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att godkänna rapporten.  
 
Sammanfattning av ärendet 

Prognosticerat resultat för 2021 är 39,5 mnkr jämfört med budget som är 

20, 1 mnkr, Det är alltså 19,4 mnkr bättre än budget. Den stora positiva 

avvikelsen är under finansiering, + 51,9 mnkr. Av verksamheterna är det 

förskolan som visar ett större positivt resultat på 1,3 mnkr bättre än budget.  

 

Samtliga verksamheter förutom förskolan och medborgarservice visar 

negativa avvikelser mot budget. Totalt är verksamheternas avvikelse -34,6 

mnkr mot budget Största avvikelserna visar individ- och familjeomsorgen 

– 17,1 mnkr, grundskolan med -10,1 mnkr, gymnasieskolan -3,2 mnkr och 

äldreomsorgen -2,0 mnkr. Den stora avvikelsen för dessa verksamheter är 

personalkostnader, förutom för individ- och familjeomsorg där vård av 

barn och unga är fortsatt dyrbar verksamhet avseende främst placeringar.  

 

Jämfört med förra prognosen, (mars), så är det enbart grundskolan -1,3 

mnkr och medborgarservice - -0,2 mnkr som försämrat sin prognos medan 

övriga verksamheter förbättrat sina prognoser. Det är framför allt 

äldreomsorgen +6,4 mnkr och funktionshindradeomsorgen + 1,3 mnkr som 

förändrat sina prognoser.  

 

Totalt är avvikelsen +7,3 mnkr mellan prognoserna. Prognosen både för 

verksamheternas resultat som för skatteintäkterna är fortsatt osäkra med 

anledning av Covid-19. Vi har nu fått två skatteprognoser från Sveriges 

kommuner och regioner som betydligt positivare än den som budgeten 

bygger på, därav den uppräkning som vi gör i prognosen av 

skatteintäkterna. 

 
Barnrättskonsekvenser 

Inga barnrättskonsekvenser är identifierade.  
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Se sammanfattning av ärendet.  
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Tierps kommun 

Sammanfattning 

Prognosticerat resultat för 2021 är 39,5 mnkr jämfört med budget som är 20, 1 mnkr, Det är 

alltså 19,4 mnkr bättre än budget. Den stora positiva avvikelsen är under finansiering, + 51,9 

mnkr. Av verksamheterna är det Förskolan som visar ett större positivt resultat på 1,3 mnkr 

bättre än budget. 

Samtliga verksamheter förutom Förskolan och Medborgarservice visar negativa avvikelser 

mot budget. Totalt är verksamheternas avvikelse -32,5 mnkr mot budget. Största avvikelserna 

visar individ- och familjeomsorgen – 17,1 mnkr, grundskolan med -10,1 mnkr, 

Gymnasieskolan -3,2 mnkr och äldreomsorgen -2,0 mnkr. Den stora avvikelsen för dessa 

verksamheter är personalkostnader, förutom för IFO där vård av barn och unga är fortsatt 

dyrbar verksamhet avseende främst placeringar. 

Jämfört med förra prognosen, (mars), så är det enbart grundskolan -1,3 mnkr och 

medborgarservice - -0,2 mnkr som försämrat sin prognos medan övriga verksamheter 

förbättrat sina prognoser. Det är framför allt äldreomsorgen +6,4 mnkr och 

funktionshindradeomsorgen + 1,3 mnkr som förändrat sina prognoser. Totalt är avvikelsen 

+7,3 mnkr mellan prognoserna. 

Prognosen både för verksamheternas resultat som för skatteintäkterna är fortsatt osäkra med 

anledning av Covid-19. Vi har nu fått två skatteprognoser från SKR som betydligt positivare 

än den som budgeten bygger på, därav den uppräkning som vi gör i prognosen av 

skatteintäkterna.. 

Driftrapport 

Drifttabell (tkr) 

Verksamhet Årsutfall 
2020 

Årsprogn
os 

Årsbudget Årsavvikel
se 

Tertialutfa
ll 

Tertialavvik
else 

Revision -1 194,8 -1 625 -1 625 0 -154,7 387,1 

Valnämnd 0 -14 -29 15 0 10,6 

Jävsnämnd -25,3 -35 -44 9 -10 5 

Lönenämnd 0 0 0 0 -469,3 -469,3 

IT-nämnd 0 0 0 0 -1 243,6 -1 243,6 

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

Gemensam service -102 974,5 -76 776 -76 467 -309 -24 238,8 1 199,9 

Medborgaservice -35 852 -52 760 -53 057,1 297 -14 788,8 4 139,8 

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

Kultur och Fritid -77 280,7 -76 881 -76 011 -870 -22 741,2 2 891,9 

Förskola -135 457,1 -138 225 -139 566 1 341 -44 401,2 2 864 

Grundskola -290 193,4 -284 060,7 -273 984,0 -10 076,7 -93 548,4 5 027,2 

Gymnasium -130 627,4 -122 946 -119 751 -3 195 -46 032,9 -118,1 

Äldreomsorg -264 863,4 -285 645 -283 672 -1 973 -73 490,1 15 485,6 

Funktionshindradeomso
rg 

-103 478,9 -108 216 -107 606 -610 -36 496,1 -3 371,4 

Individ- och -145 820,7 -156 064 -138 963 -17 101 -54 213,2 -6 067,7 
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Verksamhet Årsutfall 
2020 

Årsprogn
os 

Årsbudget Årsavvikel
se 

Tertialutfa
ll 

Tertialavvik
else 

Familjeomsorg 

Verksamheternas 
resultat 

-1 
287 768,2 

-1 
303 247,7 

-1 
270 775,1 

-32 472,7 -411 828,3 20 741,0 

Finansiering 1 287 407 1 342 703 1 290 852 51 851 422 738,1 -7 547,5 

Resultat -361,2 39 455,3 20 076,9 19 378,3 10 909,8 13 193,5 

Investeringsrapport 

Investeringstabell (tkr) 

Verksamhet Årsutfall 
2020 

Årsprogn
os 

Årsbudget Årsavvikel
se 

Tertialutfa
ll 

Tertialavvi
kelse 

IT-nämnd -714,1 -7 400 -8 600 1 200 -438 2 428 

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

Gemensam service 0 -200 -750 550 0 250 

Medborgarservice -30 229,2 -38 224 -45 188 6 964 -4 574 -287 

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

Kultur och Fritid -1 199,7 -1 196 -1 196 0 0 399 

Förskola -679,4 -750 -750 0 2 254 

Grundskola -1 153,4 -1 100 -1 100 0 -114 256 

Gymnasieskola -181,8 -1 500 -1 500 0 -564 -64 

Äldreomsorg -1 713,4 -1 500 -1 500 0 94 594 

Funktionshindradeomsor
g 

-248 -350 -350 0 0 116 

Individ- och 
familjeomsorg 

-977,7 -350 -350 0 -183 -67 

Summa investeringar -37 096,7 -52 570 -61 284 8 714 -5 777 3 879 

Uppföljning särskilda uppdrag 

Enligt följande färger kan vi utläsa om ett särskilt uppdrag är 

 

  

  

Sammanfattande analys 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. 
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Status Särskilda uppdrag 

Kommentar 

Medborgardialog runt behov, prioritering och inriktning för utveckling av befintlig fritid och rekreation i Örbyhus 
centrum är nu avslutad. Processen för utformning drivs nu vidare av Tillväxt och samhällsbyggnad. 
Medborgardialog inom Demokratiberedningens uppdrag att ta fram förslag för att öka inflytandet för barn och 
unga har, efter att det varit uppskjutet på grund av pandemin, genomförts i digital form under februari-mars. 
Kommunfullmäktige beslutar om förslagen i juni. Genomförande av den komplexa dialogen runt situationen 
med förskola och skola i Hållnäs och Skärplinge pågår. Steg  ett med perspektivinsamlingen är genomförd. I 
steg två ska en arbetsgrupp med deltagare från medborgare, tjänstepersoner och politik under maj månad 
jobba med möjliga förslag och lösningar. 
Arbete pågår med utformande av så kallade lokala överenskommelser (LÖK). 

(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 

Under första kvartalet 2021 så har tre nya e-tjänster lanserats. Inloggningsförfarandet för 
handläggare/administratörer har förstärkts med två-faktorsinloggning för att möjliggöra hantering av känsligare 
ärenden i e-tjänsteplattformen. 

Arbete och utveckling fortsätter med modellen och strukturen för digitalisering och systemförvaltning. 

(Gemensam service) 
 
 

Vi försöker bemöta medborgarnas behov utifrån de förutsättningar som finns och fånga upp företagens behov 
och önskemål. Under perioden har arbete bland annat pågått med att digitalisera/förenkla rapporteringen av 
hemsändningsbidrag. 

(Medborgarservice) 
 
 

Kulturskolan upphandlar ett nytt elevhanteringssystem som ger ökad digitalisering för anmälan och betalning. 
Det nya systemet ger pedagogerna ett verktyg för enklare och säkrare kommunikation med vårdnadshavare 
och elever. 

Fritidsklubben har digital anmälan 

Digital ansökan för föreningsbidrag snart klart. 

  

(Kultur- och fritid) 
 
 

E-tjänsten för frånvarorapportering är i drift. Nya och förbättrade funktioner för vårdnadshavare har införts. 
Vårdnadshavare kan också logga in och de det egna barnets frånvaro. 

Nytt schema är infört, även det synligt för elever och vårdnadshavare 

Kunskapsuppföljningen sker i befintligt system, som uppgraderas vid behov. 

Nytt administrativt system är infört för hela utbildningsverksamheten, de avslutande delarna i införandet pågår 
just nu och kommer att avslutas under vårterminen. 

Skolverkets riktade insats kring skolans digitalisering genomfördes under hösten 2020 och avslutades under 
januari 2021. 

Användningen av digitala enheter inom utbildningen ökar stadigt. Antalet pedagoger som genomför kurser i 
fortbildningsportalen har ökat under våren. 

De digitala systemen för Anmälan om kränkande behandling, enkäter och digitala läromedel har använts på ett 
medvetet och ökande sätt. Teams har varit en mycket viktig del i skolans arbete under pandemin för att minska 
smittspridningen och samtidigt medfört en ökad digital kompetens både bland elever och personal. 

Den fortsatta distansundervisningen för gymnasiet och vuxenutbildningen har påskyndat och utvecklat 
undervisning med digitala verktyg och gett ökad kunskap kring ett mer flexibelt arbetssätt. 

Under våren har arbetet med att införa en digital enhet till alla elever i grundskolan fortgått. De första beställda 
enheterna är på plats inom kort och under hösten kommer alla elever att ah fått tillgång till en egen enhet. 

(Utbildning) 
 
 

Verksamheten har under februari månad rekryterat en samordnare för Välfärdsteknik. Detta innebär att projekt 
som legat vilande återupptagits och tidigare implementering och rutiner är under revidering. 

(Vård- och omsorg) 
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Status Särskilda uppdrag 

 

Ett arbete med att utveckla säkra webmöten är påbörjat. En upphandling är inledd. Målet bedöms vara 
genomfört under året. 

Pga förändrade arbetssätt under pandemin kan det vara svårt att klara ökning av e ansökningar under året. 

Kontakter är tagna för att påbörja förstudien med AI vid förhandsbedömningar. 

Översyn av hemsidan pågår. 

  

(Individ- och familjeomsorg) 

 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 

Nytt livsmedelsavtal med möjlighet till att använda DIS för lokala inköp. Deltagande i projekt NärMat har 
resulterat i två tillfällen av lokala inköp. 

Samtliga måltider följer Livsmedelverkets rekommendationer för näringsrik och hälsosam kost. 

Andelen ekologiska inköp har bromsats under pandemin, detta pga av tillgång och höga priser. 

(Medborgarservice) 

 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. 

Kommentar 

Daglig mätning av matsvinn inleddes under mars för att ta nästa steg i att minska andelen svinn. 

Översyn och genomgång av menyer pågår för att öka kundnöjdheten genom varje åldersgrupp 

(Medborgarservice) 

 6.1.i Inrättande av visselblåsarfunktion. 

 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 ständigt pågående arbete 

(Tierps kommun) 

 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 Samhällsbyggnad för att finansiera stödåtgärder för 
näringslivet. Dessutom har medel avsatts för att delta i forskningsprojektet CRUSH covid. Medel föreslås 
dessutom tas i anspråk för att ge medarbetarna en sommargåva på 500 kr per månadsanställd i form av två 
presentkort på 250 kr vardera. 

(Kommunstyrelsen) 
 
 

Medel har under året tagit i anspråk för att underlätta för näringslivet. Dessutom har förslag om sommarpresent 
i form av lokalt presentkort till medarbetarna tagits fram för att visa uppskattning för medarbetarnas insatser 
under detta år som präglats av corona. Dessutom är presnetkortet avsedd att stimulera lokala näringslivet. 

(Medborgarservice) 

 6.1.l.x Inrätta samverkansmedel som under 2021 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 

Intensifierad samverkan har påbörjats. De enda medel som hittills har tagit i anspråk avser slutkostnad för 
utredning C-tillsammans. Uppgick till drygt 7 tkr. Planering för en eventuell gemensam resurs som ska hjälpa 
att genomför Risk- och sårbarhetsanalys vid införande av Office 365 i de fem kommuner som ingår i den 
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Status Särskilda uppdrag 

gemensamma IT-nämnden finns. 

(Kommunstyrelsen) 
 
 

Utredningar har genomförts avseende gemensamma insatser. Dessutom planeras ytterligare gemensamma 
nödvändiga arbeten t.ex. avseende risk- och konsekvensanalys vid införandet av Office 365 

(Medborgarservice) 

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 

Under våren har Uppsala universitet via Fosam genomfört seminarier kring forskningslitteracitet med 
karriärlärarna samt med skolledarna. 

Det digitala systemet för lektionsobservationer har använts i lägre utsträckning än tänkt, då skolan har minskat 
kontakter mellan vuxna som vanligtvis inte möts, som ett led i att begränsa smittspridningen. De observationer 
som har genomförts med hjälp av video har visat goda resultat och varit en dela vissa arbetslags samtal kring 
undervisning och reflektion kring arbetet. 

Samverkan för bästa skola avslutas under våren. Fokus under våren har varit handledningen på Bruks, med ett 
utökat upplägg finansierat av Skolverket, och Örbyhus. 

Strukturen för det systematiska kvalitetsarbetet har utvecklas under våren med tydliga uppföljningar, inlagda i 
årshjulet, siktet är att få Stratsys att fungera som stöd i arbetet från slutet av vårterminen. Elevenkäter har 
genomförts vid ett tillfällen under våren. 

Erfarenhetsdelning mellan skolor har som en följd av pandemin varit mycket begränsad. 

Genom Fosam och Skolledarakademin har ett antal samtalstillfällen genomförts med samtliga skolledare 
(förskola, grundskola, gymnasium och vux) kring bland annat pedagogiskt ledarskap. 

En modell för pedagogisk professionsutveckling med lönekriterier har använts i pågående löneprocess för all 
personal inom förskolan. Gruppsamtal i arbetslagen och observationer av undervisningen har bidragit till 
gemensam förståelse för våra olika roller och uppdrag inom förskolan i syfte att öka likvärdigheten. 

Vid budgetfördelningen mellan förskoleområdena har en särskild tilldelning riktats till barn i behov av särskilt 
stöd. 

(Utbildning) 

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

Kommentar 

Tertial 1 2021 

Kartläggning av samtliga elever i förskoleklass med Skolverkets bedömningsunderlag genomfördes under 
hösten 2020 och följs upp under våren 2021. 

Systemet Kartläggaren används för den fortsatta uppföljningen av samtliga elever. 

Lovskola planerades under våren men kunde inte genomföras som en följd av corona-pandemin. 

(Utbildning) 
 
 

En utveckling av öppna förskolan sker med mobil verksamhet över hela kommunen. Stärkt samarbete med 
förskolorna och IFOs råd och stöd är påbörjat. Ett arbete med förstärkt elevhälsa i ett samarbete med skolan 
och IFO är påbörjat. 

Utveckling av fältarbete har stannat av pga covid 19. 

(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 

För dem som tillhör etableringen så är det Arbetsförmedlingen som ansvarar för att individen får en 
helhetslösning. Från 1 januari 2019 innebär det att dessa individer studerar på heltid (23h). En omstrukturering 
av SFI pågår, för att underlätta de som inte tillhör etableringen att kombinera studier med arbete eller praktik. 
Ett först steg tas i augusti 2021. Dock finns det inga resurser inom SFI att hitta, placera och följa upp eventuella 
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Status Särskilda uppdrag 

praktikplatser. 

(Utbildning) 
 
 

Verksamheten erbjöd praktikplatser i början av 2020 som därefter avbröts pga Covid. Verksamheten har sedan 
dess endast tagit emot ett fåtal elever för praktik. 

(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. Pandemin har dock påverkan samverkan väldigt mycket eftersom mycket har ställts 
in, eller delvis ersatts med digitala forum som inte erätter fysiska möten på ett bra sätt. De fysiska mötena 
krävs oftast för att skapa goda relationer och därmed bättre matchning mellan näringsliv/utbildning. 

(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. 

(Utbildning) 

 6.2.e I samverkan med arbetsgivare inom Industri och vård- och omsorg undersöka möjligheten att 
anordna yrkeshögskoleutbildningar (YH) inom respektive bransch. 

Kommentar 

En översyn om möjligheten att anordna YH inom Industri och vård och omsorg är tillsammans med 
Teknikcollege och Vård- och omsorgscollege är genomförd. Slutsatsen är, att det inte är aktuellt i något av 
fallen. Inom vård- och omsorg ligger fokus helt på att utbilda undersköterskor, då bristen är omfattande. Därtill 
kommer ett beslut under sommaren 2021 om skyddad yrkestitel för undersköterskor. Vilket tydliggör fokus på 
att utbilda nya, samt utbilda befintlig personal så att behörighet som undersköterska uppnås. 

Inom industri görs bedömningen att det skulle kräva stora investeringar både i personalens kompetens och i 
uppdaterad utrustning. Det finns även en stor osäkerhet i om vi skulle kunna fylla alla plaster. Summan av 
detta är, att risken för ett stort ekonomiskt bakslag väger över till att inte gå vidare med uppdraget. 

(Utbildning) 

 6.2.f Pedagogisk omsorg ska erbjudas som ett alternativ. 

Kommentar 

Pedagogisk omsorg finns som alternativ till förskola på följande orter : Tierps centralort, Vendel, Månkarbo och 
i början av året öppnade ett nytt familjehem i Skärplinge. 

(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 

De insatser som framkom i samband med Skolinspektionens tillsyn är genomförda och tillsynen är avslutad. 
Bemanningen anpassas till elevantal och ekonomi, fortfarande är andelen behöriga fritidslärare låg. Samarbete 
med andra kommuner har inletts kring möjliga vägar för fortbildning/utbildning. 

(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 attförbättra elevernas 
måluppfyllelse och öka likvärdigheten inom skolan. 
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Status Särskilda uppdrag 

Kommentar 

Plan för årshjul, lokala verksamhetsplaner, resultatuppföljningar och pedagogiska bokslut samt framtagande av 
skolblad genomförs enligt plan 

Uppföljning av obligatorisk kartläggning av elever i förskoleklass enligt Skolverkets riktlinjer samt införandet av 
ett heltäckande kartläggningssystem för grundskola gällande kunskapsutveckling är genomfört enligt plan. 
Arbete pågår att göra resultaten tillgängliga via systemet för dokumentation och bedömning. 

Skoldatablad har tagits fram för att synliggöra uppnådda resultat och utvecklingsbehov. Arbetet med att 
synliggöra detta på ett ännu tydligare sätt och utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet fortsätter och 
vidareutvecklas. Arbetet flyttas successivt över till Stratsys. 

(Utbildning) 

 6.2.j Stärka det förebyggande elevhälsoarbetet. 

Kommentar 

Handledning främjande och förebyggande elevhälsoarbete inom ramen för SBS (Samverkan för bästa skola) är 
genomförd med samtliga skolområden, dock i lägre utsträckning än planerat som en följd av corona. 

Elevhälsoplanen uppdaterad, liksom rutiner för problematisk skolfrånvaro. Systemet för anmälan av kränkande 
behandling ger bra stöd för såväl dokumentation som åtgärder. Likabehandlingsplanerna uppdateras årligen, 
med medverkan från elever och personal. 

(Utbildning) 

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

Kommentar 

Högdelen i befintlig byggnad renoveras och anpassas efter verksamhetens krav. Lågdelen i befintlig byggnad 
rivs och samtidigt uppförs förskola/skola av modellen SKR-koncept med kapacitet för 6 avdelningar förskola, 2 
klassrum för Förskoleklass och åk 1 samt mottagningskök och matsal. 

Enligt tidsplan ska nya och renoverade lokaler vara färdiga för verksamhet till skolstart ht 2022. Sista delen av 
utemiljö och idrottshall färdigställs under hösten 2022. 

  

(Utbildning) 

 6.2.l Ny förskola i Söderfors ska beställas under 2021. Dyra paviljonger avvecklas då nya lokaler är 
på plats. Solgläntan avyttras eftersom nya lokaler kommer byggas. 

Kommentar 

Styrgrupp med representanter från Utbildning, Samhällsbyggnad och TKAB  är tillsatt, har under våren arbetat 
med förprojektering och ska enligt tidsplan lägga beställning på SKR-konceptförskola för 6 avdelningar i 
Söderfors i maj 2021. 

(Utbildning) 

 6.2.m Ny förskola i Skärplinge ska projekteras och beställas med hänsyn till beslut fattade avseende 
organisationsutredningen och medborgardialogsprocessen runt skolsituationen i Skärplinge och 
Hållnäs. Befintliga lokaler säljs/återgår till lägenheter/återlämnas till skolan. 

Kommentar 

Styrgrupp med representanter från Utbildning, Samhällsbyggnad och TKAB är tillsatt, har under våren arbetat 
med förprojektering och ska enligt tidsplan lägga beställning på SKR-konceptförskola för 6 avdelningar i 
Skärplinge i maj 2021. 

(Utbildning) 

 6.2.n Nya förskolelokaler på Vallskogatomten upphandlas inklusive förvaltning och städ. Storlek 
upphandlas utifrån hänsyn till kommunens egna behov och storlek på fristående pedagogisk 
omsorgs- och förskoleetablering på orten. TKAB ska vid upphandling sälja tomten till vinnande 
anbudsgivare till det pris TKAB inför upphandling begär inklusive täckning för tidigare projektering. 
Paviljonger avvecklas då nya lokaler är på plats. 

Kommentar 

Styrgrupp med representanter från Utbildning, Samhällsbyggnad och TKAB är tillsatt. Styrgruppen har under 
våren arbetat med förprojektering och utredning kring storlek och möjligheter på den befintliga 
Vallskogatomten. Styrgruppens arbete ska enligt tidsplan vara färdigt i maj 2021. 

(Utbildning) 

 6.2.o Genomlysning av samordningsvinster i planering av skolskjuts- och fritidsverksamhet, 
genomförs under 2021. 

 6.2.p Avgiften för pedagogisk lunch tas bort. Finansieras inom befintlig ram. 
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Status Särskilda uppdrag 

 6.2.q Bred satsning för att höja resultaten såväl för dem som riskerar missa målen som för dem som 
vill nå högsta betyg. Statliga medel som ges för lovskola matchas upp tillsammans med andra 
insatser utöver ordinarie undervisning. 2 400 tkr avsätts till detta under 2021, satsningen utvärderas 
och de delar som fallit väl ut utvecklas vidare och finns med i den kommande beredningen för 
implementering i ordinarie verksamhet. 

Kommentar 

Grundskolan är underfinansierad vilket gör att satsningen inte kunna inledas i brist på medel. Statsbidrag söks 
för att inleda detta under höstterminen 2021. 

(Utbildning) 

 6.2.r Införande av digitala enheter i grundskolan enligt ett-till-ett. 

Kommentar 

Arbetet med att införa digitala enheter till alla elever inom grundskolan har pågått under våren och de första 
enheterna är på väg ut i verksamheten. Under hösten kommer alla elever ha tillgång till en personlig digital 
enhet. 

(Utbildning) 

 6.2.s.x Skolmedel ska under 2021 användas till inköp av utrustning och enheter för att möjliggöra 
ett-till-ett digitalisering som svarar upp mot de behov skolan flaggat för som är kopplade till 
exempelvis genomförandet av nationella prov och moderna läromedel. Ett-till-ett digitaliseringen är 
också ett led i att bygga ett robustare samhälle. Inte minst under pandemin där gymnasieskolorna 
var stängda märktes vikten av att kunna bedriva undervisning vid behov på distans. 

Kommentar 

Se 6.2.r 

(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 

Arbetet med revidering av resepolicyn har pågått under 2020, den förväntas beslutas under 2021. Det 
reviderade dokumentet kommer bli en riktlinje och inte en policy. Dokumentet blir inte helt nytt utan det handlar 
snarare om revideringar och skärpningar, uppdraget var framförallt att lägga till en form av klimatväxling vilket 
utreds just nu. 

(Gemensam service) 
 
 

Digitala körjournaler har installeras i kommunens verksamhetsbilar. 

(Medborgarservice) 

 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) 

 6.3.c Källsortering av avfall ska införas i kommunens samtliga verksamheter. 
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Status Särskilda uppdrag 

Kommentar 

Återbruksrum och källsortering är införd i kommunhuset. Kostenheten utför sortering i den mån fastigheten 
tillåter. 

(Medborgarservice) 
 
 

Källsortering finns i verksamheterna 

(Kultur- och fritid) 
 
 

Medvetenhet om källsortering är ett viktigt inslag i förskolans verksamhet. 13 av Tierps 18 förskolor är 
certifierade genom Grön flagg. Källsortering i praktiken är en del av undervisningen. 
 

(Utbildning) 
 
 

Dialog pågår på övergripande nivå för att få till utrymmen för sopsortering för IFO huset och kommunhuset. 

(Individ- och familjeomsorg) 

 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 under våren 2021 
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. 

(Medborgarservice) 

 6.3.f Införande av ersättning för cesiumprovtagning av vildsvin som ej uppfyller nivåerna för 
tjänlighet. 

Kommentar 

Införande pågår. 

(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 

Träffpunkten Skutan har lämnat lokalerna som återlämnats till Tierpsbyggen, och återanpassats till lägenheter. 

(Individ- och familjeomsorg) 

 6.3.h Området södra villorna i Siggbo trädgårdsstad läggs ut på anbud under 2021 inför tecknande 
av exploateringsavtal för att hålla nere kommunens belåningsgrad och öka näringslivets medverkan 
i exploatering av området. 

Kommentar 

Förberedelser pågår bland annat med enkäter till byggherrar. 

(Medborgarservice) 

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

Kommentar 

Förberedelser pågår bland annat med enkäter till byggherrar 

(Medborgarservice) 

 6.3.j Under 2021 påbörja arbetet med att ta fram en Mobilitetsplan (plan för ett hållbart rese- och 
transportsystem) för Tierps kommun. 

Kommentar 
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Status Särskilda uppdrag 

Pågående arbete 

(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 

Kultur och Fritid samarbetar med det lokala föreningslivet kring arrangemang som kulturprogram, lov, 
kulturarvstrappan, kulturminnen med mera. Det är också ett samarbete kring lokaler. Vi har en dialog med 
föreningslivet gällande kommunens bidrag och stöd. Kommunen bidrar med fortbildning och 
kunskapsöverföring gällande kommunens strategiska digitaliseringsarbete. 

(Kultur- och fritid) 
 
 

Iop med två sociala företag är under framtagande. 

(Individ- och familjeomsorg) 

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

Kommentar 

Det pågår en översyn av taxor och avgifter samt en genomgång av hyresnivå 

(Kultur- och fritid) 

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

Näringsliv och arbete 

Status Särskilda uppdrag 

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

Kommentar 

Den digitala destinationen Upplev Norduppland har förbättrats och utökats med mycket fler besöksmål, handel 
etcetera. Framtagning av virtuella guidade turer har också påbörjats, cirka 30 platser i kommunen kommer 
presenteras i film och beräknas vara klara under 2021. Produktkatalog har tagits fram under våren 2021 
tillsammans med bland annat Region Uppsala i projektet "100 bussar" i syfte att öka antalet turistbussar till 
våra olika besöksmål. Projekt tillsammans med två kommuner samt Neda har godkänts av Tillväxtverket, start 
april 2021 och skall pågå i ett år i syfte att stärka våra besöksnäringsföretag och öka deras digitala 
kompetens/digitala närvaro 

(Medborgarservice) 

 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 

LOV-företag har en samordnare som dels ansvarar för uppföljning men som också underlättar för företagens 
dialog med kommunen och fungerar som en väg in. I samband med Covid-19 har samordnaren fungerat som 
en länk för att LOV-företagen ska erhålla samma information om rådande riktlinjer kring pandemin som andra 
utförare. Avseende att arbeta för att fler LOV-företag ska söka sig till kommunen har inga riktade aktiviteter 
gjorts under tertial 1. 

(Gemensam service) 
 
 

Försvårats i och med pandemi samt begränsad budget för marknadsföring. 

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

Kommentar 

I alla de forum som vi möter arbetsförmedlingen har vi försökt att erbjuda våra tjänster. Pga otydligheter i deras 
nya uppdrag och organisation har vi ännu inte fått klara besked. 

(Individ- och familjeomsorg) 

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

Kommentar 

Workshops med Svenskt Näringsliv både internt och med lokala företag har genomförts och fortsätter under 
2021 i syfte att identifiera områden att utveckla kopplat till service, bemötande, samverkan och interna 
processer. Har fördröjts av pandemin 

(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 respektive beslut om 
daglig verksamhet i annan kommun eller i extern verksamhet för att så långt som möjligt erbjuda verkställighet i 
egen regi i stället. En långtidsplacering verkställs sedan april månad i egenregi.Ytterligare placeringar planeras 
att verkställas i egen regi under 2021 

(Vård- och omsorg) 
 
 

Hemmaplanslösningar har utvecklas och det är ett ständigt pågående arbete, Den nya organisationen har 
medfört samverkanseffekter. 

(Individ- och familjeomsorg) 

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

Kommentar 

Inom boendena finns rutiner för att ha en hög kvalité vid måltidssituationen, tex att duka fint vid helg och 
servera en tre-rättersmiddag. Avseende utvecklingen av måltider och menyer har ett utvecklingsarbete 
påbörjats med kostenheten. 

(Vård- och omsorg) 

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

Kommentar 

I och med Covid har arbetet genomförts på individnivå då digitala hjälpmedel och individuella aktiviteter 
genomförts i en större skala än tidigare. Kommunikation med anhöriga och närstående genom digitala 
hjälpmedel har implementerats. Träffpunkterna är forfarande stängda men förväntas öppnas direkt efter 
sommaren. 

  

(Vård- och omsorg) 

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

Kommentar 

Arbetet med att ta fram nya arbetssätt och lvaöitetssäkra mätning av kontinuitet påbörjades men har pausats 
pga covid. 

Hemtjänsten har under en 14 dagars period i mars 2021ett  genomsnitt antal personal  på 11,57 jämfört med  
november 2019 då det var 11,67. 

(Vård- och omsorg) 

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

Under inledningen av 1021 har fler medarbetare inom vård och omsorg involverats i olika utvecklingsprojekt 
kopplade till omställningen till ”Effektiv och nära vård”. Även om flera delprojekt har pausats eller drivits i 
begränsad omfattning så är Tierp en av de kommuner som aktivt deltagit i utveckling av ”patientkontrakt” och 
som finns med som referenskommun i Inneras uppdrag att ta fram nya funktioner på 1177. 

Utifrån begränsade resurser på grund av Covid-19 så har dock flertalet projekt som drivs av Region Uppsala 
satts på paus. Ett av undantagen är Vårdcentrum Tierp med närvårdsplatser som har prioriterats. Underlag för 
överenskommelse och avtal rörande en närvårdsenhet i samverkan mellan Region Uppsala, Tierps kommun 
och Älvkarleby kommun är under framtagande. 

(Gemensam service) 
 
 

Arbetet på strategisk nivå har återupptagits men med ett fåtal prioriterade områden. Ett avtal för 
närvårdsenheten är under upparbetande och enheten förväntas starta i november 2021. 

(Vård- och omsorg) 

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

Kommentar 

Pausat pga Covid 

(Vård- och omsorg) 

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

Kommentar 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska säkerställer att befintliga och nya rutiner innehåller ett personcentrerat 
synsätt 

(Gemensam service) 

 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 

Arbetet är påbörjat men har försvårats och försenats pga covid 19 och de restriktioner som införts. 

(Individ- och familjeomsorg) 

 6.6.j Projektet ”Dans för hälsa” permanentas och blir en del av ordinarie verksamhet under 2021. 

Kommentar 

Projektet har övergått till ordinarie verksamhet. Pandemin har medfört att det under våren 2021 endast varit 
möjligt att genomföra några få digitala aktiviteter. Efter sommaren förväntas verksamheten vara i gång fullt ut 
igen. 

(Kultur- och fritid) 
 
 

Dans för hälsa ligger nu hos kultur och fritid. Stimulansmedel för psykisk hälsa har tillförts verksamheten. 

(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. 

 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. 
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Status Särskilda uppdrag 

Kommentar 

Medel är äskade och verksamhetsförstärkningar är delvis genomförda. 

(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 

Samverkan sker inom flera områden, bland annat samverkan runt kompetensförsörjning. 

(Gemensam service) 
 
 

Nytt avtal med Uppsala universitet gällande VFU är undertecknat. Duktiga och engagerade personer utvecklar 
arbetet med VFU studenter. Väldigt goda resultat i utvärderingen från senaste VFU studenterna. 

(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 

Kompetensstrategin har reviderats och beslut tas under våren. Generellt har rådande pandemi utvecklat 
distansarbetet. Digitala HR-utbildningar har tagits fram för att underlätta för chefer och skyddsombud. 
Utvecklingen av arbetsmiljöarbetet genom Stamina-modellen fortsätter. 

(Gemensam service) 
 
 

Kompetensutveckling sker men har minskat pga pandemin och brist på medel. Medel äskade för 
kompetensutveckling av de särskilda medel som finns hos kommundirektören. Pandemin har medfört 
utveckling av nya arbetssätt som kan förenkla för pendlare att arbeta i Tierp. 

(Individ- och familjeomsorg) 

 6.7.c Heltidsresan. Målet ska enligt avtal vara uppnått 2021. 

Kommentar 

De centrala parterna har förlängt införandet av heltid som norm till 2024-12-31 

(Gemensam service) 
 
 

Arbetet med heltidsresan har fortlöpt genom ett projektinförande i liten skala på Wesslandia och Hemjtänst 
Norra samt gruppbostäder. De medarbetare som önskade heltid har det sedan 1 februari 2020.Utifrån att Covid 
kom har projektet inte gått att utvärdera 

(Vård- och omsorg) 

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

Kommentar 

Detta har inte varit aktuellt i vår verksamhet än, men möjlighet ges om det blir aktuellt. 

(Medborgarservice) 
 
 

Deltidsbrandmän inom utbildningsverksamheten har en fungerande arbetssituation 

(Utbildning) 
 
 

Möjlighet ges om det blir akuellt. Många inom IFO pendlar från andra orter. 

(Individ- och familjeomsorg) 



Tertialrapport 17(44) 

Status Särskilda uppdrag 

 6.7.e Kompetensbaserad rekrytering ska genomsyra alla verksamheter för att rekrytering alltid ska 
basera sig på det behov som finns vid rekryteringstillfället. 

Kommentar 

Kompetensbaserad rekrytering tillämpas. 

(Gemensam service) 
 
 

Vid rekrytering är det en del av i processen att se över behovet/kompetensen i början av 
rekryteringsprocessen. 

(Medborgarservice) 
 
 

Genomförda rekryteringar av skolledare och andra nyckelpositioner är tydligt kompetensbaserade och sker i 
samverkan med HR. När det gäller pedagogisk personal följer vi de krav som ställs på olika tjänster. 

(Utbildning) 
 
 

Vid varje vakans som uppstår diskuteras frågan om tjänsten ska tillsättas och om det finns behov på andra håll 
i verksamheten. 

(Individ- och familjeomsorg) 

 6.7.f Förtjänsttecken inom Daglig verksamhet införs anpassat till deltagarna och verksamheten. 

Kommentar 

Planeras genomföras i november -december. 

(Vård- och omsorg) 

 6.7.g Höjning av friskvårdsbidraget till 1500 kronor per år och medarbetare, samt avskaffande av 
friskvårdstimme utifrån ett rättviseperspektiv. 

Kommentar 

Genomfört efter samverkan med fackliga organisationer 

(Tierps kommun) 

 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 

En hel del kompetensutveckling planeras för medarbetarna med hjälp av dessa medel. Enligt planeringen 
kommer drygt 200 medarbetare kunna genomföra kompetensutveckling med dessa medel. Ett axplock av 
dessa: Utbildning säkerhetschef, projektledarutbildning för 80 personer, utbildning för Medicinsk ansvarig, 
kriskommunikation, utbildning av anställda vårdbiträden till undersköterska, ett antal utbildningar inom 
socialtjänsten mm mm 

(Gemensam service) 
 
 

Pågår. Bland annat är projektledarutbildning är inbokad för flera medarbetare innan sommaren 2021. 

(Medborgarservice) 
 
 

Under pandemin har kompetensutvecklingen varit på sparlåga. Kultur och Fritid har anmält 11 medarbetare till 
projektledarutbildningen 

(Kultur- och fritid) 
 
 

Under våren studerar tre barnskötare till förskollärare med ekonomiskt stöd från kommunen. 

(Utbildning) 
 
 

Medel är äskade och vissa utbildningar är bokade. 

(Individ- och familjeomsorg) 
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Status Särskilda uppdrag 

 6.7.i.x Under 2021 avsätts omställningsmedel för att möjliggöra långsiktiga besparingar i 
kombination med miljönytta. Medlen ska under året användas till planering och inrättande av central 
fordonspool i syfte att minska fordonskostnaderna, ta bort arbetsuppgifter kopplat till bilvård, 
däckbyten mm för vårdpersonal samt lägga grunden för etablering av en fossilfri bilpool i kommunen 
som kan nyttjas av privatpersoner de tider kommunen ej har behov av bilarna. Omställningsmedlen 
ska också användas till att införa källsortering i kommunens alla verksamheter för att minska 
kostnaderna för brännbart avfall samt öka sorteringsgraden. Omställningsmedel är också en del i att 
införa digitala verktyg för att digitalisera tjänster som kan erbjuda samma eller bättre service till 
kommuninvånarna till en lägre kostnad för kommunen än idag. 

Kommentar 

Projektledare har anlitats för att utreda detta. 

(Gemensam service) 

 6.7.j.x Senast maj 2021 ska heltidsresan vara på plats. Medel användas för att möjliggöra en optimal 
övergång från dagens läge till fullt ut genomfört. 

Kommentar 

Mlet med att införa Heltidsresan maj 2021 har flyttats fram till 2024. Dock ska den handlingsplan som är 
upprättad följas upp och utvärderas regelbundet för att möjliggöra för fler att få önskad sysselsättningsgrad. 

(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 

Aktiviteter ej påbörjade då verksamheten arbetar med implementeringen av Heltidsresan i mål 6.7, j, x som 
ingår i samma Äldreomsorgssatsning 

(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 

Aktiviteter ej påbörjade då verksamheten arbetar med implementeringen av Heltidsresan i mål 6.7, j, x som 
ingår i samma Äldreomsorgssatsning 

(Vård- och omsorg) 

Hållbarhetslöfte 

För att bidra till arbetet med de nationella miljömålen har länsstyrelsen, i samråd med Uppsala 

läns miljö- och klimatråd, tagit fram en handlingsplan s.k. "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 till att teckna hållbarhetslöften kopplade till varje 

åtgärdsprogram och därmed åta sig att genomföra ett antal åtgärder. Tierps kommun 

undertecknade 2019 flera hållbarhetslöften för minskad klimatpåverkan, som syftar till att öka 

takten för att minska de klimatpåverkande utsläppen och effektivisera energianvändningen i 

länet. En uppföljning av hur arbetet med dessa hållbarhetslöften går för Tierps kommun 

skickades till länsstyrelsen i april 2021 och redovisas också här. 
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Åtgärd 
Aktiviteter som ska 
genomföras inom 
åtgärd 

Aktörsspecifikt mål  
(uppföljningsbart) 
för respektive 
aktivitet som ska 
genomföras. 

Uppföljnin
g grönt 
(enligt 
plan) / gult 
(minder 
avvikelser) 
/ rött (stor 
avvikelse) 

Kommentar 

1. Öka gång och 
cykling 

1. Vidta strategisk 
hastighetsbegränsning 
för motorfordon för att 
öka prioriterade 
vägsträckors attraktivitet 
för gång och cykel. 

1.1 Hastighetsäkra 
alla skolområden till 
år 2022. 

 En hastighetsplan 
antogs i februari 2021 
och kartunderlag är 
framtaget för att 
underlätta arbetet med 
att byta ut skyltar. Vi 
har sökt statlig 
medfinansiering för  
hastighetssänkning. 
Planerat genomförande 
2022-2023. Blir det ej 
beviljat kommer 
genomförandet att 
skjutas på framtiden. 

 2. Prioritera snöröjning 
av gång-/cykelbanor 
framför bilväg (även 
utanför tätort). 

2.1 Prioritera 
snöröjning av gång-
/cykelbanor framför 
bilväg (även utanför 
tätort) i driftplanen 

 Det finns ett beslut om 
ordningen för 
snöröjningen enligt vår 
driftplan. Just nu är det 
huvudcykelnätet som 
är högt prioriterat men 
inte "vanliga" lokala 
cykelvägar. Vi vill 
prioritera ännu mer. Ett 
hinder är att driften har 
begränsat med fordon 
som är tillräckligt smala 
för att röja cykelväg. 
Kommunen verkar inte 
utanför tätort och kan 
således inte påverka 
prio på dessa, där 
saknas också 
cykelvägar. 

 3. Anlägg säkra och 
attraktiva 
parkeringsmöjligheter för 
cykel vid viktiga 
målpunkter som skolor, 
stationer, resecentra, 
affärer, och 
arbetsplatser. 

3.1 Samtliga 
järnvägsstationer 
(5st) ska vara 
utrustade med 
cykelparkering med 
tak. 

 Tågstationen vid Tobo 
har cykeltak. Örbyhus 
station har nu nya 
cykeltak. Vid 
Mehedeby staion är 
cykeltak planerat men 
det ligger en bit fram i 
tiden. 

  3.2 Det ska finnas 
möjlighet till 
cykelparkering vid alla 
kommunala 
verksamheter 

 Detta måste beställas 
från verksamheterna 
själva, vid deras egna 
fastigheter. Oklart i 
vilken utsträckning 
detta gjorts under året. 

 4. Utforma riktlinjer för, 
och anlägg, säkra gång 
och cykelvägar till skolor. 

4.1 Öka mängden 
cykelfält, vi genomför 
ett under 2020 och 
minst en till under 
2021 

 Vi arbetar aktivt för att 
få till cykelfält. En 
förstudie för cykelfält är 
framtagen och statlig 
medfinansiering har 
sökts för 
genomförande 2022-
2023. Får vi inte 
beviljat stöd kommer 
genomförandet att 
skjutas på framtiden. 
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Åtgärd 
Aktiviteter som ska 
genomföras inom 
åtgärd 

Aktörsspecifikt mål  
(uppföljningsbart) 
för respektive 
aktivitet som ska 
genomföras. 

Uppföljnin
g grönt 
(enligt 
plan) / gult 
(minder 
avvikelser) 
/ rött (stor 
avvikelse) 

Kommentar 

Inget cykelfält gjordes 
alltså under 2020. 

 5. Iordningsställa 
servicepunkter för cyklar. 

5.1 Upprätta minst en 
station för 
cykelpumpar 

 Servicepunkter för 
cyklar vid Tierps station 
och Örbyhus station är 
på gång. Arbetet 
beräknas vara klart 
senast 2021-05-31. 

2. Underlätta att 
kombinera olika 
färdmedel och 
linjebyten 

1. Upplåt mark för 
kollektivtrafikanläggning
ar och pendelparkeringar 
vid viktiga knutpunkter 
för kollektivtrafiken 

1.1 Utred och planera 
för cykelgarage vid 
Tierps station 

 1.1-1.2. 
Pendlarparkeringar 
byggs och anläggs i 
nära anslutning till 
kollektivtrafiken, senast 
vid Örbyhus station. 
Kollektivtrafikanläggnin
g kommer förbättras 
vid Vårdcentrum i Tierp 
under hösten 2021 och 
vid busslingan, Tierps 
station, år 2022. 
Gällande busslingan 
vid Tierps station har vi 
har sökt statlig 
medfinansiering för 
genomförande 2022. 
Får vi inte beviljat stöd 
kommer 
genomförandet att 
skjutas på framtiden. 

  1.2 Optimera och 
förbättra för 
kombinationsresor 
buss-tåg vid Tierps 
station genom 
samarbete vid ny 
utformning av 
busslinga. 

 Se ovan. 

  1.3  Förbättra 
anslutning till 
tågperrong från andra 
trafikslag, genom att 
fördubbla antalet 
säkra stråk. 

 I dagsläget finns ingen 
som arbetar med 
frågan. 

 2. Iordningställ trygga 
och tillgängliga 
pendlarparkeringar för bil 
och cykel, gärna med 
laddmöjlighet och 
väderskydd. 

2.1 Fördubbla antalet 
laddplatser vid 
pendlarparkeringarna. 

 2.1-2.3. 
Laddmöjligheter är en 
standard vid utformning 
av offentlig parkering, 
liksom tak och 
belysning vid cykel. 4 
nya offentliga 
laddplatser är 
upprättade år 2020 
samt en ny 
pendlarparkering. Ett 
gott exempel är 
samspel mellan Tierps 
kommun, Region 
Uppsala och 
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Åtgärd 
Aktiviteter som ska 
genomföras inom 
åtgärd 

Aktörsspecifikt mål  
(uppföljningsbart) 
för respektive 
aktivitet som ska 
genomföras. 

Uppföljnin
g grönt 
(enligt 
plan) / gult 
(minder 
avvikelser) 
/ rött (stor 
avvikelse) 

Kommentar 

Trafikverket vid 
projektet Multikoll där 
kommunen möjliggör 
attraktiv cykelparkering 
invid statlig väg vid en 
viktig kollektivtrafiknod 
genom att inarbeta 
markarbete inom TrV:s 
projekt och sedan står 
kommunen för 
belysning och 
cykelparkering. 

  2.2  
Tillgänglighetsanpass
a fler passager till 
kollektivtrafiken. 

 Se ovan. 

  2.3 Samtliga nya 
cykelparkeringar ska 
vara utrustade med 
tak. 

 Se ovan. 

3. Fossilfri 
arbetspendling och 
möteskultur 

1. Möjligör för anställda 
att arbeta hemifrån eller 
via distansarbetsplats. 

1.1 Möjliggör för alla 
verksamhetsområden
, där förutsättningarna 
tillåter. 

 Covid-19 har 
accelererat arbetet och 
medarbetare som har 
möjlighet uppmanas att 
arbeta hemifrån. Under 
2021 har alla anställda 
fått tillgång till Microsoft 
teams mötesfunktion 
och Skype kommer 
därför fasas ut. 

  1.2 Bibehåll 
distansarbetsplatser 
på nuvarande orter 
(Uppsala, Gävle). 

 Distanskontoren i 
Gävle och Uppsala 
nyttjas fortsatt av 
kommunens anställda 
vilket minskar behovet 
av att resa. 

 2. Arbeta för att 
genomföra och 
möjliggöra distansmöten 
via digitala verktyg. 

2.1. Utveckla teknisk 
utrustning i 
möteslokaler. 
Upprätta minst tre 
videokonferensrum 
inom den kommunala 
verksamheten. 

 Ny teknik för 
videokonferenser 
(mikrofoner och 
högtalare) är installerat 
i ett flertal mötesrum. 
Licenser för 
videomöten är 
införskaffat på flera 
enheter. 

  2.2 Revidera 
resepolicy så den 
omfattar 
ställningstagande om 
distansarbete. 

 2.2-3.1. Resepolicyn är 
under revidering. 
Sannolikt kommer 
system för  
klimatväxling införas. 
Beslutas om under 
2021. Den förväntas 
också innehålla 
ställningstagande om 
distansarbete. Redan 
innan pandemin 
möjliggjorde och 
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Åtgärd 
Aktiviteter som ska 
genomföras inom 
åtgärd 

Aktörsspecifikt mål  
(uppföljningsbart) 
för respektive 
aktivitet som ska 
genomföras. 

Uppföljnin
g grönt 
(enligt 
plan) / gult 
(minder 
avvikelser) 
/ rött (stor 
avvikelse) 

Kommentar 

uppmuntrade Tierps 
kommun till 
distansarbete. 

 3. Anta en resepolicy 
med minst årlig 
uppföljning 

3.1 En ny resepolicy 
ska antas under 
2021. 

 Se ovan. 

9. Främja 
tankmöjlighet av 
fossilfria drivmedel 

1. Möjliggör för publik 
laddning/tankning vid 
ladd-/tankplats för 
exempelvis 
kollektivtrafik. 

1.1 Bygg minst ett 
tankställe för biogas 
till år 2022. 

 Kommunen fick under 
2020 pengar från 
klimatklivet för offentligt 
biogastanktälle. En 
upphandling lades ut 
med deadline sista 
februari 2021 men 
ingen aktör lade anbud. 
Vi har därför betalat 
tillbaka pengarna för 
klimatklivet. Under året 
kommer vi sannolikt 
göra ett omtag med 
både upphandling och 
klimatklivet. 

  1.2 Identifiera 
lämpliga 
etableringsplatser för 
tank- och 
laddmöjligheter för 
fossilfria och 
förnybara drivmedel 
(till exempel i 
anslutning till 
servicepunkter på 
landsbygd) och 
inkludera dessa i ÖP. 
(Ny aktivitet). 

 Ingår i arbetet med den 
nya översiktsplanen 
som är under 
framtagande. 

  1.3 Samarbeta med 
andra aktörer för att 
skapa tillräcklig 
efterfrågan för 
etablering av ny 
tankstation för 
fossilfria drivmedel 
alternativt ny 
laddstation för el. 

 1.3-1.4. Vi samarbetar 
med BiodrivÖst i 
frågan. Vi har också 
haft dialog med Region 
Uppsala eftersom det 
sannolikt är avgörande 
att de lovar att vissa av 
deras bussar delvis 
kan tanka biogas i 
Tierp. Vi har inte fått 
tydliga besked. 
Dialogen fortsätter. 

  1.4 Inrätta tankstation 
för fossilfria drivmedel 
alternativt komplettera 
befintlig tankstation 
med fossilfritt 
alternativ. 

 Se ovan. 

 2. Inrätta alternativt 
förbered för 
laddstationer. 

2.1 Minst tio 
laddplatser för 
elfordon ska 
upprättas, förutsatt att 
klimatklivspengar 

 10 publika laddpunkter 
är byggda vid Tierps 
och Örbyhus station. 
Samordning mellan 
kommunen, de 
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Åtgärd 
Aktiviteter som ska 
genomföras inom 
åtgärd 

Aktörsspecifikt mål  
(uppföljningsbart) 
för respektive 
aktivitet som ska 
genomföras. 

Uppföljnin
g grönt 
(enligt 
plan) / gult 
(minder 
avvikelser) 
/ rött (stor 
avvikelse) 

Kommentar 

erhålls. kommunala bolagen 
och externa aktörer 
sker under våren 2021 
för att öka takten på 
utbyggnaden av 
laddstationer. 
Kommunens olika 
verksamheter äger 
frågan att beställa 
laddpunkter för sina 
anställda. 
Tierpsbyggen har 
byggt ett antal vid sina 
verksamheter. 

  2.2 Upprätta dialog 
med externa aktörer 
för att främja 
snabbladdinfrastruktu
r. 

 Dialog med externa 
aktörer är tagen, dock 
har det inte lett till 
något än. 

13. Minska 
klimatpåverkan 
från bygg- och 
anläggningsprojekt 

1. Som beställare ställa 
upphandlingskrav på 
beräkning och minskning 
av klimatpåverkan från 
byggnationer samt väg- 
och anläggningsprojekt i 
samarbete mellan 
beställare och 
branschaktörer. 

1.1 Vid minst en 
upphandling ställa 
krav på minskning av 
klimatpåverkan från 
byggnationer eller 
väg- och 
anläggningsprojekt i 
samarbete mellan 
beställare och 
branschaktörer. 

 Vi vill ställa krav men 
det blir ofta för 
komplext och stort. Det 
skulle göra kostnaden 
för projekt dyrare, där 
vi redan har mycket 
tajta budgetar. Vi 
sneglar ofta på 
Uppsala kommuns 
positiva arbete, men 
det är svårt att ta efter i 
praktiken i och med att 
tomtpriserna vid 
försäljning är något helt 
annat i Tierp. Ställer vi 
höga miljökrav blir 
bygg och anläggning 
dyrare vilket vi inte får 
tillbaka vid försäljning 
pga marknadsvärdet. 
Regeringen planerar 
införa en ny lag om 
klimatdeklaration vid 
nybyggnation i januari 
2022. Kanske kommer 
detta bidra till arbetet. 

14. Minska 
klimatpåverkan 
från måltider 

1. Servera mindre men 
bättre kött - byt 
importerat kött mot 
svenskt kött, gärna 
naturbeteskött eller 
motsvarande. 

1.1 Minst två dagar i 
veckan ska de 
serveras vegetariskt i 
kommunens 
verksamheter. 

 1.1-1.2. Vi har fortsatt 
minst två dagar i 
veckan då det serveras 
vegetarisk mat i 
kommunens 
verksamheter. De 
senaste åren har 
andelen svenskt kött, 
mejeri och ägg ökat 
och ligger på 77 % 
(2020). Under 2020 
beviljades vi medel från 
jordbruksverket 
(Leader) för projektet 
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Åtgärd 
Aktiviteter som ska 
genomföras inom 
åtgärd 

Aktörsspecifikt mål  
(uppföljningsbart) 
för respektive 
aktivitet som ska 
genomföras. 

Uppföljnin
g grönt 
(enligt 
plan) / gult 
(minder 
avvikelser) 
/ rött (stor 
avvikelse) 

Kommentar 

"Mer närodlat i Tierps 
kommun". Syftet är att 
öka andelen 
närproducerat genom 
att få fler lantbrukare i 
kommunen att 
vilja/kunna leverera 
råvaror till kommunens 
verksamheter. Vi 
använder dynamiskt 
inköpssystem (DIS). 
Projektet går bra och 
leder till bättre kontakt 
mellan kommunen och 
producenter. 
Utmaningen blir att 
upprätthålla arbetet 
efter projekttidens slut, 
fortsätta nå ut med 
information till 
producenter, lösa 
logistikfrågor och att 
engagera fler av 
kommunens 
verksamheter i frågan 
om närproducerad mat 
och odling. 

  1.2 100% av det kött 
som serveras ska 
vara svenskt 

 Se ovan. 

 2. Säkerställ att 
matrester som ändå 
uppstår kan nyttiggöras 
genom t.ex. 
biogasproduktion. 

2.1 Andelen matrester 
som blir biogas ska 
öka. 

 I dagsläget samlar vårt 
kommunala bolag 
Temab in allt matavfall 
som skickas till 
Uppsala där det blir 
biogas. Vid senaste 
mätningen (2018) låg 
det på 176 kg insamlat 
mat- och restavfall per 
person i kommunen, vi 
har inte fått siffror för 
2019 ännu. Vid något 
tillfälle var det strul 
med anläggningen i 
Uppsala, då skickades 
matresterna till Ekogas 
i Forsbacka. 

 3. Ta tillvara och förädla 
restprodukter inom 
livsmedelsindustrin som 
kan bli bra ingredienser i 
andra produkter. 

3.1 Matsvinnet ska 
halveras. 

 Kostenheten arbetar 
för att ta tillvara på 
resurserna och 
använda rester för att 
minska matsvinnet. 
Bland annat har man 
under året 2020 
lanserat Klimatlådan, 
där personal till en billig 
penning kan köpa den 
mat som finns kvar i 
skolköken, detta 
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Åtgärd 
Aktiviteter som ska 
genomföras inom 
åtgärd 

Aktörsspecifikt mål  
(uppföljningsbart) 
för respektive 
aktivitet som ska 
genomföras. 

Uppföljnin
g grönt 
(enligt 
plan) / gult 
(minder 
avvikelser) 
/ rött (stor 
avvikelse) 

Kommentar 

uppskattas ha sparat 
ca 300 kg matrester 
och arbetet fortsätter. 

  3.2 Hushållsavfall 
som samlats in för 
materialåtervinning, 
inkl. biologisk 
behandling ska öka 

 Se kommentar 2.1 
ovan. 

 4. Ställ 
upphandlingskrav för 
miljöhänsyn och minskad 
klimatpåverkan från 
livsmedel och 
livsmedelstransporter. 

4.1 Upprätthåll det 
arbete som pågår och 
om möjligt skärp 
kraven. 

 Vi ställde krav och gav 
mervärde för fossilfria 
transporter när 
upphandling av 
livsmedelstransporter 
gjordes. Tyvärr var det 
ingen som uppfyllde 
kravet (svårt i en liten 
kommun). Inför nästa 
gång avtalet ska 
upphandlas kommer 
kraven ställas igen. 

 5. Utveckla ett 
kontinuerligt arbete med 
mätbara mål för att 
minska matsvinnet i 
tillagning, förvaring och 
konsumtion. 

Upprätthåll det arbete 
som pågår och se till 
att matsvinnet 
minskar ytterliggare. 

 Under Coronaåret 
2020 var det svårt att 
upprätthålla 
mätningarna i köken. 
Sedan mars 2021 har 
vi dock börjat att mäta 
på samtliga enheter 
varje dag, något som vi 
kommer fortsätta med 
under hela året. Detta 
för att få fram bra 
underlag för framtida 
arbete med att minska 
matsvinnet. 

15. Inspirera till 
klimatsmarta val 

1. Skapa attraktivare 
bygder med god tillgång 
till natur, kultur och 
evenemang för att 
minska behovet av att 
resa långt bort på 
semester, samt för att 
attrahera besökare. 

1.1 Fortsätta och 
vidareutveckla arbetet 
med att öka 
tillgänglighet och 
intresse för våra 
besöksmål 
tillsammans med 
näringen. Bland annat 
genom information- 
och marknadsförings 
på kommunens 
hemsida, 
besöksappen Upplev 
Norduppland 
(tillsammans med 
Älvkarleby kommun) 
m.m. 

 Detta arbete har bra 
fart. Vi jobbar med 
informations- och 
marnadsföringsinsatser 
på kommunens 
hemsida, i 
besöksappen Upplev 
Norduppland – i 
samarbete med 
Älvkarleby kommun – 
samt via annonser i 
lokala medier. 
Kommunen ingår i ett 
flerrtal projekt med 
syfte att lyfta fram 
kommunen som en 
attraktiv att besöka, 
leva och etablera sitt 
företag i. Även projekt 
där syftet är att skapa 
ett större intresse för 
lokal konsumtion av 
varor, tjänster och 
upplevelser t ex 
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Åtgärd 
Aktiviteter som ska 
genomföras inom 
åtgärd 

Aktörsspecifikt mål  
(uppföljningsbart) 
för respektive 
aktivitet som ska 
genomföras. 

Uppföljnin
g grönt 
(enligt 
plan) / gult 
(minder 
avvikelser) 
/ rött (stor 
avvikelse) 

Kommentar 

"Framtid Hållnäs", 
"Från Köping till Kärna" 
och "Adrenalin & 
Romantik". 

16. Stärka 
integrering av 
klimat, energi och 
hållbar utveckling i 
skola och förskola 

1. Säkerställ säkra 
skolvägar där eleverna 
själva kan ta sig säkert 
och fossilfritt till skolan. 

1.1 Ta fram 
handlingsplan och 
åtgärdslista för varje 
skola 

 En cykelplan kommer 
att tas fram men pga 
resursbrist är arbetet 
inte prioriterat. 

 2. Anpassa och utforma 
utemiljöer så att de 
stimulerar till utevistelse 
och fysisk aktivitet 
samtidigt som de bidrar 
till andra 
hållbarhetsaspekter, 
exempelvis 
klimatanpassning, 
biologisk mångfald och 
förbättrad 
vattenhushållning 

2.1 Ta fram plan för 
återbruk av 
lekplatsmaterial som 
kan rustas för att 
kunna återanvändas 
vid nedmontering. 

 Vi slänger aldrig någon 
lekutrustning som vi 
antingen kan reparera 
där den står eller 
återanvända i någon 
annan lekplats om 
lekplatsen där den står 
ska avvecklas. Då det 
finns tydliga lagkrav på 
den lekutrustning som 
vi har på de 
kommunala 
lekplatserna gör det att 
viss lekutrustning får 
nedslag på 
besiktningarna som 
tyvärr inte går att 
åtgärda – för den 
lekutrustningen håller 
vi just nu på att ta fram 
ett system där vi ska 
kunna skänka den till 
medborgare som är 
intresserade av att 
överta uttjänt 
lekutrustning. 

  2.2 Ta fram förslag på 
naturlekplats med 
inspiration och 
inriktning mot hållbar 
och lokal anknytning 
för att även verka 
pedagogiskt med 
barn och vuxna mot 
bättre val i vardagen 

 Ingen på kommunen 
som haft möjlighet att 
aktivt jobba med frågan 
i dagsläget. 

17. Utbildnings -
 och 
informationsinsatse
r för beslutsfattare 

1. Genomför löpande 
utbildning av politiker 
och beslutsfattare inom 
klimat- och 
hållbarhetsfrågor. 

1.1 Genomför en 
Agenda 2030 
utbildning och 
workshop för politiker 
och 
verksamhetschefer 
under 2019. 

 En större utbildning för 
alla chefer och politiska 
ledning hölls hösten 
2019 om vårt 
hållbarhetsarbete och 
Agenda 2030. 

  1.2 Genomför minst 
två utbildningar per år 
inom 
hållbarhetsfrågor för 
anställda i kommunen 
och/eller 
förtroendevalda. 

 Under 2020 har vi 
främst haft digitala 
utbildningar, såväl 
interna men även 
externa (med hjälp av 
Glokala Sverige samt 
SKR) för såväl 
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Åtgärd 
Aktiviteter som ska 
genomföras inom 
åtgärd 

Aktörsspecifikt mål  
(uppföljningsbart) 
för respektive 
aktivitet som ska 
genomföras. 

Uppföljnin
g grönt 
(enligt 
plan) / gult 
(minder 
avvikelser) 
/ rött (stor 
avvikelse) 

Kommentar 

tjänstemän som 
politiker. Länsstyrelsen 
tar nu fram 
utbildningspaket för 
kommuner som vi 
kommer kunna ta del 
av framöver. 

18. Stimulera 
klimatklok 
produktion och 
konsumtion genom 
exempelvis 
cirkulära 
affärsmodeller och 
delningsekonomi 

1. Ställ krav i 
upphandling att 
produkter ska gå att 
lagas och/eller 
recirkuleras. 

Minst en upphandling 
ska genomföras där vi 
ställer krav på att 
produkter ska lagas / 
recirkuleras 

 Vi har haft möte med 
SKR då de driver ett 
projekt som ska 
resultera i ett centralt 
avtal där kommuner 
ska kunna upphandla 
återvunna möbler och 
möbler som kan 
rennoveras. 
Förhoppningsvis 
resulterar det i ett avtal 
vi kan ansluta oss till, 
vilket sparar mycket tid 
och resurser för oss för 
att komma framåt i 
frågan. 
Upphandlingsenheten 
arbetar dessutom med 
att kunna upphandla 
begagnade 
mobiltelefoner. 

 2.  Gör en kartläggning 
om vad som skulle 
kunna delas inom den 
egna organisationen, 
både organisatoriskt och 
till andra aktörer och 
privatpersoner. 

En kartläggning 
planeras under 2021 

 Kartläggning planeras 
under hösten. 
Förhoppningsvis med 
hjälp av 
högskolepraktikant 
som vi söker just nu. 
Det finns mindre 
initiativ i organisationen 
där delning avmöbler 
och andra prylar sker, 
men det efterfrågas 
mer samordning. Ett 
digitalt verktyg behövs, 
och enligt SKR så är 
det troligt att en sådan 
tjänst kan inkluderas i 
det centrala avtalet om 
recirkulering av möbler 
(se rutan ovan). Det 
vore väldigt bra, då det 
är kostnads- och 
tidskrävande att 
utveckla en egen digital 
plattform. 

20. Fasa ut fossil 
plast 

1. Genomför 
kartläggning av 
verksamhetens 
plastkonsumtion 

En kartläggning 
planeras under 2021. 

 Planeras genomföras 
under hösten, även 
detta med hjälp av 
högskolepraktikant. 
Vårat nya e-
handelssystem som 
införs detta år kommer 
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Åtgärd 
Aktiviteter som ska 
genomföras inom 
åtgärd 

Aktörsspecifikt mål  
(uppföljningsbart) 
för respektive 
aktivitet som ska 
genomföras. 

Uppföljnin
g grönt 
(enligt 
plan) / gult 
(minder 
avvikelser) 
/ rött (stor 
avvikelse) 

Kommentar 

dessutom göra det 
lättare för 
verksamheterna att 
välja miljömärkta 
produkter, vilket 
kommer underlätta 
utfasning av onödig 
och dålig plast. 

 2. Genomför 
kartläggning av 
alternativa material, för 
att ersätta nuvarande 
plastanvändning. 

  Se ovan. 
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Gemensam service 

Driftrapport 

Drifttabell verksamheter 

Enhet Årsutfall 
2020 

Årsprogn
os 

Årsbudget Årsavvikel
se 

Tertialutfa
ll 

Tertialavvi
kelse 

 Kommundirektör  -45 333 -17 674 -17 674 0 -1 990 3 903 

 Politiken  -10 600 -10 752 -10 752 0 -3 627 -42 

 Beredskap/Säkerhet  -2 081 -1 844 -1 844 0 -1 151 -536 

 Kommunikation  -6 090 -5 326 -5 326 0 -1 717 58 

 HR, facklig verksamhet  -6 864 -7 080 -7 080 0 -2 490 -187 

 Ledningsstöd  -2 446 -2 904 -2 904 0 -1 041 -72 

 Tierps del av LC och 
bemanningen  

-7 980 -8 749 -8 749 0 -2 905 12 

 Ekonomi  -11 362 -10 869 -10 581 -288 -4 721 -1 194 

 Upphandling  -3 575 -3 894 -3 994 100 -1 850 -520 

 Kvalitet och strat utv  -6 644 -7 684 -7 563 -121 -3 059 -537 

Summa verksamheten -102 975 -76 776 -76 467 -309 -24 551 885 

Kommentar till drift 

Årsavvikelsen på Ekonomi avser kostnad för Stratsys och Proceedo som inte är budgeterad. 

Föräldraledigheter inom såväl Ekonomi som HR bedöms dock till viss del kunna uppväga 

detta.. 

Investeringsrapport 

Investeringstabell verksamheter 

Enhet Årsutfall 
2020 

Årsprogn
os 

Årsbudget Årsavvikel
se 

Tertialutfa
ll 

Tertialavvi
kelse 

 Kommundirektör  0 -200 -750 550 0 250 

       

       

       

Summa verksamheten 0 -200 -750 550 0 250 

Kommentar till investeringar 
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Medborgarservice 

Driftrapport 

Drifttabell verksamheter 

Enhet Årsutfall 
2020 

Årsprogn
os 

Årsbudget Årsavvikel
se 

Tertialutfa
ll 

Tertialavvi
kelse 

”Lilla” Medborgarservice* 
1210 

-10 159 -12 269 -11 938 -331 -3 898 232 

Kostenheten 1218 500 1 134 506 628 616 1 978 

Samhällsbyggnad 13 -26 192 -41 625 -41 625 0 -11 505 1 928 

Varav kostens resultat 
som utfördelas till 
kunderna (1218) 

   -628   

Varav resultat 
exploateringsverksamhet
en (2104) 

-4 122   -13 786 1 011 1 011 

Summa verksamheten -39 973 -52 760 -53 057 -14 117 -13 776 5 149 

Kommentar till drift 

Medborgarservice  prognostiseras visa en årsavvikelse på +297 tkr (före avdrag för resultatet 

för kosten samt exploateringsverksamheten). 

Efter avdrag för prognostiserad årsavvikelse för kosten (+ 628tkr)och 

exploateringsverksamheten (+ 13 786tkr) landar Medborgarservice på en negativ 

årsavvikelse på -14 117tkr, vilket beror på hyresmodellen med TKAB, prognostiserade 

kostnader för Kyrkskolan, Solgläntan samt Vallskoga förskola som delvis tidigare inte varit 

kända och inte budgeterade. 

  

  

Investeringsrapport 

Investeringstabell verksamheter 

Enhet Årsutfall 
2020 

Årsprogn
os 

Årsbudget Årsavvikel
se 

Tertialutfa
ll 

Tertialavvi
kelse 

”Lilla” Medborgarservice* 
1210 

-150 0 0 0   

Kostenheten 1218 0 -100 -400 300 0 38 

Samhällsbyggnad 13 -30 079 -38 124 -44 788 -6 664 -4 573 -318 

       

Summa verksamheten -30 229 -38 224 -45 188 -6 364 -4 573 -280 

Kommentar till investeringar 

Samhällsbyggnad redovisar en årsprognos för investering/re-investering på + 6 664. 

Trädgårdstaden beräknas inte behöva utnyttja årets budget med ca 9 mnkr. 

Gammelgården beräknas gå över budget med 1 miljon beroende på att spilledningar på 
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fastigheten behövde bytas ut och var inte medräknat i beslutad totalutgift. 

I januari 2021 övertog även Samhällsbyggnad TKABs bokförda värden på Sporthallen i 

Örbyhus på 2 466tkr, som inte var budgeterade. 

Viss ombudgetering kan behöva ske inom ram under 2021. 
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Kultur- och fritid 

Driftrapport 

Drifttabell verksamheter 

Enhet Årsutfall 
2020 

Årsprogn
os 

Årsbudget Årsavvikel
se 

Tertialutfa
ll 

Tertialavvi
kelse 

Administration -8 602 -7 838 -8 438 600 -2 093 762 

Kulturell verksamhet -13 110 -13 366 -13 396 30 -2 621 1 889 

Fritidsverksamhet -43 745 -43 668 -42 168 -1 500 -14 257 -162 

Kulturskola -11 823 -12 009 -12 009 0 -3 770 403 

Summa verksamheten -77 280 -76 881 -76 011 -870 -22 741 2 892 

Kommentar till drift 

Administration prognostiserar ett överskott på 600 tkr avseende bidrag. 

I dagsläget är det svårt att avgöra vilka verksamheter som kommer att kunna fullgöra sina 

planerade aktiviteter och därmed förbruka budgeterade medel. Kulturell verksamhet visar ett 

svagt plus på 30 tkr. 

Per 30 april har Fritidsverksamheten redan ett underskott avseende intäkter till baden med 

cirka 600 tkr på grund av pandemin. Årseffekten av detta beräknas bli cirka 1 500 tkr. 

Investeringsrapport 

Investeringstabell verksamheter 

Enhet Årsutfall 
2020 

Årsprogn
os 

Årsbudget Årsavvikel
se 

Tertialutfa
ll 

Tertialavvi
kelse 

Administration -153,1 0,0 0,0 0 0,0 0,0 

Kulturell verksamhet -126,0 -200,0 -200,0 0 0,0 66,4 

Fritidsverksamhet -120,0 -796,4 -796,4 0 0,0 265,2 

Kulturskola -266,6 -200,0 -200,0 0 0,0 67,2 

Summa verksamheten -665,7 -1 196,4 -1 196,4 0 0,0 398,8 

Kommentar till investeringar 

Investeringarna har ännu inte aktiverats men vi räknar med att använda alla medel under 

2021. 
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Utbildning 

Driftrapport 

Drifttabell verksamheter 

Enhet Årsutfall 
2020 

Årsprogn
os 

Årsbudget Årsavvikel
se 

Tertialutfa
ll 

Tertialavvi
kelse 

Förskoleområde 1  -35 288,4 -38 524,3 -38 194,0 -330,3 -13 801,9 -250,5 

Förskoleomårde 2 -26 680,5 -33 615,3 -33 918,0 302,7 -10 593,0 1 388,4 

Förskoleområde 3 -27 685,2 -30 723,1 -30 930,0 206,9 -10 634,6 354,5 

Admin/ledning/ 
måltider/lokal 

-46 803,0 -35 362,6 -36 524,0 1 161,4 -9 370,4 1 372,9 

Summa verksamheten -136 457,1 -138 225,3 -139 566,0 1 340,7 -44 399,9 2 865,3 

Kommentar till drift 

Förskolan prognostiserar ett överskott på 1 341,7 tkr 

Förklaring till årsavvikelse 

Förskoleområde 1 prognostiserar ett underskott på -330 tkr. 

Underskottet beror på ökade personalkostnader till följd av ej budgeterad löneökning på – 

468 tkr samt bonusutbetalningar om sammanlagt -105 tkr . På intäktssidan finns ej 

budgeterade sjuklönebidrag till följd av Covid-19 på 272 tkr. 

Förskoleområde 2 prognostiserar ett överskott på 303 tkr. 

Överskottet beror på ej budgeterade sjuklönebidrag till följd av Covid-19 på 303 tkr. 

Tertialavvikelsen är positiv 1 388 tkr. Rekrytering pågår för att öka bemanning och 

behörighet vilket under hösten kommer att få genomslag och leder till prognostiserad 

årsavikelse. 

  

Förskoleområde 3 prognostiserar ett överskott på 207 tkr. 

Överskottet beror till stor del på att det på  intäktssidan finns ej budgeterade sjuklönebidrag 

till följd av Covid-19 på 263 tkr. 

På kostnadssidan finns avvikelser i och med ej budgeterad löneökning om ca -35 tkr samt 

bonusutbetalningar om -101 tkr 

  

Centrala medel prognostiserar ett överskott på 1 161 tkr.  

Intäkterna prognostiseras 2 641 tkr högre till följd av förändrade barnomsorgsavgifter och nya 

rutiner kring inkomstuppgifter om ca 900 tkr, ökade statsbidrag om ca 100 tkr samt översyn 

av IKE-fakturering som prognostiseras 1 599 tkr högre än budget. 

Kostnaderna prognostiseras -1 479 tkr högre till följd -1 034 tkr högre IKE-kostnader och ej 

budgeterade löneökningar om -108 tkr. Utöver det finns högre lokalkostnader om -118 tkr till 

följd av att förskolan fakturerats för Tegelbruket för jan-mars trots att det tagits ur budget 

samt ej budgeterade IT-kostnader om -192 tkr till följd av ny fördelning. 
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Drifttabell Grundskola 

Enhet Årsutfall 
2020 

Årsprogn
os 

Årsbudget Årsavvikel
se 

Tertialutfa
ll 

Tertialavvi
kelse 

So 1 Aspen och Kyrk -37 863,2 -35 543,1 -34 248,0 -1 295,1 -13 844,8 -1 197,5 

So 1 Mehede och Bruks -13 634,5 -15 550,5 -15 177,0 -373,5 -5 259,1 271,0 

So2 Örbyhus 7-9, Sirius -16 865,4 -19 705,6 -17 317,0 -2 388,6 -6 795,7 -477,6 

So2 Örbyhus F-6, Vendel -31 360,3 -29 963,3 -29 619,0 -344,3 -11 734,9 -879,1 

So3  -50 585,2 -50 204,7 -49 413,0 -791,7 -17 696,7 381,1 

So4 Björkängssk -12 430,1 -13 198,0 -13 035,0 -163,0 -4 640,0 175,9 

So4 Ol Anders -17 945,5 -18 181,8 -17 240,0 -941,8 -6 622,9 -94,2 

Admin/ledning/måltider/lo
kaler 

-109 509,0 -101 713,7 -97 935,0 -3 778,7 -26 954,3 6 847,6 

Summa verksamheten -290 193,2 -284 060,7 -273 984,0 -10 076,7 -93 548,4 5 027,2 

Kommentar till drift 

Grundskolan prognostiserar ett underskott på  -10 076,7 tkr 

Förklaring till årsavvikelse 

SO 1 Aspen och Kyrk prognostiserar ett underskott på -1 295 tkr. 

  

Underskottet beror på ökade personalkostnader till följd av ej budgeterad bemanning på 

Aspenskolan, ej budgeterad löneökning på -389 tkr samt bonusutbetalningar om sammanlagt -

92 tkr och kostnader för extra städ p g a Covid-19 på -54 tkr. Skolan har och har haft ett 

behov av att utöka personaltätheten bland pedagogisk personal vilket medfört ökade 

kostnader. Översyn av bemanning kring icke pedagogisk personal inleds som åtgärd för att 

säkerställa att denna ligger rätt i omfattning 

På intäktssidan finns ej budgeterade sjuklönebidrag till följd av Covid-19 på 275 tkr. 

  

SO 1 Mehede och Bruks prognostiserar ett underskott på -374. 

Underskottet beror på ökade personalkostnader till följd av ej budgeterad löneökning på -

176 tkr samt bonusutbetalningar om sammanlagt -33 tkr. Behov av att öka behörighet och 

personaltäthet under hösten för att kunna garantera en likvärdig utbildning medför ytterligare 

kostnader under hösten vilket ytterligare belastar prognosen. 

På intäktssidan finns ej budgeterade sjuklönebidrag till följd av Covid-19 på 175 tkr. 

  

SO 2 Örbyhus 7-9 prognostiserar ett underskott på -2 389 tkr 

Underskottet beror på ökade personalkostnader till följd av ej budgeterad löneökning på -

180 tkr samt bonusutbetalningar om sammanlagt -44 tkr . Delar av resterande underskott är en 

nödvändig men obudgeterad utökning av särskild undervisningsgrupp Sirius. Kostnader för 

utökat städ p g a Covid -19 uppgår till -60 tkr 

Verksamheten har utöver det inte ännu genomfört de effektiviseringar om ytterligare 1 500 tkr 

som beslutades i budgetarbetet vilket ger en kraftig prognostiserad avvikelse gentemot 

budget. Örbyhus skola har haft en stor ökning i elevantal vilket till viss del försvårat 

effektiviseringsarbetet. Åtgärder vidtas för att ändå genomföra möjliga delar av detta under 

resterande budgetår. 
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På intäktssidan finns ej budgeterade sjuklönebidrag till följd av Covid-19 på 30 tkr. 

  

SO 2 Örbyhus F-6 och Vendel prognostiserar ett underskott på -344 tkr 

  

Underskottet beror på ökade personalkostnader till följd av ej budgeterad löneökning på -

351 tkr samt bonusutbetalningar om sammanlagt -84 tkr.  IT-kostnaderna prognostiseras dock 

125 tkr lägre än budgeterat. 

På intäktssidan finns ej budgeterade sjuklönebidrag till följd av Covid-19 på 170 tkr. 

Örbyhus skola har haft en stor ökning i elevantal vilket om det fortsätter riskerar att ytterligare 

öka kostnaderna. 

  

SO3 Centralskolan och Tallbacksskolan prognostiserar ett underskott på -792 tkr 

Underskottet beror på ökade personalkostnader till följd av ej budgeterad löneökning på -

584 tkr samt bonusutbetalningar om sammanlagt -131 tkr och kostnader för extra städ p g a 

Covid-19 på -129 tkr . 

På intäktssidan finns ej budgeterade sjuklönebidrag till följd av Covid-19 på 212 tkr. 

  

SO 4 Ol Anderskolan prognostiserar ett underskott på -942 tkr. 

  

Underskottet beror på ökade personalkostnader till följd av ej budgeterad löneökning på 

-204 tkr samt bonusutbetalningar om sammanlagt -62 tkr. Övertalighetsprocess som dragit ut 

på tiden riskerar ger en prognostiserad avvikelse på -206 tkr och ett ökat behov av extra stöd i 

viss elevgrupper har medfört ytterligare negativa avvikelser. I en elevgrupp finns behov av att 

stärka upp med ytterligare resurser till hösten vilket i så fall medför risk för ytterligare 

underskott. 

  

På intäktssidan finns ej budgeterade sjuklönebidrag till följd av Covid-19 på 89tkr 

  

SO4 Björkäng och Hållnäs prognostiserar ett underskott på -163 tkr 

Underskottet beror på  ej budgeterad löneökning på 

-153 tkr samt bonusutbetalningar om sammanlagt -45 tkr. Arbete med möjliga åtgärder inleds 

under april. IT-kostnaderna är 73 tkr lägre än budgeterat. 

På intäktssidan finns ej budgeterade sjuklönebidrag till följd av Covid-19 på 26 tkr. 

  

Centrala kostnader 669 prognostiserar ett underskott på 3 778,7 tkr. 

Underskottet beror tillstörsta del på felaktiga underlag gällande skolskjutskostnader som ger 

ett underskott på -3 299 tkr. Avtalet vi har är mycket ofördelaktigt och då grundskolan redan 

är underfinansierad hade rätt underlag inte gjort skillnad då det helt enkelt inte finns fler 

effektiviseringar att göra. Underskott vad gäller skolmåltider på -2 491 tkr är som planerat då 

budget är lagd utifrån föregående års utfall som medförde en återbetalning från kostenheten. 

Övriga stora avvikelser på kostnadssidan är modersmålsundervisning som prognostiseras -
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600 tkr högre än budget. Här vidtas åtgärder för samverkan med andra kommuner för att få 

ner kostnaden och undvika ytterligare underskott till hösten. Ej budgeterade löneökningar 

uppgår till -262 tkr och bonus till -18 tkr. Kostnaderna för IKE prognostiseras -703 tkr högre 

än budgeterat. 

  

Intäkterna prognostiseras 3 189 tkr högre än budgeterat främst till följd av ökade statsbidrag 

på 2 724 tkr samt högre IKE-intäkter på 431 tkr. 

  

Sammantaget belastas grundskolan totalt med kostnader om - 9 743 tkr som inte är möjliga att 

påverka. Grundskolan är därmed underfinansierad och det är svårt att vidta fler åtgärder än 

vad som beskrivits ovan. Årets styrning av ekonomin kommer till stor del handla om att 

minimera underskott samtidigt som vissa satsningar är nödvändiga för att komma tillrätta med 

de kvalitetsmässiga utmaningar som finns och i detta ligger en mycket stor utmaning. 

  

Drifttabell Gymnasium 

Enhet Årsutfall 
2020 

Årsprogn
os 

Årsbudget Årsavvikel
se 

Tertialutfa
ll 

Tertialavvi
kelse 

 Skolområde övergrip  49 914 51 134 50 403 -731 16 757 463 

 Gymnasiesärskola  20 380 19 595 19 380 -215 7 791 -218 

 Yrkesutbildning  20 410 18 667 17 717 -950 6 928 -757 

 Vuxenutbildning  31 013 21 923 20 624 -1 299 10 203 308 

 Elevhälsoteam  5 689 8 372 8 372 0 2 806 269 

 Utbildningschef  3 221 3 255 3 255 0 1 549 -190 

Summa verksamheten 130 627 122 946 119 751 -3 195 46 034 -125 

Kommentar till drift 

Gymnasium och vuxenutbildning prognostiserar ett underskott på -3 195 tkr 

  

Förklaring till årsavvikelse 

Prognostiserad avvikelse beror till största del på att i budget beslutade åtgärder inte 

kommunicerats och genomförts enligt plan. Försenade övertalighetsprocesser sätts nu igång 

och kan beroende på tidsåtgång påverka kommande prognoser positivt. Inför höstterminen 

finns en osäkerhet kring IKE som riskerar att skapa underskott i förhållande till budget. I och 

med rekrytering av ny rektor genomförs översyn av organisation och tjänster vilket kan 

möjliggöra ytterligare effektiviseringar. 

  

Investeringsrapport 

Investeringstabell verksamheter 

Enhet Årsutfall 
2020 

Årsprogn
os 

Årsbudget Årsavvikel
se 

Tertialutfa
ll 

Tertialavvi
kelse 

Förskoleområde 1  -191 -250 -250 0,0 0,0 84 

Förskoleomårde 2 -252 -250 -250 0,0 2,0 86 
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Enhet Årsutfall 
2020 

Årsprogn
os 

Årsbudget Årsavvikel
se 

Tertialutfa
ll 

Tertialavvi
kelse 

Förskoleområde 3 -236 -250 -250 0,0 0,0 84 

Admin/ledning/måltider 
lokaler 

0 0 0 0,0 0,0 0 

Summa verksamheten -679 -750 -750 0,0 2,0 254 

Kommentar till investeringar 

Investeringstabell Grundskola 

Enhet Årsutfall 
2020 

Årsprogn
os 

Årsbudget Årsavvikel
se 

Tertialutfa
ll 

Tertialavvi
kelse 

So 1 Aspen och Kyrk -92,4 -200,0 -200,0 0,0 -4,0 62,0 

So 1 Mehede och Bruks 0,0 -100,0 -100,0 0,0 0,0 34,0 

So2 Örbyhus 7-9, Sirius -150,0 -250,0 -250,0 0,0 -47,0 37,0 

So2 Örbyhus F-6, Vendel -97,7 -100,0 -100,0 0,0 -46,0 -12,0 

So3  -307,9 -250,0 -250,0 0,0 0,0 84,0 

So4 Björkängssk -261,1 -100,0 -100,0 0,0 -17,0 17,0 

So4 Ol Anders -244,3 -100,0 -100,0 0,0 0,0 34,0 

Admin/ledning/måltider/lo
kaler 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Summa verksamheten -1 153,4 -1 100,0 -1 100,0 0,0 -114,0 256,0 

Kommentar till investeringar 

Investeringstabell Gymnasium 

Enhet Årsutfall 
2020 

Årsprogn
os 

Årsbudget Årsavvikel
se 

Tertialutfa
ll 

Tertialavvi
kelse 

Gymnasieskola 182 1 500 1 500 0 564 -64 

       

       

       

Summa verksamheten 182 1 500 1 500 0 564 -64 

Kommentar till investeringar 
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Vård- och omsorg 

Driftrapport 

Drifttabell verksamheter 

Enhet Årsutfall 
2020 

Årsprogn
os 

Årsbudget Årsavvikel
se 

Tertialutfa
ll 

Tertialavvi
kelse 

 Äldreomsorg  264 863 285 645 283 672 -1 973 73 425 15 551 

 
Funktionshindradeomsor
g  

103 479 108 216 107 606 -610 36 497 -3 371 

       

       

Summa verksamheten 368 342 393 861 391 278 -2 583 109 922 12 180 

Kommentar till drift 

Underskottet beror i huvudsak på ökade kostnader pga åtgärder för minskad spridning av 

Covid-19 samt för ökade volymer inom personlig assistans. 

Ett positivt resultat påvisas på köpta platser då ett omfattande ärende verkställs på 

hemmaplan. Även färdtjänst prognostiserar ett positivt resultat. 

Inga statsbidrag förväntas utgå för merkostnader till följd av Covid-19 vilket innebär att 

verksamheten kan komma att få en högre negativ avvikelse pga av åtgärder i samband med 

pandemin. 

  

Investeringsrapport 

Investeringstabell verksamheter 

Enhet Årsutfall 
2020 

Årsprogn
os 

Årsbudget Årsavvikel
se 

Tertialutfa
ll 

Tertialavvi
kelse 

 Äldreomsorg  1 713 1 500 1 500 0 184 316 

 
Funktionshindradeomsor
g  

248 350 350 0 0 118 

       

       

Summa verksamheten 1 961 1 850 1 850 0 184 434 

Kommentar till investeringar 
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Individ- och familjeomsorg 

Driftrapport 

Drifttabell verksamheter 

Enhet Årsutfall 
2020 

Årsprogn
os 

Årsbudget Årsavvikel
se 

Tertialutfa
ll 

Tertialavvi
kelse 

Beroendenheten -8 813 -10 330 -10 330 0 -2 555 575 

Familjestöd -3 782 -4 810 -4 810 0 -1 499 332 

Socialpsykiatri -8 846 -9 290 -9 290 0 -3 207 296 

AME -8 031 -6 812 -6 812 0 -2 809 -193 

Ekonomiskt bistånd -21 712 -25 000 -25 000 0 -10 072 -1 465 

Rekrytering -5 988 -6 160 -6 160 0 -1 891 449 

Barn och 
undomsenheten 

-63 945 -66 532 -53 150 -13 382 -21 583 -4 020 

Ungdomsenheten -1 953 -2 210 -2 210 0 -727 103 

Bergis -322 0 0 0 0 0 

Administration/ledning 
inkl Överförmyndare 

-22 428 -24 921 -21 201 -3 720 -9 641 -1 914 

Summa verksamheten -145 820 -156 065 -138 963 -17 102 -53 984 -5 837 

Kommentar till drift 

Höga kostnader för vård av barn och unga. Under 2020 ökade placeringskostnaderna med 

drygt 50% jämfört med föregående år. Vi ligger fn kvar på samma höga nivå, trots att färre 

barn placeras, pga ärendens komplexitet.I några av dessa ärenden har utveckling skett och 

annan placeringsform  blir aktuell. Ökning av kostnader för försörjningsstöd och våld i nära 

relationer. Ökat tryck på beroende med fler placeringar,  inom ram. Adm är underbudgeterat 

för att ge enheterna större chans att nå budget. 

Investeringsrapport 

Investeringstabell verksamheter 

Enhet Årsutfall 
2020 

Årsprogn
os 

Årsbudget Årsavvikel
se 

Tertialutfa
ll 

Tertialavvi
kelse 

Administration/ledning  -319,6 -350,0 -350,0 0 -183,5 -67,1 

       

       

       

Summa verksamheten -319,6 -350,0 -350,0 0 -183,5 -67,1 

Kommentar till investeringar 

En verksamhetsanpassning av lokalerna i IFO  huset har gjorts, vilket förbrukat större delen 

av investeringsmedlen. Bedömningen är att resterande medel kommer att förbrukas. 



Tertialrapport 40(44) 

It-nämnd 

Driftrapport 

Drifttabell verksamheter 

Enhet Årsutfall 
2020 

Årsprogn
os 

Årsbudget Årsavvikel
se 

Tertialutfa
ll 

Tertialavvi
kelse 

intäkter 67 539 68 252 68 252  22 814 63 

IT-administration -5 617 -6 156 -6 156  -3 003 -950 

IT-Drift -57 511 -22 330 -22 330  -13 219 -5 776 

Förvaltningsstöd -4 411 -6 953 -6 953  -2 353 -35 

Nät  -11 458 -11 458  -2 029 1 791 

Support  -21 355 -21 355  -3 454 3 664 

Summa verksamheten 0 0 0  -1 244 -1 243 

Kommentar till drift 

Projekten för telefoni, print, "TEAMS meetings only" kommer att slutföras före 

halvårsskiftet. Identitetsprojektet är försenat i tid p.g.a. det är svårt att få tag i externa resurser 

hos ATEA och Advania. Dock ligger projektet bra till budgetmässigt enligt projektledaren. 

Det här innebär att förbrukningen av konsulttimmar minskar under hösten för att enbart 

handla om Samsourcing-projektet och där underliggande delprojekt. 

Investeringsrapport 

Investeringstabell verksamheter 

Enhet Årsutfall 
2020 

Årsprogn
os 

Årsbudget Årsavvikel
se 

Tertialutfa
ll 

Tertialavvi
kelse 

 Administration  0 0 -500 0  166 

 Drift  -714 -3 100 -5 000 0 -438 1 228 

 Nät  0 -4 300 -3 000 0  1 000 

 Support  0  -100 0  34 

Summa verksamheten -714 -7 400 -8 600 0 -438 2 428 

Kommentar till investeringar 

Nät: 10 gigabitsnätet för kommunikation från medlemskommunerna till serverparken, 2 nya 

brandväggar i varje kommun, Coreswitchar, 2 st per kommun.: Prognos 4300 tkr 

IT-Drift: Ny backup-lösning VEEM, Prognos 2600tkr 

IT-Drift: Loggserver: 500 tkr 
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Lönenämnd 

Driftrapport 

Drifttabell verksamheter 

Enhet Årsutfall 
2020 

Årsprogn
os 

Årsbudget Årsavvikel
se 

Tertialutfa
ll 

Tertialavvi
kelse 

 Lönenämnd  0      

 Intäkter   11 043 11 043 0 3 681 0 

 Kostnader   -11 043 -11 043 0 -3 370 314 

       

Summa verksamheten 0 0 0 0 311 314 

Kommentar till drift 

Investeringsrapport 

Investeringstabell verksamheter 

Enhet Årsutfall 
2020 

Årsprogn
os 

Årsbudget Årsavvikel
se 

Tertialutfa
ll 

Tertialavvi
kelse 

       

       

       

       

Summa verksamheten       

Kommentar till investeringar 

Har inga investeringar. 



Tertialrapport 42(44) 

Jävsnämnd 

Driftrapport 

Drifttabell verksamheter 

Enhet Årsutfall 
2020 

Årsprogn
os 

Årsbudget Årsavvikel
se 

Tertialutfa
ll 

Tertialavvi
kelse 

 Jävsnämnd  -25 -35 -44 9 -10 5 

       

       

       

Summa verksamheten -25 -35 -44 9 -10 5 

Kommentar till drift 

Investeringsrapport 

Investeringstabell verksamheter 

Enhet Årsutfall 
2020 

Årsprogn
os 

Årsbudget Årsavvikel
se 

Tertialutfa
ll 

Tertialavvi
kelse 

       

       

       

       

Summa verksamheten       

Kommentar till investeringar 

Har inga investeringar 
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Valnämnd 

Driftrapport 

Drifttabell verksamheter 

Enhet Årsutfall 
2020 

Årsprogn
os 

Årsbudget Årsavvikel
se 

Tertialutfa
ll 

Tertialavvi
kelse 

 Valnämnd  0 -14 -29 15 0 11 

       

       

       

Summa verksamheten 0 -14 -29 15 0 11 

Kommentar till drift 

Investeringsrapport 

Investeringstabell verksamheter 

Enhet Årsutfall 
2020 

Årsprogn
os 

Årsbudget Årsavvikel
se 

Tertialutfa
ll 

Tertialavvi
kelse 

       

       

       

       

Summa verksamheten       

Kommentar till investeringar 

Har inga investeringar 
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Revision 

Driftrapport 

Drifttabell verksamheter 

Enhet Årsutfall 
2020 

Årsprogn
os 

Årsbudget Årsavvikel
se 

Tertialutfa
ll 

Tertialavvi
kelse 

 Revision  -1 195 -1 625 -1 625 0 -155 387 

       

       

       

Summa verksamheten -1 195 -1 625 -1 625 0 -155 387 

Kommentar till drift 

Investeringsrapport 

Investeringstabell verksamheter 

Enhet Årsutfall 
2020 

Årsprogn
os 

Årsbudget Årsavvikel
se 

Tertialutfa
ll 

Tertialavvi
kelse 

       

       

       

       

Summa verksamheten       

Kommentar till investeringar 

Har inga investeringar 



Tierps kommun 2021-05-14

    Årsbudget Periodbudget Redovisat Periodavvikelse Årsprognos Föreg_prognos Årsavvikelse
 
  Resultaträkning
 
  Nämnd/Ansvarsområde
  Revision -1625 -542 -155 387 -1625 -1625 0
  Valnämnd -29 -11 0 11 -14 -29 15
  Jävsnämnd -44 -15 -10 5 -35 -35 9
  Lönenämnd 0 0 -469 -469 0 0 0
  IT-nämnd 0 0 -1242 -1242 0 0 0
 
  Kommunstyrelsen
  Gemensam service -76467 -25439 -24240 1199 -76776 -77000 -309
  Medborgarservice -53057 -18929 -14819 4110 -52760 -52521 297
 
  Produktion
  Kultur och fritid -76011 -25633 -22740 2893 -76881 -76981 -870
  Förskola -139566 -47265 -44400 2865 -138225 -138816 1341
  Grundskola -273984 -98576 -93548 5027 -286209 -282128 -12225
  Gymnasieskola -119751 -45915 -46040 -125 -122946 -123786 -3195
  Äldreomsorg -283672 -88976 -73497 15478 -285645 -292072 -1973
  Funktionshindradeomsorg -107606 -33125 -36494 -3369 -108216 -109471 -610
  Individ och familj -138963 -48145 -54161 -6016 -156064 -156064 -17101
  Summa nettokostnad verksamheterna -1270775 -432569 -411815 20754 -1305397 -1310528 -34622
  Finansiering 1290852 430286 422738 -7548 1342703 1343441 51851
  Summa nettokostnad Tierps kommun 20077 -2284 10923 13207 37306 32913 17229
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