamålsenligt och tillfredställande?  
 
Den sammanfattande bedömningen är att kommunstyrelsens ledning, styrning 
och uppföljning inte är tillräckligt tillfredsställande gällande det strategiska 
arbetet för att motverka korruption och oegentligheter. 
Bedömningar är att:  

 det finns aktuella styrdokument inom kommunen som delvis rör 
området. Det finns inget eget styrdokument som riktlinjer eller policy 
gällande förebyggande arbete av etik, korruption och oegentligheter. 

 kommunstyrelsen för 2022 har antagit en internkontrollplan med 
kontroller för att säkerställa en tillfredsställande intern kontroll 
gällande bl.a. ekonomi, lön, upphandling m.m. Det bedöms vidare att 
kommunstyrelsen inte har sammanställt en riskanalys inför 
internkontrollplanen som underlag för valda risker i planen.  

 kommunstyrelsen har följt upp den interna kontrollplanen för 2021 
och erhållit information om avvikelser av bl.a. kontroller gällande 
attest, behörigheter, avtalstrohet m.m. Det bedöms vidare att det 
saknas en sammanfattande analys av utfall och avvikelser som 
underlag för beslut. Enligt protokollet har inte kommunstyrelsen givit 
uppdrag att åtgärda avvikelserna och återkoppla detta. 
 

 kommunstyrelsen behöver följa upp och tillse att en 
visselblåsarfunktion inrättas för att leva upp till lagkravet och att 
kommunikationsinsatser utformas på ett sätt som gör det tydligt för 
chefer och medarbetare att funktionen finns samt hur den fungerar. 
 
 
 

 
 

Kommunstyrelsen 

  
För kännedom: 
Kommunfullmäktige 
 
 
 

  



 
  
 
 
REVISORERNA

2 

Mot bakgrund av granskningen rekommenderas kommunstyrelsen att: 

 fastställa en rutin/riktlinje/policy för att tydliggöra fokus på ett 
framtida förebyggande arbete och begränsa riskerna för att 
oegentligheter m.m. ska uppstå, med bl.a. som påföljd att förtroendet 
för kommunen skadas.  

 inför kommunstyrelsens interkontrollplan 2023 sammanställs en 
riskanalys där riskbedömning framgår som underlag för kontroller 
gällande det förebyggande arbetet av avvikelser från lagar och regler 
samt beslutade styrdokument.  

 följa upp att alla beställare/användare genomgår utbildning som 
säkerställer en tillfredsställande intern kontroll av etik, korruption och 
oegentligheter, t.ex. inköp.  

 kommunstyrelsens uppföljningsrapport för den interna kontrollen 
framåt innehåller en sammanfattande analys samt att 
kommunstyrelsen utifrån analysen säkerställer att stärka den interna 
kontrollen av uppkomna brister, bl.a. inom det granskade området.  

 kommunstyrelsen säkerställer att Stratsys modul för internkontroll 
implementeras som stöd till det interna kontrollarbetet i kommunen 
som en del i det förebyggande arbetet.  

Vi rekommenderar att ta del av SKR:s stöd till kommuner och regioner i 
deras arbete för att motverka korruption bland annat genom kunskaps-
spridning och utvecklingsarbete. 

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

Tierp 15 september 
På uppdrag från Tierp kommuns revisorer 
 
 
 

KG Marklund     
Vice ordförande                                                                        
 
Bilaga: Rapport KPMG granskning etik, korruption och oegentligheter  
 

Missivet godkändes digitalt vid sammanträdet 2022-09-15. 
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