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KALLELSE

Till ledamöter och ersättare

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde

Tid: 2019-10-22 kl. 12:30
Plats: A-salen

FÖREDRAGNINGSLISTA

1 Upprop

2 Tid och plats för justering:  28/10 kl. 
11.00, kommunalrådets rum - Joachim 
Stormvall (MP)

3 Godkännande av föredragningslistan 2019/106

4 12.30 -13.00 Bolagen har en genomgång 
av delårsrapport och prognos

5 13.00 - 14.30 Information 
Arbetsmiljöverket - Ett hållbart arbetsliv 
är lönsamt för alla

6 14.30 - 15.30 Verksamhetscheferna har 
en genomgång av delårsrapport och 
prognos

2019/419

Kommunstyrelsens ärenden

7 SEKRETESS Beslut om tillträdesförbud 2019/685

8 Anmälan av ordförandebeslut - sekretess 2018/1161

9 Verksamhetschef för elevhälsans 
medicinska insats och ansvarig för 
anmälan enligt Lex Maria

2019/510

10 Antagande av detaljplan DP 246 - Yttrö 
2:10

11 Nybyggnad av vindkraftverk med 
tillhörande transformatorstation

12 Begäran om överlåtelse av tillsynsansvar 
enligt miljöbalken

2019/746
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13 Försäljning kanalisation 2019/748

14 Ombudgetering investeringsbudget 2019/794

15 Internkontrollplan för Tierps kommun 
2020

2019/762

16 Bemyndigande att underteckna 
handlingar

2019/749

17 Teckningsrätt avseende kommunens 
bankkonton, bankgirokonton, 
plusgirokonton och checkräkningar

2019/751

18 Sammanträdesdagar för 
kommunstyrelsen 2020

2019/743

19 Återrapportering om planerade 
företagsbesök

2019/280

20 Revidering av delegationsordningen 2019/154

21 Redovisning av delegationsbeslut 2019/61

22 Redovisning av protokoll 2019 2019/150

23 Redovisning av inkomna beslut och 
skrivelser

2019/70

Ärenden till kommunfullmäktige

24 Svar på motion - Bilfritt centrum, 
Agnetha Andersson (V)

2019/361

25 Delårsrapport 2019/419

26 Taxa för vatten och avlopp 2020 2019/810

27 Taxa för Renhållning 2020 2019/811

28 Taxa för slamavgifter 2020 2019/812

29 Riktlinjer för avgifter inom vård och 
omsorg för insatser enligt 
socialtjänstlagen, hälso- och 
sjukvårdslagen och taxa i anslutning till 
insatser enligt LSS

2019/754

2



3 (3)

30 Taxa för service och tjänster i anslutning 
till insatser inom vård och omsorg för 
äldre och personer med 
funktionsnedsättning

2019/755

31 Redovisning av ej verkställda beslut 
kvartal 2 2019 – Utskottet arbete och 
omsorg

2019/508

32 Redovisning av ej verkställda beslut 
kvartal 2 2019 – Utskottet barn och 
ungdom

2019/509

33 Riktlinje för markanvisningar och 
exploateringsavtal

2019/738

34 Bestämmelser om omställningsstöd och 
pension för förtroendevalda

2018/515

35 Tillämpningsanvisningar för 
bestämmelser om omställningsstöd och 
pension för förtroendevalda

2018/515

36 Samverkansavtal och reglemente för den 
gemensamma räddningsnämnden

2019/710

37 Uppsala brandförsvars handlingsprogram 
2020, RÄN 2019-0033

2019/530

38 Strategiska utvecklingsområden för 2020-
2023

2019/808

39 Revidering av finansiellt mål i riktlinje 
för ekonomisk styrning (ekonomiska 
styrregler)

2017/991

40 Plan för Tierps kommuns ekonomi och 
verksamhet 2020-2022

2019/783

Sara Sjödal Anna Trankell
Ordförande Tf. Kommunsekreterare

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

Tjänsteutlåtande 
Datum Diarienummer

2019-10-03 KS 2019/106

Godkännande av föredragningslistan

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna föredragningslistan.
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Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande 
Datum Diarienummer

2019-10-14 KS Ange dnr

Bolagens genomgång av delårsrapport och prognos

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Representanter för Tierps energi och miljö AB och Tierps 
kommunfastigheter AB går igenom bolagens delårsrapport och prognos.
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Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande 
Datum Diarienummer

2019-10-14 KS Ange dnr

Arbetsmiljöverket - Ett hållbart arbetsliv

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Arbetsmiljöverket håller i en föreläsning om ett hållbart arbetsliv.
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Ett hållbart arbetsliv är lönsamt för alla

Systematiskt arbetsmiljöarbete i politikerstyrda organisationer1 2019-10-15
7

http://www.av.se/


Regeringens 
arbetsmiljöstrategi är: 
• Ett hållbart arbetsliv
• Stärka den organisatoriska och 

sociala  arbetsmiljön 
• Nollvision för dödsolyckor

Systematiskt arbetsmiljöarbete i politikerstyrda organisationer2 2019-10-15
8

http://www.av.se/


Systematiskt arbetsmiljöarbete i politikerstyrda organisationer3 2019-10-15

Kvinnors och mäns sjukpenningtal 

(Uppdaterad 2019-04-26)

9
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Anmälda arbetssjukdomar efter huvudsakliga besvär 2017

Källa: Arbetsmiljöverket (ISA)

Systematiskt arbetsmiljöarbete i politikerstyrda organisationer4 2019-10-15
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Arbetsmiljön är en fråga om 
jämställdhet
• Kvinnor och män har olika arbetsuppgifter och 

utsätts därför för olika risker. 
Den arbetsrelaterade ohälsan speglar detta! 
• Det förebyggande arbetsmiljöarbetet är 

svagare i verksamheter där kvinnor är i 
majoritet.
• Organisationen gör skillnaden! Det handlar 

om medveten styrning av resurser, ledning 
och organisering av arbetet. 

 

Systematiskt arbetsmiljöarbete i politikerstyrda organisationer5 2019-10-15
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Tillgänglig arbetsmiljö
• Arbetssituationen ska ge utrymme för mänskliga 

variationer, till exempel variationer i erfarenhet och 
kompetens, längd, syn, hörsel samt läs- och skrivförmåga.

• Tillgänglighet handlar om att arbetsmiljön ska fungera för 
alla, oavsett funktionsförmåga eller funktionsnedsättning. 

• Det som är bra för alla kan vara nödvändigt för vissa.

2019-10-15Systematiskt arbetsmiljöarbete i politikerstyrda organisationer6
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Arbetsmiljölagen omfattar

• Alla arbetstagare
• Elever i utbildning

Arbetsgivarens skyldigheter att 
förebygga ohälsa och olycksfall i 
arbetet

Systematiskt arbetsmiljöarbete i politikerstyrda organisationer7 2019-10-15
13

http://www.av.se/


Ingen lag tar över någon annan

Hälso- och
 sjukvårdslagen

Arbetsmiljölagen
Socialtjänstlagen

Skollagen
Lagen om stöd
 och service 

Arbetsgivaren måste i en konkret situation förena arbetstagarnas, elevernas, 
brukarnas, patienternas och klienternas intressen

Systematiskt arbetsmiljöarbete i politikerstyrda organisationer8

Kommunallagen

2019-10-15
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Du som politiker i fullmäktige och 
nämnd är arbetsgivare
• Du är yttersta arbetsgivarrepresentanten 

för kommun och landsting/region
• Du ger förutsättningarna för 

arbetsmiljöarbetet
• Du ska se till att arbetsmiljölagen följs i 

verksamheten
• Du är byggherre vid ny och 

ombyggnationer

Systematiskt arbetsmiljöarbete i politikerstyrda organisationer9 2019-10-15
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Hur får du reda på vad som behövs för bättre arbetsmiljö

• Undersökningar och riskbedömningar
• Händelserapportering: tillbud, olycksfall, 

ohälsa
• Riskbedömning av arbetsmiljön vid 

förändringar
• Åtgärder i handlingsplaner  

Systematiskt arbetsmiljöarbete i politikerstyrda organisationer10 2019-10-15
16
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Följ upp 
varje år

Utfall

Resu
rse

r

Systematiskt arbetsmiljöarbete i politikerstyrda organisationer11 2019-10-15
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Roller i det systematiska arbetsmiljöarbetet

•Politiker vad och när
• Tjänstemän hur och vem
•Respekt och tillit för varandras roller
• Fördelning av arbetsmiljöuppgifter:  

väldefinierat uppdrag - resurser - 
kunskaper - befogenheter 

Systematiskt arbetsmiljöarbete i politikerstyrda organisationer12 2019-10-15
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Arbetsmiljöproblem ska få sina lösningar

• Till exempel: Skola med dålig luft där 
arbetstagare och elever har huvudvärk 
och allergibesvär.
• Åtgärder för att få bort eller minska 

riskerna så snart det är praktiskt möjligt. 
• Arbetsmiljölagen godtar inte att en 

arbetsgivare låter bli att vidta åtgärder på 
grund av dålig ekonomi

Systematiskt arbetsmiljöarbete i politikerstyrda organisationer13 2019-10-15
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Arbetsmiljöverket inspekterar

• Besöker arbetsplatser och kontrollerar att 
arbetsgivaren följer arbetsmiljölagstiftningen 
• Identifierar brister utifrån 

arbetsmiljölagstiftningen, föreskrifter och 
allmänna råd

Systematiskt arbetsmiljöarbete i politikerstyrda organisationer14 2019-10-15
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Om brister inte åtgärdas

Föreläggande och förbud – exempel:
• Föreläggande att åtgärda bristande 

ventilation på en skola.
• Förbud att placera patientsängar på ett 

visst sätt.
Föreläggande och förbud kan förenas 
med vite.

Systematiskt arbetsmiljöarbete i politikerstyrda organisationer15 2019-10-15
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Sanktionsavgifter eller böter

• Regler med sanktionsavgifter
• Bestämmelser belagda med böter

Systematiskt arbetsmiljöarbete i politikerstyrda organisationer16 2019-10-15
22
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Arbetsmiljöbrott

• I 3 kap 10 § Brottsbalken definieras 
straffansvaret

• Arbetsplatsolycka eller allvarligt tillbud på 
grund av brister i verksamheten - 
åtalsanmälan

Systematiskt arbetsmiljöarbete i politikerstyrda organisationer17 2019-10-15
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Hjälp och stöd från Sveriges 
Kommuner och Landsting, SKL

• Korta utbildningsfilmer
• Skriftligt material

Systematiskt arbetsmiljöarbete i politikerstyrda organisationer18 2019-10-15
24
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• Ni har alla möjligheter att 
skapa bra arbetsmiljö.

• Med kunskap, kompetens, 
resurser och vilja kan ni 
komma långt.

• Mer information finns på: 
av.se

Systematiskt arbetsmiljöarbete i politikerstyrda organisationer19 2019-10-15
25
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Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande 
Datum Diarienummer

2019-10-09 KS 2019/419

Genomgång av delårsrapport per den 31 augusti

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Verksamhetscheferna går igenom delårsrapporten. 
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Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande 
Datum Diarienummer

2019-10-14 KS 2018/1161

Anmälan av ordförandebeslut - sekretess

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar 

att ta anmälan av ordförandebeslut till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Följande ordförandebeslut har fattats av kommunstyrelsens ordförande
med stöd av kommunstyrelsens delegationsordning
punkt U005 vid brådskande ärende.

Sekretess:
 Snabbyttrande/upplysning enligt 6 kap 20 § andra stycket 

föräldrabalken 2019-09-11
 Snabbyttrande/upplysning enligt 6 kap 20 § andra stycket 

föräldrabalken 2019-09-11
 Adoptionsutredning enligt 4 kap 14 § föräldrabalken

2019-09-03

Underlagen redovisas på sammanträdet i delegationspärmen.

Beslutsunderlag 
 Ordförandebeslut enligt ovan

Beslutet skickas till 
 IFO 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utskottet barn och ungdom
2019-10-09

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign

§ 226
Dnr 2019/510     

Verksamhetschef för elevhälsans medicinska insats och 
ansvarig för anmälan enligt Lex Maria 

Beslut 
Utskottet barn och ungdom föreslår kommunstyrelsen besluta

att utse Karina Vallström till verksamhetschef för elevhälsans medicinska 
insats och 

att utse Linda Fhinn, legitimerad specialistsjuksköterska inom hälso- och 
sjukvård för barn och unga, till ansvarig för anmälan enligt lex Maria. 

Sammanfattning av ärendet
Av skollagen framgår att det ska finnas elevhälsa (tidigare skolhälsovård) 
för eleverna i förskoleklass, grundskola, gymnasieskolan med flera. 
Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och 
specialpedagogiska insatser. Av hälso- och sjukvårdslagen framgår att det 
inom hälso- och sjukvård ska finnas någon som svarar för verksamheten 
(verksamhetschef) och denna utses av vårdgivaren. En verksamhetschef ska 
bland annat ansvara för den löpande verksamheten som bedrivs av 
skolsköterskor och skolläkare och bevaka att elevhälsans hälso- och 
sjukvård tillgodoser en hög patientsäkerhet.

Elevhälsans medicinska insats är en hälso- och sjukvårdsverksamhet och 
regleras därför i hälso- och sjukvårdslagen. För all hälso- och sjukvård ska 
det, enligt hälso- och sjukvårdslagen, finnas en tydligt definierad 
vårdgivare. Vårdgivaren för skolhälsovården är kommunstyrelsen i Tierps 
kommun.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Att utse verksamhetschef och ansvarig för anmälan enligt lex Maria medför 
i dagsläget inga merkostnader utöver den tid som beräknas för uppdraget.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse

Beslutet skickas till 
 Skolchef    
 Samordnare och Verksamhetschef för elevhälsan
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Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande 
Datum Diarienummer

2019-05-23 KS 2019/510

Verksamhetschef för elevhälsans medicinska insats och 
ansvarig för anmälan enligt lex Maria

Förslag till beslut
Utskottet barn och ungdom föreslår kommunstyrelsen besluta

att utse en verksamhetschef för elevhälsans medicinska insats och 

att utse legitimerad specialistsjuksköterska, till ansvarig för anmälan enligt 
lex Maria. 

Sammanfattning av ärendet
Av skollagen framgår att det ska finnas elevhälsa (tidigare skolhälsovård) 
för eleverna i förskoleklass, grundskola, gymnasieskolan med flera. 
Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och 
specialpedagogiska insatser. Av hälso- och sjukvårdslagen framgår att det 
inom hälso- och sjukvård ska finnas någon som svarar för verksamheten 
(verksamhetschef) och denna utses av vårdgivaren. En verksamhetschef 
ska bland annat ansvara för den löpande verksamheten som bedrivs av 
skolsköterskor och skolläkare och bevaka att elevhälsans hälso- och 
sjukvård tillgodoser en hög patientsäkerhet.

Elevhälsans medicinska insats är en hälso- och sjukvårdsverksamhet och 
regleras därför i hälso- och
sjukvårdslagen. För all hälso- och sjukvård ska det, enligt hälso- och 
sjukvårdslagen, finnas en tydligt definierad vårdgivare. Vårdgivaren för 
skolhälsovården är kommunstyrelsen i Tierps kommun.
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Ekonomiska konsekvenser och finansiering
Att utse verksamhetschef och ansvarig för anmälan enligt lex Maria 
medför i dagsläget inga merkostnader utöver den tid som beräknas för 
uppdraget.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse

Beslutet skickas till 
 Skolchef    
 Samordnare och Verksamhetschef för elevhälsan

I tjänsten 

Karina Vallström 
Verksamhetschef elevhälsan
Produktion Utbildning
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Produktion Handläggare
Kommunhus Tierp
815 80 Tierp
Besöksadress: Centralgatan 7
Telefon: 0293- 21 80 00  

Karina Vallström
Samordnare, verksamhetschef elevhälsan

Telefon: 0293-21 85 40
E-post: Karina.Vallstrom@tierp.se

Dokumentnamn

Yttrande
Datum Diarienummer

2019-05-23 2019/510

Adress

     

Yttrande - Verksamhetschef för elevhälsans medicinska insats 
och ansvarig för anmälan enligt lex Maria

En elevhälsa med hög patientsäkerhet
Av skollagen framgår att det ska finnas elevhälsa (tidigare skolhälsovård) 
för eleverna i förskoleklass, grundskola, gymnasieskolan med flera. 
Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och 
specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst vara förebyggande och 
hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas. 
Elevhälsan styrs nationellt genom att Skolverket och Socialstyrelsen ger 
stöd och information om innebörden av lagar och nationella mål. Staten 
utövar styrning genom tillsyn och inspektion. Skolinspektionen har tillsyn 
över elevhälsan utifrån skollagen och Inspektionen för vård och omsorg 
har tillsynsansvaret över hälsovården och dess personal.

Verksamhetschef inom elevhälsan
I hälso- och sjukvårdslagen framgår att det inom hälso- och sjukvård ska 
finnas någon som svarar för verksamheten (verksamhetschef) och denna 
utses av vårdgivaren. En verksamhetschef ska utses för elevhälsans 
medicinska insats.

I delegationsordningen för Tierps kommun saknas vem som utser 
verksamhetschef för elevhälsan. 

Av kommunstyrelsens reglemente framgår att Kommunstyrelsen har 
ansvaret för kommunal hälso- och sjukvård där elevhälsans medicinska 
insats ingår. Det innebär att kommunstyrelsen som vårdgivare har att utse 
verksamhetschef för elevhälsan.

En verksamhetschef ska bland annat ansvara för den löpande verksamheten 
som bedrivs av skolsköterskor, skolläkare, psykologer och logopeder. 
Verksamhetschef ska bevaka att elevhälsans hälso-och sjukvård tillgodoser 
en hög patientsäkerhet. Verksamhetschefens ansvar ska dokumenteras i det 
kommunstyrelsebeslut enligt vilket verksamhetschefen utses. 
Anmälan av verksamhetschef ska ske till Inspektionen för vård och omsorg 
enligt 2 kap. 1 § patientsäkerhetslagen och 2 kap. 1 § 
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Kommunhus Tierp

patientsäkerhetsförordningen. Underlåten anmälan är ett brott som kan 
medföra straff i form av böter, 10 kap. 1 § patientsäkerhetslagen.

Styrdokument
I 4 kap. 2 § första stycket hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) (HSL) 
anges att där det bedrivs hälso- och sjukvårdsverksamhet ska det finnas 
någon som svarar för verksamheten (verksamhetschef) och att regeringen 
eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter 
om ansvar och uppgifter för verksamhetschefen.

I 4 kap. 1 § hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80) anges att en 
verksamhetschef enligt 4 kap. 2 § HSL ska säkerställa att patientens behov 
av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet i vården tillgodoses.

I 4 kap. 4 § hälso- och sjukvårdsförordningen anges att
Verksamhetschefen får bestämma över diagnostik eller vård och
behandling av enskilda patienter endast om han eller hon har
tillräcklig kompetens och erfarenhet för detta. Av 4 kap. 5 § samma 
förordning framgår att verksamhetschefen får uppdra åt sådana 
befattningshavare inom verksamheten som har tillräcklig kompetens och 
erfarenhet att fullgöra enskilda
ledningsuppgifter.

Av 2 kap. 25 § skollagen (2010:800) framgår att huvudmannen för skolan 
ansvarar för att elevhälsa anordnas.

Vårdgivarens ansvar (1-3 kap PSL, 2 kap PSF, SOSFS 2011:9)
 Anmäla sin verksamhet till IVO
 Teckna patientförsäkring
 Mål/plan, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra
 Organisera ledningen av verksamheten
 Ledningssystem
 Systematiskt patientsäkerhetsarbete och klagomålshantering
 Patientsäkerhetsberättelse
 Anmälan lex Maria eller av vårdgivaren utsedd anmälningsskyldig

Verksamhetschef  (4:2 kap HSL, 4:4-5 kap HSF)
 Ansvarar för verksamheten på vårdgivarens uppdrag
 Tillgodose patientens behov av trygghet, kontinuitet, samordning 

och säkerhet i vården
 Kvalitetssäkrar ledningssystemets processer och rutiner
 Kvalitetssäkrar personalens kompetens och bemanning, lokalernas 

och teknikens ändamålsenlighet
 Leder det systematiska förbättringsarbetet
 Skapar medarbetarmedverkan och tillser att medarbetarna fullgör 

sin rapporteringsskyldighet
 Håller patienterna delaktiga och informerade
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Kommunhus Tierp

 Utövar en systematisk egenkontroll 
 Sprider lärande och erfarenhetsutbyte
 Dokumenterar verksamhetens årliga resultat i 

patiensäkerhetsberättelsen.

Som ansvarig för anmälan enligt lex Maria, föreslås kommunstyrelsen att 
utse, specialistsjuksköterska inom hälso- och sjukvård för barn och unga, 
Linda Fhinn, som också har medicinskt ledningsansvar inom EMI, 
elevhälsans medicinska insats.

Karina Vallström 
Samordnare, verksamhetschef elevhälsan
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utskottet samhällsbyggnad
2019-10-08

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign

§ 117
Dnr 2019/746     

Begäran om överlåtelse av tillsynsansvar enligt miljöbalken för 
tillstånd för muddring och efterbehandling 

Beslut 
Utskottet samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen besluta 

att begära att från och med att rubricerat tillstånd på fastigheten Tierp 
Karlholm 1:53 m.fl. tas i anspråk, överlåta det operativa tillsynsansvaret till 
Länsstyrelsen enligt tillståndet för verksamheten.

Sammanfattning av ärendet
Tierps kommun beslutade 25 januari 2010 att operativa tillsynsansvaret för 
verksamheten som bedrevs av Karlit AB skulle återlämnas till 
Länsstyrelsen. Detta med motiveringen att Tierps kommuns inte har 
tillräckliga resurser för att hantera det omfattande arbete som krävs bland 
annat föroreningar i området. Även att det var en fördel att Länstyrelsen 
som har tillsyn över vattenverksamhet och föroreningar, skulle ha 
helhetssynen över samtliga verksamhetens områden.

Beslutsmotivering 
Länsstyrelsen har tillsyn och samlad kompetens kring vattenverksamhet, 
miljöfarlig verksamhet, förorenad mark och natur- och kulturmiljö. Med 
anledning av den komplexitet som tillsyn av tillståndet innebär, bedöms att 
de resurser som finns på Tierps kommun inte täcker behovet för att uppfylla 
ansvaret i en eventuell delegering i detta fall. Länsstyrelsen har samlad 
erfarenhet av tillsyn av verksamheten, markföroreningar, deponi samt 
förorenade sediment. Kombination med Länsstyrelsen har tillsyn av 
vattenverksamhet samt god kännedom om området i kombination med 
knappa resurser hos Tierps kommun som tillsynsmyndighet, innebär att det 
totala operativa tillsynsansvaret bör ligga tillsvidare hos Länsstyrelsen när 
tillståndet tas i anspråk.

Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande

Beslutet skickas till
 Länsstyrelsen i Uppsala län
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Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande 
Datum Diarienummer

2019-09-30 KS 2019/746

Begäran om överlåtelse av tillsynsansvar enligt miljöbalken för 
tillstånd (Miljödomstolens ärende M 4170-16) för muddring och 
efterbehandling

Förslag till beslut
Utskottet samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen besluta 

att begära att från och med att rubricerat tillstånd på fastigheten Tierp 
Karlholm 1:53 m.fl. tas i anspråk, överlåta det operativa tillsynsansvaret 
till Länsstyrelsen enligt tillståndet för verksamheten.

Sammanfattning av ärendet
Tierps kommun beslutade 25 januari 2010 att operativa tillsynsansvaret för 
verksamheten som bedrevs av Karlit AB skulle återlämnas till 
Länsstyrelsen. Detta med motiveringen att Tierps kommuns inte har 
tillräckliga resurser för att hantera det omfattande arbete som krävs bland 
annat föroreningar i området. Även att det var en fördel att Länstyrelsen 
som har tillsyn över vattenverksamhet och föroreningar, skulle ha 
helhetssynen över samtliga verksamhetens områden.

Beslutsmotivering 
Länsstyrelsen har tillsyn och samlad kompetens kring vattenverksamhet, 
miljöfarlig verksamhet, förorenad mark och natur- och kulturmiljö. Med 
anledning av den komplexitet som tillsyn av tillståndet innebär, bedöms att 
de resurser som finns på Tierps kommun inte täcker behovet för att 
uppfylla ansvaret i en eventuell delegering i detta fall. Länsstyrelsen har 
samlad erfarenhet av tillsyn av verksamheten, markföroreningar, deponi 
samt förorenade sediment. Kombination med Länsstyrelsen har tillsyn av 
vattenverksamhet samt god kännedom om området i kombination med 
knappa resurser hos Tierps kommun som tillsynsmyndighet, innebär att det 
totala operativa tillsynsansvaret bör ligga tillsvidare hos Länsstyrelsen när 
tillståndet tas i anspråk.

Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande

Beslutet skickas till 
 Länsstyrelsen i Uppsala län
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I tjänsten 

Henrik Jokijärvi
Chef Miljö- och hälsoskyddsenheten 
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§ 58
Dnr 2019/748     

Försäljning kanalisation 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

att lägga ut kanalisationen för försäljning.

Sammanfattning av ärendet
Liden Data bygger ut förvaltningsnätet med fiber längs sträckan Fagerviken-
Edvalla, kommunen samförlägger tomrör för förberedande utbyggnad av 
fiber till privatpersoner. Nu finns det intressenter som vill köpa 
kanalisationen för fortsatt utbyggnad.

I affären skall det ingå två stycken fiberpar som kommunen har full 
nyttjanderätt till för framtida utbyggnation, antingen för eget bruk eller hyra 
ut.

Beslutsmotivering 
Försäljningen av kanalisationen är en bra möjlighet för att öka 
utbyggnadstakten av fiber på Hållnäshalvön. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Beroende på försäljningspris.

Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Karta Fagerviken-Edvalla Del 1
 Karta Fagerviken-Edvalla Del 2
 Karta Fagerviken-Edvalla Del 3

Beslutet skickas till
 Chef tillväxt och samhällsbyggnad
 Bredbandssamordnare
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Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande 
Datum Diarienummer

2019-09-18 KS 2019/784

Försäljning av kanalisation för fiber Fagerviken-Edvalla

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

att lägga ut kanalisationen för försäljning.

Sammanfattning av ärendet
Liden Data bygger ut förvaltningsnätet med fiber längs sträckan 
Fagerviken-Edvalla, kommunen samförlägger tomrör för förberedande 
utbyggnad av fiber till privatpersoner. Nu finns det intressenter som vill 
köpa kanalisationen för fortsatt utbyggnad.

I affären skall det ingå två stycken fiberpar som kommunen har full 
nyttjanderätt till för framtida utbyggnation, antingen för eget bruk eller 
hyra ut.

Beslutsmotivering 
Försäljningen av kanalisationen är en bra möjlighet för att öka 
utbyggnadstakten av fiber på Hållnäshalvön. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering
Beroende på försäljningspris.

Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Karta Fagerviken-Edvalla Del 1
 Karta Fagerviken-Edvalla Del 2
 Karta Fagerviken-Edvalla Del 3

Beslutet skickas till 
 Chef tillväxt och samhällsbyggnad
 Bredbandssamordnare

I tjänsten 

Jan Palm
Bredbandssamordnare
Förvaltning och genomförande
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Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign

§ 63
Dnr 2019/794     

Ombudgetering investeringsbudget 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

att godkänna ombudgetering inom befintlig  investeringsbudget, utbildning 
ansvar 676050000, verksamhet 6504, projekt 2630 med beloppet 
600 000 kr till ansvar 66100000, verksamhet 6404, projekt 2620 med 
beloppet 200 000 kr; ansvar 66201000, verksamhet 6404, projekt 2620 med 
beloppet 400 000 enligt beslut budgetförutsättningar 2019.

Sammanfattning av ärendet
Från investeringar  
Ansvar-67605000 Administrativ chef Ro6
Vht-6504 Lokaler/Inventarier
Proj-2630 Inv. Gymnasieskola
Belopp 600 000 kr

Till investeringar 
Ansvar-66100000 Rektor Ro1
Vht-6404 Lokaler gr sk
Proj-2620 Inv. Grundskola
Belopp 200 000 kr

Till investeringar 
Ansvar-66201000 Rektor Ro2
Vht-6404 Lokaler gr sk
Proj-2620 Inv Grundskola
Belopp 400 000 kr

Beslutsmotivering 
Ro1
Aspenskolan behöver använda sin cafeteria som matsal för en del av sina 
elever för att det inte ska bli för trångt i den ordinarie matsalen. Cafeterian 
behöver därför utrustas med ändamålsenlig utrustning för att man ska kunna 
uppfylla livsmedelskraven. Kostenheten har anlitat en konsult som tagit 
fram underlag till en offert för den nödvändiga utrustningen som beräknas 
kosta 200 tkr. 
Ro2 
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Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign

Vid nybyggnationen av skolan i Örbyhus så saknades det avsatta 
investeringsmedel för inköp av möbler till den nya lokalen. Möblerna är 
inköpta och för att undvika underskott på grundskolans investeringsmedel så 
vill vi föra över outnyttjade investeringsmedel från gymnasiet.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Förslaget ryms inom befintlig investeringsbudget för verksamhetsområdet 
utbildning.

Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande

Beslutet skickas till
 Ekonomienheten
 Chef utbildning
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Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande 
Datum Diarienummer

2019-10-03 KS 2019/794

Ombudgetering investeringsbudget

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

att godkänna ombudgetering inom befintlig  investeringsbudget, utbildning 
ansvar 676050000, verksamhet 6504, projekt 2630 med beloppet 
600 000 kr till ansvar 66100000, verksamhet 6404, projekt 2620 med 
beloppet 200 000 kr; ansvar 66201000, verksamhet 6404, projekt 2620 
med beloppet 400 000 enligt beslut budgetförutsättningar 2019.

Sammanfattning av ärendet
Från investeringar  
Ansvar-67605000 Administrativ chef Ro6
Vht-6504 Lokaler/Inventarier
Proj-2630 Inv. Gymnasieskola
Belopp 600 000 kr

Till investeringar 
Ansvar-66100000 Rektor Ro1
Vht-6404 Lokaler gr sk
Proj-2620 Inv. Grundskola
Belopp 200 000 kr

Till investeringar 
Ansvar-66201000 Rektor Ro2
Vht-6404 Lokaler gr sk
Proj-2620 Inv Grundskola
Belopp 400 000 kr

Beslutsmotivering
Ro1
Aspenskolan behöver använda sin cafeteria som matsal för en del av sina 
elever för att det inte ska bli för trångt i den ordinarie matsalen. Cafeterian 
behöver därför utrustas med ändamålsenlig utrustning för att man ska 
kunna uppfylla livsmedelskraven. Kostenheten har anlitat en konsult som 
tagit fram underlag till en offert för den nödvändiga utrustningen som 
beräknas kosta 200 tkr. 
Ro2 
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Vid nybyggnationen av skolan i Örbyhus så saknades det avsatta 
investeringsmedel för inköp av möbler till den nya lokalen. Möblerna är 
inköpta och för att undvika underskott på grundskolans investeringsmedel 
så vill vi föra över outnyttjade investeringsmedel från gymnasiet.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering
Förslaget ryms inom befintlig investeringsbudget för verksamhetsområdet 
utbildning.

Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande

Beslutet skickas till 
 Ekonomienheten
 Chef utbildning

I tjänsten 

Ulf Sjulander 
Chef Utbildning
Produktion 
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§ 62
Dnr 2019/762     

Internkontrollplan för Tierps kommun 2020 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

att fastställa Internkontrollplan för Tierps kommun verksamhetsår 2020.

Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunallagen ska kommunen ha en väl fungerande intern kontroll. 
Med intern kontroll avses kommunens och kommunkoncernens interna 
förfaringssätt och arbetsrutiner som syftar till att säkerställa att 
organisationens mål uppfylls och att verksamheten är laglig.

Kommunstyrelsen ska varje år fatta beslut om internkontrollplan för Tierps 
kommun. Beslut om och uppföljning av internkontrollplaner ingår i ett 
årshjul länkat till årshjulet för planering och uppföljning av verksamhet och 
budget.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Internkontrollen är en del av uppdraget och ingår i verksamheternas budget.

Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Internkontrollplan för Tierps kommun, verksamhetsår 2020

Beslutet skickas till
 Kommundirektör
 Verksamhetschefer
 Ekonomichef
 Chef Kvalitet och strategisk utveckling
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Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande 
Datum Diarienummer

2019-09-24 KS 2019/762

Internkontroll plan för Tierps kommun, verksamhetsår 2020

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

att fastställa Internkontrollplan för Tierps kommun verksamhetsår 2020.

Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunallagen ska kommunen ha en väl fungerande intern 
kontroll. Med intern kontroll avses kommunens och kommunkoncernens 
interna förfaringssätt och arbetsrutiner som syftar till att säkerställa att 
organisationens mål uppfylls och att verksamheten är laglig.

Kommunstyrelsen ska varje år fatta beslut om internkontrollplan för Tierps 
kommun. Beslut om och uppföljning av internkontrollplaner ingår i ett 
årshjul länkat till årshjulet för planering och uppföljning av verksamhet 
och budget.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering
Internkontrollen är en del av uppdraget och ingår i verksamheternas 
budget.

Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Internkontrollplan för Tierps kommun, verksamhetsår 2020

Beslutet skickas till 
 Kommundirektör
 Verksamhetschefer
 Ekonomichef
 Chef Kvalitet och strategisk utveckling

I tjänsten 
Kristina Sennblad
Chef 
Kvalitet och strategisk utveckling
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Bakgrund
Enligt kommunallagen ska kommunen ha en väl fungerande intern kontroll. Med 
intern kontroll avses kommunens och kommunkoncernens interna förfaringssätt och 
arbetsrutiner som syftar till att säkerställa att organisationens mål uppfylls och att 
verksamheten är laglig. Genom riskhantering kan faktorer som utgör en risk för 
måluppfyllelsen identifieras, bedömas och kontrolleras. Ordnandet av intern 
kontroll och riskhantering är därför en del av ledningen av kommunen och 
kommunkoncernen.

Kommunstyrelsen har tydliggjort i Regler för intern styrning och kontroll (ks § 
163/2017) att verksamheten under den har en skyldighet mot kommunstyrelsen att 
säkerställa att den interna kontrollen är god. Kommunfullmäktige har ytterligare 
tydliggjort vad kommunstyrelsen har för uppdrag och ansvar avseende uppfölj-
ningar, intern kontroll och insyn i Riktlinje för intern kontroll och insyn i 
kommunens verksamheter (kf §72/2017) och Program för uppföljning av och insyn 
i kommunens verksamheter (kf 73/2017).

Beslut om och uppföljning av internkontrollplaner kommer ingår i ett årshjul länkat 
till årshjulet för planering och uppföljning av verksamhet och budget. Det betyder 
att interkontrollplan för kommande år beslutas politiskt i samband med att budgeten 
för samma år behandlas, och att uppföljningen behandlas i samband med 
årsredovisningen för samma år.

Verksamheternas genomförda riskanalyser ligger till grund för internkontroll-
planens omfattning.

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

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

kontrollrapport
Vad ska kontrolleras? Mot vilken normbild ska 

iakttagelser bedömas?
Vem ansvarar för att 
kontroll genomförs enl. 
plan?

Hur ofta ska kontroll 
genomföras?

Hur ska kontroll 
genomföras per 
kontrolltillfälle?

Vem är mottagare av 
resultatet från kontrollen?

Ekonomi
     

Betalning av leverantörsfakturor Är betalning av fakturan 
korrekt

Automatiskt via INYETT Löpande Genomgång av 
betalningsfil

Fakturacentralen

Behörigheter leverantörsfaktura 
flödet

Har användare endast 
behörighet till delar av 
flödet

Systemförvaltare 
RoR/IoF

1 ggr per år Genomgång rapport 
beslutsattestanter IoF 
och behörigheter RoR.

Ekonomichef

Attestrutin Följs $ 5 i 
Attestreglementet 
avseende 
förtroendekänsliga poster

Ekonom 4 ggr per år Stickprov på berörda 
konton

Ekonomichef

HR      
Lönebildningen Individuell lönesättning HR 1 gång per år årliga avstämningar Förhandlingsdelegationen

Jämställda löner Inga osakliga 
löneskillnader

HR 1 gång per år Lönekartläggning CSG/ 
Förhandlingsdelegationen

Chefsstödet Ändamålsenligt stöd HR 1 gång per år Enkäter KLG

Rekryteringen Kompetenbaserad 
rekrytering

HR 1 gång per år Stickprov med chefer KLG

Sjuktal Samma tal som finns i VP HR 4 gånger per år Utdata från HR-system Förhandlingsdelegationen

Systematiskt arbetsmiljöarbete Fungerande systematiskt 
arbetsmiljöarbete enligt 
lagstiftning

HR 1 gång per år Enkäter till chefer Förhandlingsdelegationen

Olycksfall och tillbud Följer upp olycksfall och 
tillbud

HR 1 gång per Utdata ur KIA KLG/CSG

Mångfald och jämställdhet Uppfylla kraven i 
diskrimineringslagen

HR 1 gång vart annat 
år/ 2020

Enkäter Förhandlingsdelegationen
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Fortsättning Gemensam service
Lön      

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

Utsedd lönekonsult Varje månad efter 
verkställd lön 4 
st/kommun och 
månad

Stickprov Lönechef

Frånvaroregistrering Att frånvaro förlängs och 
registreras

Ansvarig 
chef/medarbetare

Varje månad Utdata rapport, 
kostnadskontroll per 
enhet

Anvarig chef

Kontroll av oattesterade poster Att poster attesteras 
löpande samt att det inte 
finns oattesterade poster 
vid lönekörning

Lönekonsult Varje månad innan 
stängning av 
systemet för 
lönekörning

Rapport ur lönesystemet, 
påminnelse mail till 
berörd chef

Ansvarig chef

Kontroll av lönesumman på 
bankfilen

Att rimlighetsbedömning 
görs av lönesumman av 
två personer per kund. 

Systemförvaltare och 
systemadministratörer

Varje månad Loggfilen ska efter 
genomgång signeras av 
två personer

Lönechef

Kontroll av att anställningar med 
tom datum

Att anställningar avslutas 
vid rätt tidpunkt då 
anställningen löper ut

Lönekonsult Varje månad 
kontinuerligt på 
respektive område

Rapport ur lönesystemet Lönechef

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

Lönekonsult Varje månad 
kontinuerligt på 
respektive område

Rapport ur lönesystemet Lönechef

Kontroll av anteckningar Att aktuella anteckningar 
åtgärdas innan 
lönekörning

Lönekonsult Varje månad 
kontinuerligt på 
respektive område

Rapport ur lönesystemet Lönechef

Kontroll av frånvaro med tom 
datum

Att semester rapporteras 
med 100% alternativt 
semestertimmar

Lönekonsult Varje månad 
kontinuerligt på 
respektive område

Rapport ur lönesystemet Lönechef

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

Lönekonsult Varje månad på 
kontinuerligt 
respektive område

Rapport ur lönesystemet Lönechef

Kontroll av fellista Att samtliga inbyggda 
kontroller i systemet är 
åtgärdade innan 
lönekörning

Lönekonsult Varje månad innan 
lönekörning på 
respektive område

Rapport ur lönesystemet Lönechef
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Kontroll av varningslista Skulder kontrolleras samt 
kontroll av att 
pensionsgrundande lön 
ackas rätt

Lönekonsult Varje månad innan 
lönekörning på 
respektive område

Rapport ur lönesystemt Lönechef

Kontroll av sparade 
semesterdagar

Att sparade 
semesterdagar inte 
överstiger 40 dagar

Lönekonsult/chef Vid 
semesteromställning 
i feb

Rapport ur lönesystemet Ansvarig chef

Kontroll av placering och korrekt 
schematyp

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

Lönekonsult Minst en gång i 
veckan samt inför 
varje lönekörning

Kontrolleras i bilden 
”Översikt”.

Lönechef

Kontroll av att beslut gällande 
särskilt högriskskydd AMOS

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

Lönekonsult Varje månad innan 
lönekörning på 
respektive område

Rapport ur lönesystemet Lönechef

Kontroll av att avdrag gjorts för 
löneförskott

Att utbetalt löneförskott 
dras av på kommande 
löneutbetalning

Lönekonsult Varje månad innan 
lönekörning på 
respektive område

Kopia av löneförskott 
stäms av mot avdrag på 
lön

Lönechef

Kontroll av icke löneplacerade 
tjänstledigheter

Att det finns placeringar 
på inlagda partiella 
tjänstledigheter

Lönekonsult Varje månad innan 
lönekörning på 
respektive område

Rapport ur lönesystemet Lönechef

Kontroll av semester med 
omfattning

Att semester rapporteras 
rätt vid partiell frånvaro

Lönekonsult Varje månad innan 
lönekörning på 
respektive område

Rapport ur lönesystemet Lönechef

Kontroll av pensionsgrundande lön 
när negativ bruttolön funnits under 
året

Att pensionsgrundande 
lön ackumulerar rätt om 
negativ bruttolön uppstått 

Pensionshandläggare Inför filöverföring till 
KPA

Rapport ur lönesystemet Lönechef

Kontroll av %-satser pension på 
individnivå 

Att rätt %-sats utifrån 
gällande pensionsavtal är 
registrerat på 
arbetstagarna

Pensionshandläggare Inför filöverföring till 
KPA

Rapport ur lönesystemet Lönechef

Borttag av behörighet, barns 
personnummer och anhörigadress 
vid avslut

Att behörighet i Neptun 
avslutas samt att uppgifter 
om barns personnummer 
och anhörigadress 
plockas bort vid avslut i 
kommunen

Lönekonsult Varje månad Rapport ur lönesystem 
på utbetalda slutlöner. 
Kontroll om flera 
anställningar finns innan 
rensning sker

Lönechef

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

Att ob-ers korrigeras/tas 
bort då den redan blivit 
utbetald.

Lönekonsult Varje månad innan 
lönekörning på 
respektive område

Rapport ur lönesystemet Lönechef
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Fortsättning Gemensam service

Kontroll frånvaro med tom datum Att heldagsfrånvaro aldrig 
är rappoterad med 
klockslag

Lönekonsult Varje månad innan 
lönekörning på 
respektive område

Rapport ur lönesystemet Lönechef

Lönetillägg Att tillägget avslutas vid 
rätt bevakningsdatum.

Lönekonsult Varje månad innan 
lönekörning på 
respektive område

Rapport ur lönesystemet Lönechef

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

Lönekonsult Varje månad innan 
lönekörning på 
respektive område

Rapport ur lönesystemet Lönechef

Kvalitet och strategisk 
utveckling      

Användares hantering av login och 
lösenord till IFOS och VoOs 
verksamhetssystem Viva

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

Systemförvaltare Viva 2 ggr/år Stickprov Styrgrupp för Viva

Att användare i Viva tas bort när 
de slutar sin tjänst

Endast aktuella 
användare ska ha inlogg i 
systemet

Systemförvaltare Viva 1 ggr/kvartal Stickprov Chef KSU

Rapportering till IVO av ej 
verkställda beslut

Att det görs inom utsatt tid 
och på rätt sätt. 

Chef KSU 4 ggr/år, per kvartal Berörd handläggare 
återkopplar efter varje 
rapporteringstillfälle. 

Chef KSU

Uppföljning av LOV-företag Att uppföljningen 
genomförs enligt fastställt 
årshjul och process.

Chef KSU 1 ggr/år Uppföljning med berörd 
handläggare

Chef KSU

Upphandling      

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

Upphandlingsenheten Löpande under året Stickprovskontroller 
Inyett och IoF

Upphandlingschef och 
respektive 
verksamhetschef

Avtalstrohet Kontroll att vara/tjänst 
köps från rätt avtal

Upphandlingsenheten Löpande under året Stickprovskontroller 
Inyett och IoF

Upphandlingschef och 
respektive 
verksamhetschef
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Fortsättning Gemensam service

Leveranskontroll mot avtal Följa upp att leveranser 
sker med rätt kvalitet och 
enligt avtalde villkor

Beställare Löpande under året Leveranskontroll och 
fakturagranskning

Upphandlingschef 

Avtalsförvaltning Kontroll av löptider, 
indexregleringar, 
samordning och 
referensgrupper

Upphandlingsenheten Löpande under året Kommers Upphandlingschef

Ledningsstöd      

Beslut fattas i enlighet med 
delegation

Är delegationspunkterna 
juridiskt riktiga

Kommunjurist 1ggr/år Genomgång av 
delegationsordningen

Kommunsekreterare

Rapportering av fattade 
delegationsbeslut

Verksamheter som 
registrerar delegations- 
beslut i verksamhets- 
system: kontroll att 
verksamhetens samtliga 
delegationspunkter finns 
inlagda i verksamhets- 
systemet.

Systemförvaltare 1 ggr/år Påminnelsemejl till 
berörda systemförvaltare 
(Viva, EdP/vision)

Kommunsekreterare

Rapportering av fattade 
delegationsbeslut

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

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

Kontroll med chefer Kommunsekreterare

Korrekt ärendehantering Att inget ärende tappas i 
den politiska 
beslutsgången

Kommunsekreterare 2 ggr/år Att rutin fungerat. Chef Ledningsstöd

Dokumenthantering
     

Att nämnder och bolag efterlever 
arkivlagen och kommunens 
arkivreglemente avseende  
arkivvård

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

Informationsstrateg Fortlöpande Dialog med 
verksamheter/bolag och 
utsedda arkivansvariga

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

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

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

Informationsstrateg Fortlöpande Dialog med 
verksamheter/bolag och 
utsedda arkivansvariga

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

Utlämnande av allmänna 
handlingar i kommunarkivet

Korrekt och lagenlig 
hantering

Informationsstrateg Fortlöpande Dialog med medarbetare 
i Dokumentstrategiska 
teamet

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

GDPR - Dataskyddsombud      

Att nämnder och bolag efterlever 
GDPR

Att nämnder och bolag har 
en bra GDPR-nivå.

Dataskydddsombud Fortlöpande Dialog och  med 
verksamheter/bolag och 
utsedda kontaktpersoner 
GDPR. 

Kommundirektör 
(rapportering kan även 
ske muntligt)
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Medborgarservice
Kontrollobjekt Kontrollmål Kontrollansvarig Kontrollfrekvens Kontrollmetod Mottagare av 

kontrollrapport
Vad ska kontrolleras? Mot vilken normbild ska 

iakttagelser bedömas?
Vem ansvarar för 
att kontroll 
genomförs enl. 
plan?

Hur ofta ska kontroll 
genomföras?

Hur ska kontroll 
genomföras per 
kontrolltillfälle?

Vem är mottagare av 
resultatet från 
kontrollen?

Debitera avgifter utifrån beslut Säkerställa att fakturering blir 
genomförd utifrån beslut

Enhetschef 1 ggr/månad Kontroll mot rapport KO MBS-ledningsgrupp

Avtalstrohet Att vi följer våra avtal Enhetschef 2ggr/år Stickprov  MBS-ledningsgrupp

Uppföljning nyckeltal Se till att ärendeflödet fungerar 
utifrån bestämda tidsramar

Enhetschef 1ggr/månad Rapport ur system 
Rapport  

 MBS-ledningsgrupp

Delegationspunkt till KS Granskning av rapport till KS Delegat Löpande inför KS Rapport ur system  MBS-ledningsgrupp

Kostenheten

Kontroll att egenkontroll 
genomförs korrekt- Säkra 
verksamheter 

Att bokföra och genomföra 
dokumentationskrav enligt 
livsmedelslagen-Säkerställa 
säkra verksamheter 

Chef för 
enhet/område 

Stickprov Via digtialt system Kitcheck Berörd enhet/KS

Kontroll av mikrobiologiska 
resultat- Säkra verksamheter 

Att vi klarar gränsvärdena för de 
mikrobiologiska  halterna . 
Säkerställa att vi har rätt rutiner 
för rengöring samt att vi uppfyller 
livsmedelslagen.

Närmaste chef 1-3 ggr/år beroende 
på storlek av enhet.

Kontroll med ATP mätare Områdes chef samt 
enhet. KS

Kontroll av 25% eko Att våra inköp motsvarar 25% eko Chef för 
enhet/område 

2 ggr/ år vid 
delårsrapport och 
helår 

Via DKAB KS

Avtalstrohet Kontroll att våra inköp sker från 
rätt avtal 

Chefer Löpande under året Via DKAB Chefer inom enhet

Kontroll av beställda port mot 
faktiskt närvarande portioner 

Avstämning mot beställda kontra 
närvarande port, För att minska 
svinn och säkerställa att 
produktionen är densamma som 
ätande kunder. 

Chefer/ ansvarig 
beställare 

Löpande under året Tempus kommunens 
närvarosystem för skola/fsk 

Chefer inom enhet

Kontroll av svinn Mått i avfallsplanen Chef för 
enhet/område 

2 ggr/ år vid 
delårsrapport och 
helår 

Via DKAB samt Matomatic 
svinnvågar

KS
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Kultur och fritid 
Kontrollobjekt Kontrollmål Kontrollansvarig Kontrollfrekvens Kontrollmetod Mottagare av 

kontrollrapport
Vad ska kontrolleras? Mot vilken normbild ska 

iakttagelser bedömas?
Vem ansvarar för 
att kontroll 
genomförs enl. 
plan?

Hur ofta ska kontroll 
genomföras?

Hur ska kontroll genomföras 
per kontrolltillfälle?

Vem är mottagare av 
resultatet från 
kontrollen?

Kommunikation kring verksamhet Granskning av layout KoF chef Löpande men minst en 
gång/år och verksamhet

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

KS

Externa bidrag; 
Ansökningsprocess

Hålla koll på vilka 
bidragsmöjligheter som finns 
och söka relevanta bidrag

Enhetschef Två ggr/år Omvärldsanalys kontinuerligt 
vilka bidrag som kan sökas.

Kultur och fritidschef

Externa bidrag; Genomförande 
av projekt

Återkoppling till styrdokument 
löpande under projektets 
gång

Enhetschef Löpnade under projektet Dialog och rapportering Kultur och Fritidschef

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

Enhetschef 
tillsammans med 
KoF chef

En gång vid projektslut Webenkät skriftlig rapport KS
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Utbildning 
Förskola
Kontrollobjekt Kontrollmål Kontrollansvarig Kontrollfrekvens Kontrollmetod Mottagare av 

kontrollrapport
Vad ska kontrolleras? Mot vilken normbild ska 

iakttagelser bedömas?
Vem ansvarar för att 
kontroll genomförs enl. 
plan?

Hur ofta ska 
kontroll 
genomföras?

Hur ska kontroll 
genomföras per 
kontrolltillfälle?

Vem är mottagare av 
resultatet från 
kontrollen?

Lokalförsörjning Trygg, säkra och  likvärdiga Skolformschef  förskola 1ggr/år Arbetsmiljörond Utbildningschef utskottet

Digitalisering Tillgång till digitala enheter och 
utveckla digital kompetens hos 
personalen

Förskolechef Löpande i 
samband med 
chefsträffar

Analys av systematiskt 
kvalitetsarbete

Utbildningschef, 
Utskottet

Ekonomiuppföljning Träffsäkerhet i ekonomiska 
prognoser

Skolformschef förskola 4gggr/år Dialog med enhetschefer 
samt uppföljning

Utbildningschef, utskott

Tillsyn förskola och pedagogisk 
omsorg

Följer skollag och läroplan Skolformschef förskola Löpande enligt 
tidsplaner

Analys av systematiskt 
kvalitetsarbete

Utbildningschef, utskott

Synpunkter, klagomål och 
kränkande behandling

Funktionella rapportsystem för 
att ge huvudmannen kontroll 
över kränkningarna.

Skolformschef förskola Löpande enligt 
tidsplaner

Analys av systematiskt 
kvalitetsarbete

Utbildningschef, Utskott

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

Förskolechef Löpande enligt 
tidsplaner

Analys av systematiskt 
barnhälsoarbete

Utbildningschef, utskott

Medarbetarhälsan Stärkt medarbetarhälsa Förskolechef Löpande enligt 
tidsplaner

Uppföljning arbetsmiljö, 
sjukfrånvaro och rehab

Utbildningschef, utskott

Kompetensförsörjning Andel högskoleutbildade hög Skolformschef förskola Löpande enligt 
tidsplaner

Analys av systematiskt  
kvalitetsarbete

Utbildningschef, utskott

Systematiska kvalitetsarbetet 
SBF

Alla enheter arbetar med lokala 
utvecklingsmål

Förskolechef Löpande enligt 
tidsplaner

Dialog med enhetschefer 
samt uppföljning

Skolformschef, 
utbildningschef
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Grundskola
Kontrollobjekt Kontrollmål Kontrollansvarig Kontrollfrekvens Kontrollmetod Mottagare av 

kontrollrapport
Vad ska kontrolleras? Mot vilken normbild ska 

iakttagelser bedömas?
Vem ansvarar för 
att kontroll 
genomförs enl. 
plan?

Hur ofta ska 
kontroll 
genomföras?

Hur ska kontroll genomföras per 
kontrolltillfälle?

Vem är mottagare av 
resultatet från kontrollen?

Elevers resultat och 
måluppfyllelse

Fullständig måluppfyllelse och 
gymnasiebehörighet

Rektor 4 ggr/läsår Betyg samt prognos 
måluppfyllelse

Skolformschef, 
utbildningschef, 
utbildningsutskott

Stödprocesser för elevers 
måluppfyllelse och mående

Alla elever har tillgång till 
elevhälsans samtliga 
professioner

Rektor Löpande Verksamhetschef elevhälsa har 
återkommande möten med 
rektorer och elevhälsans 
professioner

Verksamhetschef 
elevhälsa, skolformschef, 
utbildningschef

Tillsyn grundskola Följer skollag och läroplan Skolformschef 
grundskola och 
gymnasium

Löpande enligt 
tidsplaner

Analys av systematiskt 
kvalitetsarbete

Utbildningschef, utskott

Kompetensförsörjning Behörig personal på samtliga 
tjänster

Rektor Löpande Analys i det systematiska 
kvalitetsarbetet

Skolformschef, 
utbildningschef, 
utbildningsutskott

Kompetensförsörjning Kompetensutveckling befintlig 
personal

Rektor Löpande Analys i det systematiska 
kvalitetsarbetet

Skolformschef, 
utbildningschef

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

Rektor Löpande i 
samband med 
lednings-
gruppsmöten

Analys i det systematiska 
kvalitetsarbetet

Skolformschef, 
utbildningschef, 
utbildningsutskott

Ekonomiuppföljning Träffsäkerhet i våra 
ekonomiprognoser

Rektor Månadsvis Dialog med rektor samt 
uppföljning

Skolformschef, 
utbildningschef

Synpunkter klagomål och 
kränkande behandling

Funktionella kontrollsystem för 
att ge huvudmannen över 
klagomål och kränkningar

Skolformschef Löpande Analys i det systematiska 
kvalitetsarbetet

Utbildningschef, 
utbildningsutskott

Systematiskt kvalitetsarbete SBS Alla arbetslg arbetar med 
lokala utvecklingsmål

Rektor Löpande Dialog med rektor samt 
uppföljning

Utbildningschef, 
skolformschef
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Gymnasieskola
Kontrollobjekt Kontrollmål Kontrollansvarig Kontrollfrekvens Kontrollmetod Mottagare av 

kontrollrapport
Vad ska kontrolleras? Mot vilken normbild ska 

iakttagelser bedömas?
Vem ansvarar för 
att kontroll 
genomförs enl. 
plan?

Hur ofta ska 
kontroll 
genomföras?

Hur ska kontroll genomföras 
per kontrolltillfälle?

Vem är mottagare av 
resultatet från kontrollen?

Elevers resultat och 
måluppfyllelse

Gymnasieexamen Rektor 2 ggr/läsår Betyg Skolformschef, 
utbildningschef, 
utbildningsutskott

Stödprocesser för elevers 
måluppfyllelse och mående

Alla elever har tillgång till 
elevhälsans samtliga professioner

Rektor Löpande Verksamhetschef elevhälsa har 
återkommande möten med 
rektorer och elevhälsans 
professioner

Verksamhetschef 
elevhälsa, skolformschef, 
utbildningschef

Tillsyn gymnasieskolan, 
vuxenutbildning och sfi

Följer skollag och läroplan Skolformschef 
grundskola och 
gymnasium

Löpande enligt 
tidsplaner

Analys av systematiskt 
kvalitetsarbete

Utbildningschef, utskott

Kompetensförsörjning Behörig personal på samtliga 
tjänster

Rektor Löpande Analys i det systematiska 
kvalitetsarbetet

Skolformschef, 
utbildningschef, 
utbildningsutskott

Kompetensförsörjning Kompetensutveckling befintlig 
personal

Rektor Löpande Analys i det systematiska 
kvalitetsarbetet

Skolformschef, 
utbildningschef

Ekonomiuppföljning Träffsäkerhet i våra 
ekonomiprognoser

Rektor Månadsvis Dialog med rektor samt 
uppföljning

Skolformschef, 
utbildningschef

Synpunkter klagomål och 
kränkande behandling

Funktionella kontrollsystem för att 
ge huvudmannen över klagomål 
och kränkningar

Skolformschef Löpande Analys i det systematiska 
kvalitetsarbetet

Utbildningschef, 
utbildningsutskott

Elevers resultat och 
måluppfyllelse

Gymnasieexamen, genomförd 
yrkesutbildning, samt 
genomströmning sfi

Rektor Varje termin Betyg, individuell studieplan,  
stgenomförda poäng

Skolchef, skolformschef, 
utbildningsutskott

Avhopp från studier Att studerande får det stöd utifrån 
sina behov och förutsättningar

Rektor Varje termin Enkät/intervju med studerande 
som avbryter utbildning

Skolchef, skolformschef, 
utbildningsutskott
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Vård och omsorg 
Äldreomsorg och funktionshindradeomsorg
Kontrollobjekt Kontrollmål Kontrollansvarig Kontrollfrekvens Kontrollmetod Mottagare av 

kontrollrapport
Vad ska kontrolleras? Mot vilken normbild ska 

iakttagelser bedömas?
Vem ansvarar för att 
kontroll genomförs enl. 
plan?

Hur ofta ska 
kontroll 
genomföras?

Hur ska kontroll genomföras 
per kontrolltillfälle?

Vem är mottagare av 
resultatet från kontrollen?

Följsamhet till gällande 
delegation för beslutsfattande

Har beslut fattats av rätt 
delegat

Områdeschef Två gånger per år Stickprov av 10 slumpvis 
utvalda beslut

KS

Avtalstrohet Att inköp gjorts från 
upphandlad leverantör

Områdeschef Två gånger per år Jämförelse leverantör/faktura 
med avtalsdatabas

Verksamhetschef VoO

Avslut av anställning Att samtliga steg i 
processen följts när 
någon avslutat sin 
anställning

Enhetschef Två gånger per år Kontroll mot checklista Verksamhetschef VoO

Verksamhetens 
egenkontrollprogram

Hur verksamheten 
arbetar i förhållande till 
styrdokument och mål

Enhetschef Två gånger per år Självskattning (i QPR) Områdeschef

Egenkontrollprogram Säkerställa att 
efterfrågade 
kontrollpunkter är 
relevanta och aktuella

Verksamhetsutvecklare En gång per år Jämförelse befintligt program 
med nya krav i lagstiftning och 
styrdokument

Verksamhetschef VoO

Kontroll av loggar i 
verksamhetssystemet Viva-
Bistånd

Endast behöriga 
personer tar del av 
känslig information i 
verksamhetssystemet 
Viva

Områdeschef bistånd Enligt rutin Enligt rutin: Stickprov av 10 
slumpvis utvalda ärenden

Verksamhetschef VoO

Kontroll av loggar i 
verskamhetssystemet Viva-
Äldreomsorg och 
Funkrionshindradeomsorg

Endast behöriga 
personer tar del av 
känslig information i 
verksamhetssystemet 
Viva

Enhetschef Enligt rutin Enligt rutin: Stickprov av 
slumpvis utvalda användare

Verksamhetschef VoO
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Individ och familjeomsorg
Kontrollobjekt Kontrollmål Kontrollansvarig Kontrollfrekvens Kontrollmetod Mottagare av kontrollrapport

Vad ska kontrolleras? Mot vilken normbild ska 
iakttagelser bedömas?

Vem ansvarar för att 
kontroll genomförs enl. 
plan?

Hur ofta ska 
kontroll 
genomföras?

Hur ska kontroll 
genomföras per 
kontrolltillfälle?

Vem är mottagare av resultatet 
från kontrollen?

Kontroll av ledtider Ärendeprocesser 
handläggs inom 
föreskriven tid

Respektive enhetschef 4 ggr per år Stickprov på minst 10 
slumpvisa ärenden

verksamhetschef

Kontroll av loggar i Viva Endast behörig personal 
tar del av känslig 
information i 
verksamhetssystemet

Respektive enhetschef 2 ggr per år Stickprov på minst 10 
slumpvisa ärenden

Verksamhetschef

Styrdokument Beslut fattas enligt 
delegation, riktlinjer, 
rutiner och intern praxis

Respektive enhetschef Vå ggr per år Stickprov på 10 slumpvis 
valda ärenden

Verksamhetschef

Ekonomiska transaktioner Utbetalningar är korrekta Verksamhetschef 1 gång/vecka Granskning av 
utbetalningslistan

Verksamhetschef

Egenkontrollplan Varje enhet har en 
egenkontrollplan och den 
revideras utifrån brister 
från föregående år

Verksamhetschef En gång per år Enhetschef upprättar 
egenkontrollplan med hjälp 
av verksamhetsutvecklare

Verksamhetschef
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§ 59
Dnr 2019/749     

Bemyndigande att underteckna handlingar 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

att utse nedanstående personer och ersättare för dessa med bemyndigande 
att underteckna handlingar enligt nedan,

att tidigare beslut enligt kommunstyrelsen § 150/2018 upphör att gälla.

Undertecknande av avtal, kontrakt, köpebrev och övriga handlingar 
som krävs för verkställighet av kommunfullmäktiges och 
kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens ordförande Sara Sjödal eller vice ordförande Lars-Göran 
Birkehorn Karlsen i förening med tf. kommundirektör Randi Graungaard 
eller ekonomichef Veikko Niemi.

Undertecknande av avtal, kontrakt, köpebrev och övriga handlingar 
inom verksamhetsområdena som krävs för verkställighet av 
kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens ordförande Sara Sjödal eller vice ordförande Lars-Göran 
Birkehorn Karlsen i förening med kommundirektör Randi Graungaard, chef 
Medborgarservice Lars Ingeberg, för verksamhetsområde samhällsbyggnad 
chef samhällsbyggnadsenheten Thomas Kihlström.

Undertecknande av avtal, kontrakt, köpebrev och övriga handlingar 
inom respektive blocks/enhets verksamhetsområde som krävs för 
verkställighet av beslut och uppdrag, inklusive budget/verksamhetsplan 
och ledningskontrakt.
Kommundirektör Randi Graungaard
Chef Medborgarservice Lars Ingeberg
Personalchef Eva Berggård Nygren
Verksamhetschef utbildning Ulf Sjulander
Verksamhetschef vård- och omsorg Helena Carlsson
Verksamhetschef individ- och familjeomsorg Mikael Sjöberg 
Verksamhetschef kultur- och fritid Håkan Bergström
Ekonomichef Veikko Niemi 
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Undertecknande av lånehandlingar, borgensåtaganden och skuldebrev
Kommunstyrelsens ordförande Sara Sjödal eller vice ordförande Lars-Göran 
Birkehorn Karlsen i förening med kommundirektör Randi Graungaard eller 
ekonomichef Veikko Niemi eller redovisningschef Tony Borselius.

Undertecknande av kollektivavtal
Kommunstyrelsens ordförande Sara Sjödal eller vice ordförande Lars-Göran 
Birkehorn Karlsen i förening med kommundirektör Randi Graungaard eller 
personalchef Eva Berggård Nygren.

Undertecknande av pensionsbrev
Kommunstyrelsens ordförande Sara Sjödal eller vice ordförande Lars-Göran 
Birkehorn Karlsen i förening med personalchef Eva Berggård Nygren eller 
personalassistent Pia Andersson.

Undertecknande av beställningsskrivelser och eventuella kontrakt samt 
övriga ärenden enligt beslut om upphandling av kommunstyrelsens 
arbetsutskott
Kommunstyrelsens ordförande Sara Sjödal eller vice ordförande Lars-Göran 
Birkehorn Karlsen i förening med upphandlingschef Ulf Sandell eller 
kommun- och upphandlingsjurist Jenny Ljungvall Cardoso eller chef 
Medborgarservice Lars Ingeberg.

Undertecknande av externa hyresavtal
Kommundirektör Randi Graungaard eller ekonomichef Veikko Niemi. 
Med externa hyresavtal avses hyresvärdar utanför kommunkoncernen. 
Behovet och avtalsförslaget ska först stämmas av med fastighetsägaren.

Sammanfattning av ärendet
Med anledning av förändringar på tjänster i kommunens verksamhet 
revideras vilka som har bemyndigande att underteckna handlingar.

Beslutet skickas till
 Kommundirektör
 Verksamhetschef Utbildning
 Verksamhetschef IFO
 Verksamhetschef kultur och fritid
 Ekonomienheten
 Upphandlingsenheten
 Fastighetssamordnaren
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Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande 
Datum Diarienummer

2019-09-20 KS 2019/749

Bemyndigande att underteckna handlingar

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

att utse nedanstående personer och ersättare för dessa med bemyndigande 
att underteckna handlingar enligt nedan,

att tidigare beslut enligt kommunstyrelsen § 150/2018 upphör att gälla.

Undertecknande av avtal, kontrakt, köpebrev och övriga handlingar 
som krävs för verkställighet av kommunfullmäktiges och 
kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens ordförande Sara Sjödal eller vice ordförande Lars-
Göran Birkehorn Karlsen i förening med tf. kommundirektör Randi 
Graungaard eller ekonomichef Veikko Niemi.

Undertecknande av avtal, kontrakt, köpebrev och övriga handlingar 
inom verksamhetsområdena som krävs för verkställighet av 
kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens ordförande Sara Sjödal eller vice ordförande Lars-
Göran Birkehorn Karlsen i förening med kommundirektör Randi 
Graungaard, chef Medborgarservice Lars Ingeberg, för verksamhetsområde 
samhällsbyggnad chef samhällsbyggnadsenheten Thomas Kihlström.

Undertecknande av avtal, kontrakt, köpebrev och övriga handlingar 
inom respektive blocks/enhets verksamhetsområde som krävs för 
verkställighet av beslut och uppdrag, inklusive 
budget/verksamhetsplan och ledningskontrakt.
Kommundirektör Randi Graungaard
Chef Medborgarservice Lars Ingeberg
Personalchef Eva Berggård Nygren
Verksamhetschef utbildning Ulf Sjulander
Verksamhetschef vård- och omsorg Helena Carlsson
Verksamhetschef individ- och familjeomsorg Mikael Sjöberg 
Verksamhetschef kultur- och fritid Håkan Bergström
Ekonomichef Veikko Niemi 
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Undertecknande av lånehandlingar, borgensåtaganden och skuldebrev
Kommunstyrelsens ordförande Sara Sjödal eller vice ordförande Lars-
Göran Birkehorn Karlsen i förening med kommundirektör Randi 
Graungaard eller ekonomichef Veikko Niemi eller redovisningschef Tony 
Borselius.

Undertecknande av kollektivavtal
Kommunstyrelsens ordförande Sara Sjödal eller vice ordförande Lars-
Göran Birkehorn Karlsen i förening med kommundirektör Randi 
Graungaard eller personalchef Eva Berggård Nygren.

Undertecknande av pensionsbrev
Kommunstyrelsens ordförande Sara Sjödal eller vice ordförande Lars-
Göran Birkehorn Karlsen i förening med personalchef Eva Berggård 
Nygren eller personalassistent Pia Andersson.

Undertecknande av beställningsskrivelser och eventuella kontrakt 
samt övriga ärenden enligt beslut om upphandling av 
kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsens ordförande Sara Sjödal eller vice ordförande Lars-
Göran Birkehorn Karlsen i förening med upphandlingschef Ulf Sandell 
eller kommun- och upphandlingsjurist Jenny Ljungvall Cardoso eller chef 
Medborgarservice Lars Ingeberg.

Undertecknande av externa hyresavtal
Kommundirektör Randi Graungaard eller ekonomichef Veikko Niemi. 
Med externa hyresavtal avses hyresvärdar utanför kommunkoncernen. 
Behovet och avtalsförslaget ska först stämmas av med fastighetsägaren.

Sammanfattning av ärendet
Med anledning av förändringar på tjänster i kommunens verksamhet 
revideras vilka som har bemyndigande att underteckna handlingar.

Beslutet skickas till 
 Kommundirektör
 Verksamhetschef Utbildning
 Verksamhetschef IFO
 Verksamhetschef kultur och fritid
 Ekonomienheten
 Upphandlingsenheten
 Fastighetssamordnaren

I tjänsten 

Anna Trankell
Tf. kommunsekreterare
Ledningsstöd  
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§ 60
Dnr 2019/751     

Teckningsrätt avseende kommunens bankkonton, 
bankgirokonton, plusgirokonton och checkräkningar 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Sara Sjödal (C), 
kommunstyrelsens vice ordförande Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M), 
kommundirektör Rand Graungaard, ekonomichef Veikko Niemi, 
redovisningschef Tony Borselius, ekonom Lena Asplund, ekonom Linda 
Grundin, ekonomiassistent Agneta Rostedt, och ekonomiassistent Sarah
Olsson, att två i förening underteckna order om utbetalningar från 
kommunens bankkonton, bankgirokonton, plusgirokonton och 
checkräkningar, 

att beslutet träder i kraft med omedelbar verkan, 

att tidigare beslut enligt kommunstyrelsen § 149/2018 upphör att gälla från 
samma datum.

Sammanfattning av ärendet
Med anledning av förändringar på tjänster i kommunens verksamhet 
behöver beslutet revideras.

Beslutet skickas till
Ekonomienheten 
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Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande 
Datum Diarienummer

2019-09-20 KS 2019/751

Teckningsrätt avseende kommunens bankkonton, 
bankgirokonton, plusgirokonton och checkräkningar

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Sara Sjödal (C), 
kommunstyrelsens vice ordförande Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M), 
kommundirektör Rand Graungaard, ekonomichef Veikko Niemi, 
redovisningschef Tony Borselius, ekonom Lena Asplund, ekonom Linda 
Grundin, ekonomiassistent Agneta Rostedt, och ekonomiassistent Sarah
Olsson, att två i förening underteckna order om utbetalningar från 
kommunens bankkonton, bankgirokonton, plusgirokonton och 
checkräkningar, 

att beslutet träder i kraft med omedelbar verkan, 

att tidigare beslut enligt kommunstyrelsen § 149/2018 upphör att gälla från 
samma datum.

Sammanfattning av ärendet
Med anledning av förändringar på tjänster i kommunens verksamhet 
behöver beslutet revideras.

Beslutet skickas till 
Ekonomienheten 

I tjänsten 

Anna Trankell
Tf. kommunsekreterare
Ledningsstöd 
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§ 57
Dnr 2019/743     

Sammanträdesdagar år 2020 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

att fastställa följande sammanträdesdagar för kommunstyrelsens 
arbetsutskott 2020;

Tisdag 28 januari kl. 08.30
Tisdag 3 mars kl. 08.30
Tisdag 31 mars kl. 08.30
Tisdag 5 maj kl. 08.30
Måndag 15 juni kl. 08.30 
Tisdag 25 augusti kl. 08.30
Tisdag 6 oktober kl. 08.30
Tisdag 17 november kl. 08.30
Tisdag 8 december kl. 08.30

att beslutet gäller under förutsättning att kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige fastställer förslag till sammanträdesdagar för 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige år 2020.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen fastställa 
följande sammanträdesdagar för kommunstyrelsen 2020;

Tisdag 11 februari kl. 13.00
Tisdag 24 mars kl. 13.00
Tisdag 28 april kl. 13.00
Tisdag 26 maj kl. 13.00
Tisdag 8 september kl. 13.00
Tisdag 20 oktober kl. 13.00
Tisdag 1 december kl. 13.00

Sammanfattning av ärendet
Enheten ledningsstöd har tagit fram ett förslag till sammanträdesplan för
kommunstyrelsen och dess utskott samt för kommunfullmäktige för år
2020. Förslaget regleras av kommunallagens bestämmelser om sista datum
för budget och årsredovisning samt av kommunfullmäktiges arbetsordning.

Förslaget har tagits fram i samråd med kommunalråd och ekonomienheten
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och med hänsyn till Tierps kommuns styrprocess som reglerar ekonomiska
rapporter. Vidare har även förslaget tagit hänsyn till skolornas sport-, påsk 
och höstlov och inte föreslagit några sammanträdesdatum under dessa
veckor.

Enligt kommunallag (2017:725) 5 kap. 12 § ska kommunfullmäktige
besluta om när ordinarie sammanträden för kommunfullmäktige ska hållas. 
Beslutet för år 2020 ska fastställas av kommunfullmäktige den 5 november 
2019 och de kommer då att offentliggöras på Tierps kommuns hemsida.

Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Sammanträdesdagar 2020

Beslutet skickas till
 Webbansvarig Ledningsstöd
 Alla chefer

268



1 (2)

Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande 
Datum Diarienummer

2019-09-19 KS 2019/743

Sammanträdesdagar 2020 för kommunstyrelsens arbetsutskott

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

att fastställa följande sammanträdesdagar för kommunstyrelsens 
arbetsutskott 2020;

Tisdag 28 januari kl. 08.30
Tisdag 3 mars kl. 08.30
Tisdag 31 mars kl. 08.30
Tisdag 5 maj kl. 08.30
Måndag 15 juni kl. 08.30 
Tisdag 25 augusti kl. 08.30
Tisdag 6 oktober kl. 08.30
Tisdag 17 november kl. 08.30
Tisdag 8 december kl. 08.30

att beslutet gäller under förutsättning att kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige fastställer förslag till sammanträdesdagar för 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige år 2020.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen fastställa 
följande sammanträdesdagar för kommunstyrelsen 2020;

Tisdag 11 februari kl. 13.00
Tisdag 24 mars kl. 13.00
Tisdag 28 april kl. 13.00
Tisdag 26 maj kl. 13.00
Tisdag 8 september kl. 13.00
Tisdag 20 oktober kl. 13.00
Tisdag 1 december kl. 13.00

Sammanfattning av ärendet
Enheten ledningsstöd har tagit fram ett förslag till sammanträdesplan för
kommunstyrelsen och dess utskott samt för kommunfullmäktige för år
2020. Förslaget regleras av kommunallagens bestämmelser om sista datum
för budget och årsredovisning samt av kommunfullmäktiges arbetsordning.
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Förslaget har tagits fram i samråd med kommunalråd och ekonomienheten
och med hänsyn till Tierps kommuns styrprocess som reglerar ekonomiska
rapporter. Vidare har även förslaget tagit hänsyn till skolornas sport-, påsk 
och höstlov och inte föreslagit några sammanträdesdatum under dessa
veckor.

Enligt kommunallag (2017:725) 5 kap. 12 § ska kommunfullmäktige
besluta om när ordinarie sammanträden för kommunfullmäktige ska hållas. 
Beslutet för år 2020 ska fastställas av kommunfullmäktige den 5 november 
2019 och de kommer då att offentliggöras på Tierps kommuns hemsida.

Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Sammanträdesdagar 2020

Beslutet skickas till 
 Webbansvarig Ledningsstöd
 Alla chefer
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Januari 2020 Februari 2020 Mars 2020 April 2020 Maj 2020 Juni 2020

O  1 Nyårsdagen L  1 S  1 O  1 F  1 Första maj M  1 Buber 2 23 

T  2 S  2 M  2 AoO em. 10  T  2 L  2 T  2 Buber 2

F  3 M  3 Utskick extra BoU 6  T  3 BoU, ksau fm. SHB em.  F  3 S  3 O  3 KLG fm. Student Tierp

L  4 T  4 Utskick KS O  4 Utskick JN, Beredning IT-Ln L  4 M  4 AoO em. Utskick IT-Ln 19  T  4

S  5 Trettondedagsafton O  5 T  5 S  5 T  5 BoU, ksau fm. SHB em. F  5 Student Uppsala

M  6 Trettondedag jul 2  T  6 F  6 M  6 Påsklov 15  O  6 KLG fm. L  6 Sveriges nationaldag

T  7 Jullov F  7 L  7 T  7 Påsklov T  7 S  7

O  8 Jullov L  8 S  8 O  8 KLG fm. Utskick KF Påsklov F  8 M  8 Utskick KF, AoO 24 

T  9 S  9 M  9 Uppstart budget 11  T  9 Påsklov L  9 T  9 Skolavslutning

F 10 M 10 Extra BoU em. 7  T 10 Utskick IT-Ln F 10 Långfredagen S 10 O 10 Utskick BoU, ksau, SHB, RF, Skolavslutning

L 11 T 11 KS O 11 KLG fm.  Jävsnämnden L 11 Påskafton M 11 20  T 11 Regionfullmäktige

S 12 O 12 KLG fm. T 12 Beredning alla utskott S 12 Påskdagen T 12 IT- och lönenämnd F 12

M 13 3  T 13 Beredning alla utskott F 13 M 13 Annandag påsk 16  O 13 L 13

T 14 Beredning alla utskott F 14 L 14 T 14 T 14 S 14

O 15 KLG fm. L 15 S 15 O 15 KF F 15 M 15 Ksau fm. AoO em. 25 

T 16 S 16 M 16 12  T 16 L 16 T 16 KF kl. 16.00

F 17 M 17 Sportlov 8  T 17 IT-Ln, Utskick KS F 17 S 17 O 17 KLG fm. BoU, SHB em. 

L 18 T 18 Sportlov Utskick KF O 18 L 18 M 18 21  T 18

S 19 O 19 Sportlov T 19 Buber 1 S 19 T 19 Utskick KS F 19 Midsommarafton

M 20 Utskick AoO 4  T 20 Sportlov F 20 Buber 1 M 20 Beredning alla utskott 17  O 20 L 20 Midsommardagen

T 21 Utskick BoU, ksau, SHB F 21 Sportlov L 21 T 21 Utskick KS T 21 Kristi himmelsfärdsdag S 21

O 22 L 22 S 22 O 22 Regionfullmäktige F 22 M 22 26 

T 23 S 23 M 23 Utskick AoO, ksau 13  T 23 L 23 T 23

F 24 M 24 Utskick AoO 9  T 24 KS, Utskick BoU, SHB F 24 S 24 O 24

L 25 T 25 KF, Utskick BoU, ksau, SHB O 25 KLG fm. L 25 M 25 22  T 25

S 26 O 26 KLG fm. Regionfullmäktige T 26 S 26 T 26 KS F 26

M 27 AoO em. 5  T 27 F 27 M 27 Utsk AoO, ksau, Ber. IT-Ln 18  O 27 L 27

T 28 BoU, ksau fm. SHB em. F 28 L 28 T 28 KS, Utskick BoU, SHB T 28 Beredning alla utskott S 28

O 29 KLG fm. L 29 S 29 O 29 F 29 M 29 27 

T 30  Beredning extra BoU M 30 AoO em. 14  T 30 Valborgsmässoafton L 30 Pingstafton T 30

F 31 T 31 BoU, ksau fm. SHB em. S 31 Pingstdagen
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Juli 2020 Augusti 2020 September 2020 Oktober 2020 November 2020 December 2020

O  1 L  1 T  1 Jävsnämnden, Utskick KS T  1 CSG S  1 T  1 KS, Utskick BoU, ksau, SHB

T  2 S  2 O  2 Beredning IT-LN F  2 M  2 Beredning alla utskott 45  O  2 KLG fm. 

F  3 M  3 32  T  3 Beredning extra BoU L  3 T  3 KF 13:00 T  3

L  4 T  4 F  4 S  4 O  4 KLG fm. F  4

S  5 O  5 L  5 M  5 AoO em. 41  T  5 L  5

M  6 28  T  6 S  6 T  6 BoU, ksau fm. SHB em. F  6 S  6

T  7 F  7 M  7 37  O  7 KLG fm. L  7 M  7 AoO em. Utskick KF 50 

O  8 L  8 T  8 KS, Utskick extra BoU T  8 S  8 T  8 BoU, ksau fm. SHB em. 

T  9 S  9 O  9 KLG fm. Utskick IT-LN F  9 M  9 Utskick AoO, SHB 46  O  9

F 10 M 10 33  T 10 L 10 T 10 Utskick ksau, BoU, Beredning IT-LNT 10

L 11 T 11 F 11 S 11 O 11 F 11

S 12 O 12 KLG fm. L 12 M 12 42  T 12 L 12

M 13 29  T 13 Beredning alla utskott S 13 T 13 Utskick KS F 13 S 13

T 14 F 14 M 14 38  O 14 L 14 M 14 51 

O 15 L 15 T 15 Extra BoU fm. Utskick KF T 15 S 15 T 15 KF

T 16 S 16 O 16 IT- och lönenämnd F 16 M 16 AoO em. SHB em. 47  O 16 KLG fm. 

F 17 M 17 Skolstart, 34  T 17 Beredning alla utskott L 17 T 17 BoU, ksau fm. Utskick IT-LN T 17

L 18 T 18 Utskick BoU, ksau, SHB F 18 S 18 O 18 KLG fm. Utskick jävsnämnden F 18 Jullov

S 19 O 19 Utskick AoO L 19 M 19 43  T 19 L 19

M 20 30  T 20 Buber 3 S 20 T 20 KS F 20 S 20

T 21 F 21 M 21 39  O 21 KLG fm. L 21 M 21 Jullov 52 

O 22 L 22 T 22 KF T 22 S 22 T 22 Jullov

T 23 S 23 O 23 KLG fm. Regionfullmäktige F 23 M 23 48  O 23 Jullov

F 24 M 24 Utskick jävsnämnden 35  T 24 L 24 T 24 IT-Ln, Utskick KS T 24 Julafton

L 25 T 25 BoU, ksau fm. SHB em. F 25 S 25 O 25 Ber. Utskott, Jävsn., RF F 25 Juldagen

S 26 O 26 KLG fm. AoO em. L 26 M 26 Höstlov 44  T 26 L 26 Annandag jul

M 27 31  T 27 S 27 T 27 Höstlov, Utskick KF F 27 S 27

T 28 F 28 M 28 Utskick AoO 40  O 28 Höstlov L 28 M 28 Jullov 53 

O 29 L 29 T 29 Uskick BoU, ksau SHB T 29 Höstlov S 29 T 29 Jullov

T 30 S 30 O 30 F 30 Höstlov M 30 Utskick AoO  49  O 30 Jullov

F 31 M 31 36  L 31 Alla helgons dag T 31 Nyårsafton
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Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande 
Datum Diarienummer

2019-10-01 KS 2019/280

Återrapportering om organiserade företagsbesök

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att lägga återrapportering av organiserade företagsbesök till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Tierps kommun gör kontinuerligt företagsbesök som genomförs av
tjänstemän från enheten Näringsliv och turism tillsammans med
kommunpolitiker. Målet är att genomföra minst fyra organiserade
företagsbesök i månaden och till varje besök finns ett färdigt frågeformulär
som fylls i.

Syftet med besöken är att företagets tankar, idéer och synpunkter skall
protokollföras och sedan redovisas för kommunstyrelsen för att skapa en
tydligare koppling mellan näringslivet och politiken. Företagen kan själva
anmäla sig på kommunens hemsida och kan då meddela om de önskar att
någon speciell fråga skall diskuteras under mötet eller om en viss funktion
från kommunen skall delta

Beslutsunderlag 
Handläggarens tjänsteutlåtande med bilagor

I tjänsten 

Maria Wirström
Administrativ assistent
Ledningsstöd
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Dokumentnamn

Återrapportering 
Datum Diarienummer

2019-10-11 KS 2019/280

Återrapportering om organiserade företagsbesök

Antal företagsbesök: 4 stycken

Namn på företaget: Nordisk Cement Teknik AB
Datum för besök: 2019-09-05

1. Vilken bransch tillhör företaget: Tillverkning
2. Var producerar/erbjuder förtaget: NCT erbjuder innovativ 

utrustning till gruvor där cementering är fastsättning av diverse 
utrustning i gruvor. Samt blandare och utrustning för att täta 
borrhål. Det senaste är en teknik för att täta gamla borrhåll som 
skydd mot grundvattnet som är en stor framtids utmaning för 
framtiden och miljön.

3. Hur många anställda har företaget: 1-9
4. Vilka behov har ert företag idag och hur ser ni på framtiden? 

Kompetensförsörjning har svårt att hitta bra medarbetare. Allmänt 
är behovet att Tierps kommun behöver bli bättre på att uppfattas 
som en bra kommun med bra skolor.

5. Upplever ert företag några tillväxthinder? I så fall vilka? På 
längre sikt är det kompetensförsörjning och att skolan inte upplevs 
positiv i Tierps kommun.

6. Vad anser ni är viktigt för att göra Tierps kommun mer 
attraktivt för företag? Bra skola…. måste bli bättre annars har vi 
ingen framtid och tillväxt. Små skolor kan innebära att Tierp lockar 
inflyttning från storstäder.Skolmaten är inte det som eleverna vill 
ha, varför kan ni inte laga det som eleverna vill ha ibland och inte 
bara hålla på prestigen? Skolan måste ge eleverna mat som dom 
vill ha inte hålla hårt på att det ska vara rätt diet, det kan 
föräldrarna ansvara för. Ta fram en lista som eleverna kryssar och 
det gör man en matsedel av. Innebär mer ork, bättre miljö ingen 
skräpmat och mindre svinn. Upphandlings information önskas. Fler 
småjobb måste komma ut. Information gavs kring dynamisk 
upphandlingssystem på plats som var uppskattat. Bättre underlag 
som är relevant inför upphandlingar måste komma till. Nu är det 
ibland inte relevant underlag, för höga krav som inte är möjligt. Sen 
måste kommunen sätta av resurser att analysera upphandlingar 
som är genomförda, hur dyrt blev det? Blev det som det var tänkt? 
Lars informerar om kvällsträffar med upphandling och annat och 
uppmanar att delta för att få information och ställa frågor.

7. Vilka frågor önskar ni att kommunen ska prioritera för att 
underlätta för ert företag? Kompetensförsörjning är AO och 
skolan.
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8. Önskar ni några kompletterande företag till kommunen? I så 
fall vilka? Inte direkt men saknar mer utbud av butiker som ex. 
Swedol, för då är Uppsala som gäller för oss.

9. A. Hur upplever du företagets kontakt med kommunen? Bra. 
B. Vad är bra och vad kan förbättras? Myndighetsutövning och 
attityder hos tjänstemän finns det dålig erfarenhet av. Lars 
informerar om utvecklingen av detta område senaste åren. Det 
uppfattas positivt av företaget. Lars informerar även att alltid 
kontakta oss för dialog, rådgivning, mm inför exempelvis en 
utbyggnad, det underlättar för den kommande processen.

10. A. Hur vill du få information från kommunen? E-post och 
nyhetsbrev.
B. Kommentarer gällande hur företaget vill få information från 
kommunen: Mycket bra med den här typen av organiserat 
företagsbesök, det uppskattas.

11. Övrigt: 

Namn på företaget: Gryttjoms Mekaniska AB
Datum för besök: 2019-09-05

1. Vilken bransch tillhör företaget: Tillverkning
2. Var producerar/erbjuder förtaget: Erbjuder tillverkning och 

reparation av beläggningsutrustning och byggnation av prototyper, 
innovativa utrustningar för branschen. Erbjuder även rödfärgning 
och annan mekanisk och hydraulisk reparation och tillverkning.

3. Hur många anställda har företaget: 1-9
4. Vilka behov har ert företag idag och hur ser ni på framtiden? 

Kompetensförsörjning, hantverksutbildningar, vi har svårt att hitta 
bra medarbetare. Gryttjoms har haft praktikanter från gymnasiet 
och A-star, dom kan ingenting av det som arbetet kräver. Skolan 
måste ändras, tre år bara försvinner i onödan. Tidigare fanns det 
typ ”bondungar” som hade lärt sig hemma men det finns inte 
längre. Dialogen med lärarna fungerar inte, dom har inte 
kunskapen,  stöttar inte eleven och styr inte upp så dom lär sig rätt 
saker som efterfrågas. Eleverna slösar bort åren och får inte 
praktisera med stöd så dom lär sig på riktigt. Det här måste lösas 
nu? Ställ större krav på skolan! Problemen började när ex A-star 
kom igång. Låga anbud, bristande utrustning. Dom måste bedriva 
utbildning ute på företag som har kunskap och kan förklara och lära 
sig med relevant utrustning. Även kommunens skola har inte 
relevant utrustning, kunskap, ingen verklighetsanknytning. Ser ni 
som kommun att dom problem som finns i skolan? Inga lärare, 
elever tittar på film vid lärarlösa lektioner och listan kan göras lång. 
Som företagare har vi inte tid att utbilda elever på nästan heltid, ett 
jätteproblem. Gryttjom vill gärna ha lärlingsutbildning. Skolan är 
viktig, tänk på att inte lägga ner skolan. En  bra grundstruktur med 
skolor och utbildning är jätteviktig. Gör någonting åt skolorna som 
det inte blir negativ utveckling, ta med det, det är viktigt.

5. Upplever ert företag några tillväxthinder? I så fall vilka? 
Kompetensförsörjning och att skolan inte upplevs positiv i Tierps 
kommun. Affärskompetens var Gryttjom med i och vid ett möte fick 
vi information av arbetsmarknadsenheten att personer med 
svårigheter behövde komma ut på företag. Men det hände inget, 
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fick stöta på, finns fler personer men inget drag, det händer inget, 
ingen uppföljning från arbetsmarknadsenheten.

6. Vad anser ni är viktigt för att göra Tierps kommun mer 
attraktivt för företag? Bra skola…. måste bli bättre annars har vi 
ingen framtid och tillväxt. Små skolor kan innebära att Tierp lockar 
inflyttning från storstäder. Skolmaten är inte det som eleverna vill 
ha, varför kan ni inte laga det som eleverna vill ha ibland och inte 
bara hålla på prestigen? Skolan måste ge eleverna mat som dom 
vill ha inte hålla hårt på att det ska vara rätt diet, det kan föräldrarna 
ansvara för. Ta fram en lista som eleverna kryssar och det gör man 
en matsedel av. Innebär mer ork, bättre miljö ingen skräpmat och 
mindre svinn. Upphandlings information önskas. Fler småjobb 
måste komma ut. Information gavs kring dynamisk 
upphandlingssystem på plats som var uppskattat. Bättre underlag 
som är relevant inför upphandlingar måste komma till. Nu är det 
ibland inte relevant underlag, för höga krav som inte är möjligt. Sen 
måste kommunen sätta av resurser att analysera upphandlingar 
som är genomförda, hur dyrt blev det? Blev det som det var tänkt? 
Lars informerar om kvällsträffar med upphandling och annat och 
uppmanar att delta för att få information och ställa frågor.

7. Vilka frågor önskar ni att kommunen ska prioritera för att 
underlätta för ert företag? Kompetensförsörjning och att skolan 
inte upplevs positiv i Tierps kommun.

8. Önskar ni några kompletterande företag till kommunen? I så 
fall vilka? Inte direkt men saknar mer utbud av butiker som ex. 
Swedol, för då är Uppsala som gäller för oss.

9. A. Hur upplever du företagets kontakt med kommunen? Varken 
bra eller dåligt
B. Vad är bra och vad kan förbättras? Myndighetsutövning och 
attityder hos tjänstemän finns det dålig erfarenhet av. Lars 
informerar om utvecklingen av detta område senaste åren. Det 
uppfattas positivt av företaget. Lars informerar även att alltid 
kontakta oss för dialog, rådgivning, mm inför exempelvis en 
utbyggnad, det underlättar för den kommande processen.

10. A. Hur vill du få information från kommunen? E-post och 
nyhetsbrev.
B. Kommentarer gällande hur företaget vill få information från 
kommunen: Mycket bra med den här typen av organiserat 
företagsbesök, det uppskattas.

11. Övrigt: 

Namn på företaget: Svensk fastighetsförmedling
Datum för besök: 2019-06-05

1. Vilken bransch tillhör företaget: Mäklare
2. Var producerar/erbjuder förtaget: Mäklarverksamhet.
3. Hur många anställda har företaget: 1-9
4. Vilka behov har ert företag idag och hur ser ni på framtiden? 

Kompetens, nu är det ett bra läge men för framtiden är det viktigt. 
Har även ett stort stöd att ingå i en större koncern

5. Upplever ert företag några tillväxthinder? I så fall vilka? 
Fokuserar på omsättningstillväxt, antal sålda objekt. Ligger ändå 
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ganska stabilt varje år. Strävar efter att leverera en tjänst i 
toppkvalitet. Varumärket är viktigt för köparen i stort, sen är det 
säljaren som är viktig lokalt. I en annan bransch som ex handel är 
det inte bra om flera butiker etableras i ett område med lågt 
kundunderlag. Då riskerar en butik att slås ut. 

6. Vad anser ni är viktigt för att göra Tierps kommun mer 
attraktivt för företag? Enkelheten med raka led är en fördel och 
viktigt för kommunen. Medborgarservice måste ta ansvar att gå 
direkt till rätt person med mandat. Fyller ett ansvar upp till en viss 
nivå. Men mer avancerade frågor måste gå direkt till rätt person. Ex 
en företagsetablering ska gå direkt till näringslivschefen. Snabba 
beslut, snabb återkoppling. Snabba kontaktvägar

7. Vilka frågor önskar ni att kommunen ska prioritera för att 
underlätta för ert företag? Byggnation av bostäder, det måste 
prioriteras. Det hjälper inte med ex idrottshallar, mm om det inte 
finns någonstans att bo. Tierpsbyggen behöver gå först och bygga, 
sen kan beståndet säljas till en annan aktör. Upphandling, 
kommunen måste vara bättre på att informera om vad som händer. 
Kommunen måste tänka på att alla kan inte förstå allting, måste ha 
respekt att det måste förklaras och göras enkelt och tydligt. 
Kommunen måste förstå hur en upphandling kan hjälpa eller stjälpa 
ett litet företag. Upphandlingsunderlaget måste förankras med 
branschen, det ställs ibland orelevanta krav som blir ett hinder. Sen 
attityden måste bli bättre från upphandlingsenheten. Informera till 
rätt målgrupp, "hej, nu är den upphandling på gång inom ett 
specifikt område…"Att nå till alla är viktigt, lita inte för mycket på 
sociala medier. Använd rätt kanaler som i detta fall ex mäklare. Ska 
vi sälja en tomt eller en fastighet, använd rätt tjänster för att nå ut till 
rätt målgrupp. Hemsidan fyller bara behovet med information om 
öppettider, mm. SMS information skulle vara en bra informations 
spridning. Men annars skicka ut riktad förinformation till rätt 
målgrupp. Ex att ta bort skolan i Tobo var ett stort misstag. Skola, 
livsmedel och bensin är viktigt för att alla orter, det måste 
kommunen arbete för, annars tappar vi barnfamiljer. 
Busskommunikationer är under all kritik i vissa delar från mindre 
orter. Tåget är bra men bussar måste förbättras, ex i Söderfors..

8. Önskar ni några kompletterande företag till kommunen? I så 
fall vilka? Tillverkningsindustri är väl bra att bygga vidare på som 
ger fler anställda.

9.  A. Hur upplever du företagets kontakt med kommunen? Bra
B. Vad är bra och vad kan förbättras? 

10.  A. Hur vill du få information från kommunen? E-post och   
nyhetsbrev.
B. Kommentarer gällande hur företaget vill få information från 
kommunen:

11. Övrigt: Bra att kommunen kommer ut och besöker och informerar. 
Det finns många ambassadörer i kommunen.

Namn på företaget: Upplands Projektbygg
Datum för besök: 2019-09-13

1. Vilken bransch tillhör företaget: Byggverksamhet
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2. Var producerar/erbjuder förtaget:. Projektframtagning, 
projektledning och totalentreprenader. Mycket förtroendeuppdrag 
med 60 medarbetare som inte är exter arbetskraft.

3. Hur många anställda har företaget: 10-49
4. Vilka behov har ert företag idag och hur ser ni på framtiden? 

Mer uppdrag från kommunen, inte upphandling utan mer i formen 
av att lägga ut hyreskontrakt.

5. Upplever ert företag några tillväxthinder? I så fall vilka? 
Finansiering är svårt område som ex kommunen kan klara lättare 
än privata företag som inte kan konkurrera. Bygglov! Det är 
smidigare i ex Gävle. Man kompletterar efter att man har börjat 
bygga, så upplever vui inte Tierp. Där måste allt vara klart till 
100%. Kända aktörer bör få komma igång innan allt är på plats 
som det fungerar i andra kommuner. Brand, vent, hållbarhet, buller 
kan kompletteras efterhand, ett intyg lämnas att det kommer att 
göras. Sen är det inte kommunen som tar hela ansvaret utan det 
är brandmyndigheten som ex så det borde inte vara ett problem. 
Det utvändiga är prioriterat som kommuniceras med bygglov, ex 
byte av tegel, färg, mm. Förlita på större erfarna men små och 
privata måste vara noggranna med.

6. Vad anser ni är viktigt för att göra Tierps kommun mer 
attraktivt för företag? Vi upplever att Tierps kommun är mer 
positiva, aktiva och utåtriktade än andra kommuner, det är bra.

7. Vilka frågor önskar ni att kommunen ska prioritera för att 
underlätta för ert företag? Mer information från kommunen, tex 
att kommunen kommer att bygga förskolor, vårdboende inom 2-3 
år. LSS platser behövs, få platser om privat aktör bygger mot 
kommunen som får ha fler platser. Tierps kommun köper platser 
utanför kommungräns om behov finns idag. Ett svårt läge där det 
måste finnas ett kontrakt från kommunen innan bygget startar för 
att klara finansieringen. Kan kommunen sammanställa ett behov 
och sen upphandla ett LSS boende av privat aktör? Mer 
information kan ges av chefen Helena Karlsson, Tierp kommun. 
Lars tar kontakt med Helena och återkopplar till Jakob om behovet 
och kommande budget, vad är planerat? En privat aktör kan bygga 
6 platser och hyra ut platser till kommunen men det krävs 
upphandling.

8. Önskar ni några kompletterande företag till kommunen? I så 
fall vilka? Service, handel som kläder, Hemtex, mm måste 
Tierpsborna åka till Uppsala eller Gävle. Mer utbud gör att fler 
handla hemma och drar folk. Åk till Tierp och inte till stan!!!Övrigt 
samarbetar vi med lokala aktörer, tyvärr är dessa ofta för små för 
att kunna leverera större uppdrag. En smidesfirma som gör ex 
balkar borde finnas, det får vi köpa utanför kommun. UPB har inte 
lyckas bra med upphandla några lokala aktörer, el, VVS, vent, mm, 
varför? Kan det vara rädsla för stora jobb? Kultur?.

9. A. Hur upplever du företagets kontakt med kommunen? 
Mycket bra. 
B. Vad är bra och vad kan förbättras? UPB har inte varit aktiva 
på frukostmöten och näringslivsluncher, det ska bli bättre!
Fungerat bra i övrigt, vi tar kontakt när vi behöver med 
näringslivschefen som fungerar jätte bra. Och Adam Nyström är 
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jättebra och stort stöd och kommer med förslag på möjligheter att 
titta vidare på.

10. A. Hur vill du få information från kommunen? E-post - 
nyhetsbrev, Tierp.se, Sociala medier, Fysiska träffar (tex. 
företagsfrukostar).
B. Kommentarer gällande hur företaget vill få information från 
kommunen: Nyhetsbrev och  träffar är bra.

11. Övrigt: 
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Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande 
Datum Diarienummer

2019-10-08 KS 2019/154

Revidering av delegationsordningen

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, utskottet barn och ungdom och utskottet 
arbete och omsorg föreslår kommunstyrelsen besluta 

att fastställa ändringar i kommunstyrelsens delegationsordning enligt
föreliggande förslag.

Sammanfattning av ärendet
Delegation enligt kommunallagen (6 kap 33-38 §§), innebär att rätten att 
besluta i ett visst ärende eller i en grupp av ärenden, flyttas över till någon 
annan. Den som har sådan rätt kallas delegat. De ärenden som delegaten 
har rätt att fatta beslut i anges i kommunstyrelsens delegationsordning. 
För att hålla delegationsordningen aktuell utifrån gällande lagar och 
förordningar, uppdateras den regelbundet. 

Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Förslag till ändringar i delegationsordningen

Beslutet skickas till 
 Sekretariatet
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2019-10-08

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign

§ 61
Dnr 2019/154     

Revidering av delegationsordningen

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

att fastställa ändringar i kommunstyrelsens delegationsordning enligt
föreliggande förslag.

Sammanfattning av ärendet
Delegation enligt kommunallagen (6 kap 33-38 §§), innebär att rätten att 
besluta i ett visst ärende eller i en grupp av ärenden, flyttas över till någon 
annan. Den som har sådan rätt kallas delegat. De ärenden som delegaten har 
rätt att fatta beslut i anges i kommunstyrelsens delegationsordning. 
För att hålla delegationsordningen aktuell utifrån gällande lagar och 
förordningar, uppdateras den regelbundet. 

Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Förslag till ändringar i delegationsordningen

Beslutet skickas till 
 Sekretariatet
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utskottet barn och ungdom
2019-10-09

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign

§ 225
Dnr 2019/154     

Revidering av delegationsordning 2019 

Beslut 
Utskottet barn och ungdom föreslår kommunstyrelsen besluta

att fastställa ändringar i kommunstyrelsens delegationsordning enligt
föreliggande förslag.

Sammanfattning av ärendet
Delegation enligt kommunallagen (6 kap 33-38 §§), innebär att rätten att 
besluta i ett visst ärende eller i en grupp av ärenden, flyttas över till någon 
annan. Den som har sådan rätt kallas delegat. De ärenden som delegaten har 
rätt att fatta beslut i anges i kommunstyrelsens delegationsordning. 

För att hålla delegationsordningen aktuell utifrån gällande lagar och 
förordningar, uppdateras den regelbundet. 

Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Förslag till ändringar i delegationsordningen

Beslutet skickas till
 Sekretariatet
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utskottet arbete och omsorg
2019-10-07

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign

§ 94
Dnr 2019/154     

Revidering av delegationsordningen 2019 

Beslut 
Utskottet arbete och omsorg föreslår kommunstyrelsen besluta

att fastställa ändringar i kommunstyrelsens delegationsordning enligt
föreliggande förslag.

Sammanfattning av ärendet
Delegation enligt kommunallagen (6 kap 33-38 §§), innebär att rätten att 
besluta i ett visst ärende eller i en grupp av ärenden, flyttas över till någon 
annan. Den som har sådan rätt kallas delegat. De ärenden som delegaten har 
rätt att fatta beslut i anges i kommunstyrelsens delegationsordning. 

För att hålla delegationsordningen aktuell utifrån gällande lagar och 
förordningar, uppdateras den regelbundet. 

Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Förslag till ändringar i delegationsordningen

Beslutet skickas till
 Sekretariatet
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Dokumentnamn

Revidering av delegationsordningen 
Datum

2019-09-16

Revidering av delegationsordningen 

Revidering av punkt ☒ Flik:  Tjänstemän
Ny punkt ☐ Rubrik: OmFu000 Funktionshinder

Borttag av punkt ☐ Punkt nr: OmFu022

Befintlig Reviderad/ny
Ärende: Ärende:
Lagrum, 
förordning:

Lag (1992:1574) om 
bostadsanpassningsbidrag 
m. m. 4-16 §§ 

Lagrum, 
förordning:

Lag (2018:222) om 
bostadsanpassningsbidrag 
m. m. 3-16 §§

Delegat: Delegat:

Ersättare: Ersättare:
Kategori: Kategori:
Verksamhet: Verksamhet:

Motivering: 
Uppdatera med nyreviderat lagrum

I tjänsten 

Helena Carlsson
Verksamhetschef
Vård och omsorg
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Dokumentnamn

Revidering av delegationsordningen 
Datum

2019-09-16

Revidering av delegationsordningen 

Revidering av punkt ☒ Flik:  Tjänstemän
Ny punkt ☐ Rubrik: OmFu000 Funktionshinder

Borttag av punkt ☐ Punkt nr: OmFu023

Befintlig Reviderad/ny
Ärende: Ärende:
Lagrum, 
förordning:

Lag (1992:1574) om 
bostadsanpassningsbidrag 
m. m. 4-16 §§ 

Lagrum, 
förordning:

Lag (2018:222) om 
bostadsanpassningsbidrag 
m. m. 3-16 §§

Delegat: Verksamhetschef Individ- 
och familjeomsorg

Delegat: Områdeschef Bistånd

Ersättare: Ersättare:
Kategori: Kategori:
Verksamhet: Verksamhet:

Motivering: 
Ändra delegat från verksamhetschef till områdeschef upp till 5 
prisbasbelopp. Samt uppdatera med nyreviderat lagrum

I tjänsten 

Helena Carlsson
Verksamhetschef
Vård och omsorg
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Dokumentnamn

Revidering av delegationsordningen 
Datum

2019-09-30

Revidering av delegationsordningen 

Revidering av punkt ☒ Flik:  Tjänstemän
Ny punkt ☐ Rubrik: Funktionshinder LSS 

personkrets
Borttag av punkt ☐ Punkt nr: OmFuL020

Förändringen gäller från och med: 
Beslut i kommunstyrelsen ☒ Annat datum: 

Befintlig Reviderad/ny
Ärende: Ärende:
Lagrum, 
förordning:

Lagrum, 
förordning:

Delegat: Administratör Vård och 
omsorg

Delegat: Handläggare Vård och 
omsorg

Ersättare: Ersättare:
Kategori: Kategori:
Verksamhet: Vård och omsorg Verksamhet: Vård och omsorg

Motivering: 
Befattningsändring från administratör till handläggare. 

I tjänsten 

Namn 
Titel
Enhet 
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Dokumentnamn

Revidering av delegationsordningen 
Datum

2019-09-30

Revidering av delegationsordningen 

Revidering av punkt ☒ Flik:  Tjänstemän
Ny punkt ☐ Rubrik: Funktionshinder LSS 

personkrets
Borttag av punkt ☐ Punkt nr: OmFu002, OmFu004, 

OmFu005, OmFu006, OmFu007, 
OmFu014, OmFu015, OmFu016, 
OmFu017

Förändringen gäller från och med: 
Beslut i kommunstyrelsen ☒ Annat datum: 

Befintlig Reviderad/ny
Ärende: Ärende:
Lagrum, 
förordning:

Lagrum, 
förordning:

Delegat: Enhetschef Bistånd Delegat: Områdeschef Bistånd

Ersättare: Ersättare:
Kategori: Kategori:
Verksamhet: Vård och omsorg Verksamhet: Vård och omsorg

Motivering: 
Befattningsändring enhetschef bistånd till områdeschef bistånd

I tjänsten 

Namn 
Titel
Enhet 
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Dokumentnamn

Revidering av delegationsordningen 
Datum

2019-09-30

Revidering av delegationsordningen 

Revidering av punkt ☒ Flik:  Tjänstemän
Ny punkt ☐ Rubrik: Funktionshinder
Borttag av punkt ☐ Punkt nr: OmFu024, OmFu025, 

OmFu026, OmFu027

Förändringen gäller från och med: 
Beslut i kommunstyrelsen ☒ Annat datum: 

Befintlig Reviderad/ny
Ärende: Ärende:
Lagrum, 
förordning:

Lagrum, 
förordning:

Delegat: Administratör Vård och 
omsorg

Delegat: Handläggare Vård och 
omsorg

Ersättare: Ersättare:
Kategori: Kategori:
Verksamhet: Vård och omsorg Verksamhet: Vård och omsorg

Motivering: 
Befattningsändring från administratör till handläggare. Punkt OmFu026 
glömdes bort vid verksamhetsövergången 2019-01-01. Det är samma 
handläggare som ovan som handlägger både färdtjänst och riksfärdtjänst.

I tjänsten 

Hanna Fontaeus
Områdeschef Bistånd
Vård och omsorg 
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Dokumentnamn

Revidering av delegationsordningen 
Datum

2019-09-30

Revidering av delegationsordningen 

Revidering av punkt ☒ Flik:  Tjänstemän
Ny punkt ☐ Rubrik: Omsorg
Borttag av punkt ☐ Punkt nr: Om009

Förändringen gäller från och med: 
Beslut i kommunstyrelsen ☒ Annat datum: 

Befintlig Reviderad/ny
Ärende: Ärende:
Lagrum, 
förordning:

Lagrum, 
förordning:

Delegat: Enhetschef Barn och 
Ungdom, 
Enhetschef Vuxen, 
Enhetschef Bistånd,  
Enhetschef 
serviceboende

Delegat: Enhetschef Barn och 
Ungdom, 
Enhetschef Vuxen, 
Områdeschef Bistånd
Enhetschef serviceboende

Ersättare: Ersättare:
Kategori: Kategori:
Verksamhet: Flera verksamheter Verksamhet: Flera verksamheter

Motivering: 
Befattningsändring enhetschef bistånd till områdeschef bistånd

I tjänsten 

Hanna Fontaeus
Områdeschef Bistånd
Vård och omsorg 
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1 (1)

Dokumentnamn

Revidering av delegationsordningen 
Datum

2019-09-30

Revidering av delegationsordningen 

Revidering av punkt ☒ Flik:  Tjänstemän
Ny punkt ☐ Rubrik: Omsorg
Borttag av punkt ☐ Punkt nr: Om009

Förändringen gäller från och med: 
Beslut i kommunstyrelsen ☒ Annat datum: 

Befintlig Reviderad/ny
Ärende: Ärende:
Lagrum, 
förordning:

Lagrum, 
förordning:

Delegat: Enhetschef Barn och 
Ungdom, 
Enhetschef Vuxen, 
Enhetschef Bistånd,  
Enhetschef 
serviceboende

Delegat: Enhetschef Barn och 
Ungdom, 
Enhetschef Vuxen, 
Områdeschef Bistånd
Enhetschef serviceboende

Ersättare: Ersättare:
Kategori: Kategori:
Verksamhet: Flera verksamheter Verksamhet: Flera verksamheter

Motivering: 
Befattningsändring enhetschef bistånd till områdeschef bistånd

I tjänsten 

Hanna Fontaeus
Områdeschef Bistånd
Vård och omsorg 
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Dokumentnamn

Revidering av delegationsordningen 
Datum

2019-09-30

Revidering av delegationsordningen 

Revidering av punkt ☒ Flik:  Tjänstemän
Ny punkt ☐ Rubrik: Omsorg Avgifter
Borttag av punkt ☐ Punkt nr: OmAv005

Förändringen gäller från och med: 
Beslut i kommunstyrelsen ☒ Annat datum: 

Befintlig Reviderad/ny
Ärende: Ärende:
Lagrum, 
förordning:

Lagrum, 
förordning:

Delegat: Administratör Vård och 
omsorg

Delegat: Handläggare Vård och 
omsorg

Ersättare: Ersättare:
Kategori: Kategori:
Verksamhet: Vård och omsorg Verksamhet: Vård och omsorg 

Motivering: 
Befattningsändring från administratör till handläggare

I tjänsten 

Hanna Fontaeus
Områdeschef Bistånd
Vård och omsorg 
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Dokumentnamn

Revidering av delegationsordningen 
Datum

2019-09-26

Revidering av delegationsordningen 

Revidering av punkt ☐ Flik:  Tjänstemän
Ny punkt ☒ Rubrik: Övrigt
Borttag av punkt ☐ Punkt nr: 

Förändringen gäller från och med: 
Beslut i kommunstyrelsen ☒ Annat datum: 

Befintlig Reviderad/ny
Ärende: Ärende: Levnadsintyg för 

pension från annat 
land

Lagrum, 
förordning:

Lagrum, 
förordning:

Delegat: Delegat: Kundansvarig 
Ersättare: Ersättare: Huvudregistrator
Kategori: Kategori: Intyg
Verksamhet: Verksamhet: Medborgarservice

Motivering: 
Att stämpla levnadsintyg har tidigare varit kommunalrådets arbetsuppgift. 
Det underlättar för medborgaren om denna uppgift istället delegeras till 
tjänstemän i medborgarservice då det faller inom deras ansvarsområde och 
receptionen alltid är bemannad under kommunens ordinarie öppettider.

I tjänsten 

Anna Trankell
Tf. kommunsekreterare
Ledningsstöd
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Dokumentnamn

Revidering av delegationsordningen 
Datum

190925

Revidering av delegationsordningen 

Revidering av punkt ☐ Flik:  Tjänstemän
Ny punkt ☒ Rubrik: Omsorg
Borttag av punkt ☐ Punkt nr: OmAvE ? i anslutning 

till OmvAve005 a+b ?

Befintlig Reviderad/ny
Ärende: Ärende: Beslut om arvode, 

omkostnadsersättning och 
ersättning för förlorad 
arbetsinkomst till familjehem 
till en kostnad överstigande 
SKL:s rekommendation 
avseende högsta skattefria 
grundkostnad och förhöjt 
arvode

Lagrum, 
förordning:

Lagrum, 
förordning:

Delegat: Delegat: Enhetschef Bou
Ersättare: Ersättare: 1:e soc sekr Bou
Kategori: Kategori: Ersättning
Verksamhet: Verksamhet: Individ och familj

Motivering: För att kunna ersätta konsulentstödda familjehem med egna, 
och därmed sänka kostnaderna, så påskyndar det processen att ge 
enhetschef beslutanderätt.
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Revidering av punkt ☒ Flik:  Tjänstemän
Ny punkt ☐ Rubrik: Ersättningar
Borttag av punkt ☐ Punkt nr: OmAvE 005

Befintlig Reviderad/ny
Ärende: Beslut om arvode, 

omkostnadsersättning 
och ersättning för förlorad 
arbetsinkomst till 
familjehem till en kostnad 
motsvarande SKL:s 
rekommendation 
avseende högsta 
skattefria grundkostnad 
och förhöjt arvode

Lagrum, 
förordning:

Lagrum, 
förordning:

Delegat: Enhetschef BoU Delegat: 1:e Soc sekr BoU
Ersättare: Enhetschef Vuxen Ersättare:
Kategori: Ersättning Kategori:
Verksamhet: Individ och familj Verksamhet:

Motivering: Avlasta enhetschefen, ny tjänst.

Revidering av punkt ☒ Flik:  Tjänstemän
Ny punkt ☐ Rubrik: Omsorg
Borttag av punkt ☐ Punkt nr: OmBa 002

Befintlig Reviderad/ny
Ärende: Beslut att inte inleda 

utredning samt beslut att 
avsluta utredning utan 
åtgärd

Ärende:

Lagrum, 
förordning:

Socialtjänstlag (2001:453) 
(SoL) 11 kap. 1-2, 1a §§

Lagrum, 
förordning:

Delegat: Enhetschef BoU Delegat: 1:e soc sekr BoU
Ersättare: Enhetschef vuxen Ersättare: -
Kategori: Utredning Kategori:
Verksamhet: Verksamhet:

Motivering: Ny tjänst införd för att avlasta enhetschef
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Revidering av punkt ☒ Flik:  Tjänstemän
Ny punkt ☐ Rubrik: Omsorg
Borttag av punkt ☐ Punkt nr: OmBa 005

Befintlig Reviderad/ny
Ärende: Begäran om biträde av 

vistelsekommun i ärende 
avseende barn och unga

Ärende:

Lagrum, 
förordning:

Socialtjänstlag (2001:453) 
(SoL) 11 kap. 4 § 1 st

Lagrum, 
förordning:

Delegat: Enhetschef BoU Delegat:
Ersättare: Enhetschef vuxen Ersättare: 1:e Soc sekr BoU
Kategori: Utredning Kategori:
Verksamhet: Individ och familj Verksamhet:

Motivering: Ny Tjänst på barn och unga

Revidering av punkt ☒ Flik:  Tjänstemän
Ny punkt ☐ Rubrik: Omsorg
Borttag av punkt ☐ Punkt nr: OmBa 006

Befintlig Reviderad/ny
Ärende: Beslut om uppföljning av 

ett barns situation när en 
utredning avslutats utan 
insats eller då placering 
avslutats 

Ärende:

Lagrum, 
förordning:

Socialtjänstlag (2001:453) 
(SoL) 11 kap. 4a - 4b §§

Lagrum, 
förordning:

Delegat: Enhetschef BoU Delegat: 1:e Soc sekr BoU
Ersättare: Enhetschef vuxen Ersättare: -
Kategori: Uppföljning Kategori:
Verksamhet: Individ och familj Verksamhet:

Motivering: Avlasta enhetschefen, ny tjänst.
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Revidering av punkt ☒ Flik:  Tjänstemän
Ny punkt ☐ Rubrik: Omsorg
Borttag av punkt ☐ Punkt nr: OmBa 007

Befintlig Reviderad/ny
Ärende: Beslut att utse en särskild 

socialsekreterare för 
placerat barn

Ärende:

Lagrum, 
förordning:

Socialtjänstlag (2001:453) 
(SoL) 6 kap. 7 c § 

Lagrum, 
förordning:

Delegat: Enhetschef BoU Delegat: 1:e Soc sekr BoU
Ersättare: Enhetschef vuxen Ersättare: -
Kategori: Kategori:
Verksamhet: Individ och familj Verksamhet:

Motivering: Avlasta enhetschefen, ny tjänst.

Revidering av punkt ☒ Flik:  Tjänstemän
Ny punkt ☐ Rubrik: Omsorg
Borttag av punkt ☐ Punkt nr: OmBa 008

Befintlig Reviderad/ny
Ärende: Begäran om överflyttning 

av ärende till annan 
kommun samt beslut om 
mottagande av ärende 
efter begäran från annan 
kommun

Ärende:

Lagrum, 
förordning:

Socialtjänstlag (2001:453) 
(SoL) 2a kap. 10 §

Lagrum, 
förordning:

Delegat: Enhetschef BoU Delegat:
Ersättare: Enhetschef vuxen Ersättare: Enhetschef 

ekonomiskt bistånd
Enhetschef vuxen

Kategori: Begäran Kategori:
Verksamhet: Individ och familj Verksamhet:

Motivering: Omorganisation av vuxenenheten
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Revidering av punkt ☒ Flik:  Tjänstemän
Ny punkt ☐ Rubrik: Omsorg
Borttag av punkt ☐ Punkt nr: OmBa 009

Befintlig Reviderad/ny
Ärende: Ansökan och yttrande till 

Inspektionen för vård och 
omsorg om överflyttning 
av ärende till annan 
kommun samt ytttrande 
till Inspektionen för vård 
och omsorg om 
överflyttning av ärende 
från annan kommun

Ärende:

Lagrum, 
förordning:

Socialtjänstlag (2001:453) 
(SoL) 2a kap. 11 §

Lagrum, 
förordning:

Delegat: Enhetschef BoU Delegat:
Ersättare: Enhetschef vuxen Ersättare: Enhetschef 

ekonomiskt bistånd
Enhetschef vuxen

Kategori: Yttrande Kategori:
Verksamhet: Individ och familj Verksamhet:

Motivering: Omorganisation av vuxenenheten

Revidering av punkt ☒ Flik:  Tjänstemän
Ny punkt ☐ Rubrik: Omsorg
Borttag av punkt ☐ Punkt nr: OmBa 012

Befintlig Reviderad/ny
Ärende: Beslut om bistånd till barn 

eller ungdom i form av 
vård i familjehem, 
stödboende eller i hem för 
vård eller boende under 
en inledande period av 
högst sex månader

Ärende:

Lagrum, 
förordning:

Socialtjänstlag (2001:453) 
(SoL) 4 kap. 1 §, 6 kap. 1 
§

Lagrum, 
förordning:

§

Delegat: Enhetschef BoU Delegat:
Ersättare: Enhetschef vuxen

Enhetschef adm 
center

Ersättare: 1:e Soc sekr BoU

Kategori: Bistånd Kategori:
Verksamhet: Individ och familj Verksamhet:

Motivering: Ny tjänst på barn och ungdom
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Revidering av punkt ☒ Flik:  Tjänstemän
Ny punkt ☐ Rubrik: Omsorg
Borttag av punkt ☐ Punkt nr: OmBa 013

Befintlig Reviderad/ny
Ärende: Beslut om bistånd till 

vuxna i form av vård i 
familjehem, stödboende 
eller i hem för vård eller 
boende under en 
inledande period av högst 
tre månader

Ärende:

Lagrum, 
förordning:

Socialtjänstlag (2001:453) 
(SoL) 4 kap. 1 §, 6 kap. 1 
§, 5 kap. 9 §

Lagrum, 
förordning:

Delegat: Enhetschef BoU Delegat:
Ersättare: Enhetschef vuxen

Enhetschef adm 
center

Ersättare: 1:e Soc sekr BoU

Kategori: Bistånd Kategori:
Verksamhet: Individ och familj Verksamhet:

Motivering: Ny tjänst på barn och ungdom

Revidering av punkt ☒
Flik:  Tjänstemän

Ny punkt ☐ Rubrik: Omsorg
Borttag av punkt ☐ Punkt nr: OmBa 017

Ärende: Beslut om bistånd i form av 
öppenvårdsinsatser om 
maximalt 150% av 
prisbasbeloppet per 
ärende och år

Ärende:

Lagrum, 
förordning:

Socialtjänstlag (2001:453) 
(SoL) 4 kap. 1 §

Lagrum, 
förordning:

Delegat: Enhetschef BoU Delegat: 1:e Soc sekr BoU
Ersättare: Enhetschef vuxen Ersättare: -
Kategori: Bistånd Kategori:
Verksamhet: Individ och familj Verksamhet:

Motivering: Avlastning av enhetschef
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Revidering av punkt ☐ Flik:  Tjänstemän
Ny punkt ☒ Rubrik: Omsorg
Borttag av punkt ☐ Punkt nr: OmBa ? 17B?

Ärende: Ärende: Beslut om bistånd i form av 
öppenvårdsinsatser om 
maximalt 300% av 
prisbasbelopp per ärende och 
år

Lagrum, 
förordning:

Lagrum, 
förordning:

Socialtjänstlag (2001:453) 
(SoL) 4 kap. 1 §

Delegat: Delegat: Enhetschef BoU
Ersättare: Ersättare: -
Kategori: Kategori: Bistånd
Verksamhet: Verksamhet: Individ och familj

Motivering: Höjning av nivåer för att möjliggöra hemmaplanslösningar i 
akuta ärenden

Revidering av punkt ☒ Flik:  Tjänstemän
Ny punkt ☐ Rubrik: Ersättningar
Borttag av punkt ☐ Punkt nr: OmBa 024

Ärende: Anmälan till 
överförmyndaren när 
förhållanden talar för att 
en förälder inte kommer 
att förvalta sitt barns 
egendom på ett 
betryggande sätt

Ärende:

Lagrum, 
förordning:

Socialtjänstförordning 
(2001:937) (SoF) 5 kap. 3 
§

Lagrum, 
förordning:

Delegat: Enhetschef BoU Delegat: socialsekreterare
Ersättare: Enhetschef vuxen

Enhetschef bistånd
Ersättare: -

Kategori: Anmälan Kategori:
Verksamhet: Individ och familj Verksamhet:

Motivering:  Avlastning av enhetschef, ligger i handläggarens 
kompetensområde

299



8 (17)

Revidering av punkt ☒ Flik:  Tjänstemän
Ny punkt ☐ Rubrik: Omsorg
Borttag av punkt ☐ Punkt nr: OmBa 028

Ärende: Yttrande till passmyndighet 
vid utfärdande av pass till 
ett barn under arton år 
utan vårdnadshavares 
medgivande

Ärende:

Lagrum, 
förordning:

Passförordning (1979:664) 
3 § 2 st

Lagrum, 
förordning:

Delegat: Enhetschef BoU Delegat: 1:e Soc sekr BoU
Ersättare: Enhetschef vuxen Ersättare: -
Kategori: Yttrande Kategori:
Verksamhet: Individ och familj Verksamhet:

Motivering: Avlastning av enhetschef

Revidering av punkt ☒ Flik:  Tjänstemän
Ny punkt ☐ Rubrik: Ersättningar
Borttag av punkt ☐ Punkt nr: OmBa 029

Ärende: Yttrande till 
åklagarmyndighet vid 
åtalsprövning av 
minderårig

Ärende:

Lagrum, 
förordning:

Lag (1964:167) med 
särskilda bestämmelser 
om unga lagöverträdare 
(LUL) 11 § 

Lagrum, 
förordning:

Delegat: Enhetschef BoU Delegat: 1:e Soc sekr BoU
Ersättare: Enhetschef vuxen Ersättare: -
Kategori: Yttrande Kategori:
Verksamhet: Individ och familj Verksamhet:

Motivering: Avlastning av enhetschef
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Revidering av punkt ☒ Flik:  Tjänstemän
Ny punkt ☐ Rubrik: Omsorg
Borttag av punkt ☐ Punkt nr: OmBa 030

Ärende: Begäran hos 
Polismyndighet om 
utredning om brott 
avseende någon som inte 
fyllt femton år

Ärende:

Lagrum, 
förordning:

Lag (1964:167) med 
särskilda bestämmelser 
om unga lagöverträdare 
(LUL) 31 §

Lagrum, 
förordning:

Delegat: Enhetschef BoU Delegat: 1:e Soc sekr BoU
Ersättare: Enhetschef vuxen Ersättare: -
Kategori: Begäran Kategori:
Verksamhet: Individ och familj Verksamhet:

Motivering: Avlastning av enhetschef

Revidering av punkt ☒ Flik:  Tjänstemän
Ny punkt ☐ Rubrik: Omsorg
Borttag av punkt ☐ Punkt nr: OmBa 031

Ärende: Begäran hos åklagare om 
förande av bevistalan i 
allmän domstol när 
misstänkt är under femton 
år

Ärende:

Lagrum, 
förordning:

Lag (1964:167) med 
särskilda bestämmelser 
om unga lagöverträdare 
(LUL) 38 §

Lagrum, 
förordning:

Delegat: Enhetschef BoU Delegat: 1:e Soc sekr BoU
Ersättare: Enhetschef vuxen Ersättare: -
Kategori: Begäran Kategori:
Verksamhet: Individ och familj Verksamhet:

Motivering: Avlastning enhetschef
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Revidering av punkt ☒ Flik:  Tjänstemän
Ny punkt ☐ Rubrik: Omsorg
Borttag av punkt ☐ Punkt nr: OmBa 032

Ärende: Yttrande till 
åklagarmyndighet och 
Polismyndighet då 
förutsättningar för 
ungdomstjänst eller 
ungdomsvård finns 

Ärende:

Lagrum, 
förordning:

Socialtjänstlag (2001:453) 
(SoL) 12 kap. 8 §

Lagrum, 
förordning:

Delegat: Enhetschef BoU Delegat: 1:e Soc sekr BoU
Ersättare: Enhetschef vuxen Ersättare: -
Kategori: Yttrande Kategori:
Verksamhet: Individ och familj Verksamhet:

Motivering: Avlastning av enhetschef

Revidering av punkt ☒ Flik:  Tjänstemän
Ny punkt ☐ Rubrik: Omsorg
Borttag av punkt ☐ Punkt nr: OmBa 037

Ärende: Beslut om bistånd i form 
av boendestöd     

Ärende:

Lagrum, 
förordning:

Socialtjänstlag (2001:453) 
(SoL) 4 kap. 1 §

Lagrum, 
förordning:

Delegat: Enhetschef BoU Delegat: 1:e Soc sekr BoU
Ersättare: Ersättare:
Kategori: Bistånd Kategori:
Verksamhet: Individ och familj Verksamhet:

Motivering: Avlastning av enhetschef

Revidering av punkt ☐ Flik:  Tjänstemän
Ny punkt ☒ Rubrik: Omsorg
Borttag av punkt ☐ Punkt nr: Ny

Ärende: Ärende: Beslut om att bevilja 
kvalificerad kontaktperson

Lagrum, 
förordning:

Lagrum, 
förordning:

3 kap 6§ 2 st SoL, 4¤kap 
1§SoL 

Delegat: Delegat: 1:e Soc sekr
Ersättare: Ersättare: -
Kategori: Kategori: Bistånd
Verksamhet: Verksamhet: Individ och familj

Motivering: Ny insats för att möjliggöra hemmaplanslösningar
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Revidering av punkt ☒ Flik:  Tjänstemän
Ny punkt ☐ Rubrik: Omsorg
Borttag av punkt ☐ Punkt nr: OmBaF 009
Ärende: Val av utredare vid 

utredning av vårdnads-, 
boende- eller 
umgängesfrågor 

Ärende:

Lagrum, 
förordning:

Föräldrabalk (1949:381) 
(FB) 6 kap. 19 §

Lagrum, 
förordning:

Delegat: Enhetschef BoU Delegat: 1:e Soc sekr BoU
Ersättare: Enhetschef vuxen Ersättare: -
Kategori: Bistånd Kategori:
Verksamhet: Individ och familj Verksamhet:

Motivering: Avlasta enhetschef

Revidering av punkt ☒ Flik:  Tjänstemän
Ny punkt ☐ Rubrik: Omsorg
Borttag av punkt ☐ Punkt nr: OmBaV 003

Ärende: Beslut om 
läkarundersökning av den 
unge, val av läkare samt 
plats för undersökningen då 
vård enligt LVU föreligger

Ärende:

Lagrum, 
förordning:

Lagrum, 
förordning:

Delegat: Enhetschef BoU Delegat: 1:e soc sekr BoU
Ersättare: Enhetschef Vuxen, 

Enhetschef Administrativt 
center    Under icke 
kontorstid - 
socialsekreterare vid 
socialjouren 

Ersättare: Enhetschef vuxen, 
enhetschef ek bistånd, 
enhetschef adm center
Under icke kontorstid - 
socialsekreterare vid 
socialjouren ?

Kategori: Läkarundersökning Kategori:
Verksamhet: Individ och familj Verksamhet:

Motivering: Avlasta enhetschef, omorganisation vuxen
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Revidering av punkt ☒ Flik:  Tjänstemän
Ny punkt ☐ Rubrik: Omsorg

Borttag av punkt ☐ Punkt nr: OmBaV 004

Ärende: Begäran om 
Polismyndighets eller 
Kriminalvårdens biträde 
för att genomföra beslut 
om vård eller 
omhändertagande enligt 
LVU

Ärende:

Lagrum, 
förordning:

Lagrum, 
förordning:

Delegat: Enhetschef BoU Delegat: 1:e soc sekr BoU
Ersättare: Enhetschef Vuxen, 

Enhetschef Administrativt 
center    Under icke 
kontorstid - 
socialsekreterare vid 
socialjouren 

Ersättare: Enhetschef vuxen, 
enhetschef ek bistånd, 
enhetschef adm center
Under icke kontorstid -
Socialsekreterare vid 
socialjouren 

Kategori: Handräckning Kategori:
Verksamhet: Individ och familj Verksamhet:

Motivering: 

Revidering av punkt ☒ Flik:  Tjänstemän
Ny punkt ☐ Rubrik: Omsorg
Borttag av punkt ☐ Punkt nr: OmBaV 006

Ärende: Ansökan till 
förvaltningsdomstol om 
förlängd LVU-utredningstid 

Ärende:

Lagrum, 
förordning:

Lag (1990:52) med 
särskilda bestämmelser 
om vård av unga (LVU) 8 §

Lagrum, 
förordning:

Delegat: Enhetschef BoU Delegat: 1:e soc sekr BoU
Ersättare: Enhetschef Vuxen, Ersättare: -

Kategori: Ansökan Kategori:
Verksamhet: Individ och familj Verksamhet:

Motivering: Avlasta enhetschef
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Revidering av punkt ☒ Flik:  Tjänstemän
Ny punkt ☐ Rubrik: Omsorg
Borttag av punkt ☐ Punkt nr: OmBaV 007

Ärende: Anmälan till 
förvaltningsdomstol om 
behov av offentligt biträde 

Ärende:

Lagrum, 
förordning:

Lag (1996:1620) om 
offentligt biträde 3 §, 
Förordning (1997:405) om 
offentligt biträde 7 §, Lag 
(1990:52) med särskilda 
bestämmelser om vård av 
unga (LVU) 39 § 

Lagrum, 
förordning:

Delegat: Enhetschef BoU Delegat: 1:e soc sekr BoU
Ersättare: Enhetschef Vuxen, 

Enhetschef Administrativt 
center

Ersättare: -

Kategori: Anmälan Kategori:
Verksamhet: Individ och familj Verksamhet:

Motivering: Avlasta enhetschef

Revidering av punkt ☒ Flik:  Tjänstemän
Ny punkt ☐ Rubrik: Omsorg
Borttag av punkt ☐ Punkt nr: OmBaV 008

Ärende: Yttrande över ansökan om 
rättshjälp genom offentligt 
biträde samt yttrande över 
kostnadsräkning

Ärende:

Lagrum, 
förordning:

Lag (1996:1620) om 
offentligt biträde 3 §, 
Förordning (1997:405) om 
offentligt biträde 7 §

Lagrum, 
förordning:

Delegat: Enhetschef BoU Delegat: 1:e soc sekr BoU
Ersättare: Enhetschef Vuxen Ersättare: -

Kategori: Yttrande Kategori:
Verksamhet: Individ och familj Verksamhet:

Motivering: Avlasta enhetschef
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Revidering av punkt ☒ Flik:  Tjänstemän/politik
Ny punkt ☐ Rubrik: Ersättningar
Borttag av punkt ☐ Punkt nr: OmBaV 009

Ärende: Beslut om upphörande av 
omedelbart 
omhändertagande enligt 6 
§ LVU 

Ärende:

Lagrum, 
förordning:

Lag (1990:52) med 
särskilda bestämmelser 
om vård av unga (LVU) 9 
§ 

Lagrum, 
förordning:

Delegat: Enhetschef BoU Delegat: Utskott
Ersättare: Enhetschef Vuxen, 

Enhetschef Administrativt 
center

Ersättare: Ordförande eller 
ledamot på jourlista

Kategori: Vård Kategori:
Verksamhet: Individ och familj Verksamhet:

Motivering: Tjänsteman ska inte kunna upphäva beslut gjort av politiker
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Revidering av punkt ☒ Flik:  Tjänstemän/politik
Ny punkt ☐ Rubrik: Ersättningar
Borttag av punkt ☐ Punkt nr: OmBaV 010

Ärende: Beslut om upphörande av 
tillfälligt förflyttningsförbud 
enligt LVU

Ärende:

Lagrum, 
förordning:

Lag (1990:52) med 
särskilda bestämmelser 
om vård av unga (LVU) 30 
§ 

Lagrum, 
förordning:

Delegat: Enhetschef BoU Delegat: Utskott 
Ersättare: Enhetschef Vuxen, 

Enhetschef Administrativt 
center

Ersättare: Ordförande eller 
ledamot på jourlista

Kategori: Vård Kategori:
Verksamhet: Individ och familj Verksamhet:

Motivering: Tjänsteman kan inte ändra politikerbeslut

Revidering av punkt ☐ Flik:  Tjänstemän
Ny punkt ☒ Rubrik: Omsorg
Borttag av punkt ☐ Punkt nr: OmBa ??

Ärende: Ärende: Beslut om upphörande av 
bistånd i form av vård i hem 
för vård eller boende eller i 
familjehem

Lagrum, 
förordning:

Lagrum, 
förordning:

4 kap. 1 § SoL

Delegat: Delegat: Enhetschef BoU
Ersättare: Ersättare: 1:e soc sekr
Kategori: Kategori: Bistånd
Verksamhet: Verksamhet: Individ och familj

Motivering: Nytt beslut som saknats tidigare
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Revidering av punkt ☒ Flik:  Tjänstemän
Ny punkt ☐ Rubrik: Omsorg
Borttag av punkt ☐ Punkt nr: OmFö002

Ärende: Beslut att inte inleda 
utredning samt beslut att 
avsluta utredning utan 
åtgärd

Ärende:

Lagrum, 
förordning:

Socialtjänstlag (2001:453) 
(SoL) 11 kap. 1 §

Lagrum, 
förordning:

Delegat: Enhetschef BoU
Enhetschef vuxen

Delegat: 1:e soc sekr BoU
Enhetschef 
Ekonomiskt bistånd

Ersättare: Ersättare:
Kategori: Utredning Kategori:
Verksamhet: Individ och familj Verksamhet:

Motivering: Avlasta enhetschef/omorganisation vuxenenheten

Revidering av punkt ☒ Flik:  Tjänstemän
Ny punkt ☐ Rubrik: Omsorg
Borttag av punkt ☐ Punkt nr: OmFö 009

Ärende: Beslut om ekonomiskt 
bistånd för livsföring i 
övrigt enligt riktlinjer: 
kostnader om högst 60% 
av prisbasbeloppet per 
ärende och år               

Ärende:

Lagrum, 
förordning:

Socialtjänstlag (2001:453) 
(SoL) 4 kap. 1 §

Lagrum, 
förordning:

Delegat: Enhetschef BoU
Enhetschef vuxen

Delegat: 1:e soc sekr BoU
Enhetschef Ek 
Bistånd

Ersättare: Ersättare:
Kategori: Bistånd Kategori:
Verksamhet: Individ och familj Verksamhet:

Motivering: Avlasta enhetschef omorganisation Vuxen
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Revidering av punkt ☒ Flik:  Tjänstemän
Ny punkt ☐ Rubrik: Omsorg
Borttag av punkt ☐ Punkt nr: OmFö 012

Ärende: Beslut om ekonomiskt 
bistånd för livsföring i 
övrigt utöver riktlinjer: 
kostnader om högst 150% 
av prisbasbeloppet 
år               

Ärende:

Lagrum, 
förordning:

Socialtjänstlag (2001:453) 
(SoL) 4 kap. 1 §

Lagrum, 
förordning:

Delegat: Enhetschef BoU
Enhetschef vuxen

Delegat: 1:e soc sekr BoU
Enhetschef Ek 
bistånd

Ersättare: Ersättare:
Kategori: Bistånd Kategori:
Verksamhet: Individ och familj Verksamhet:

Motivering: Avlasta enhetschef Omorganisation Vuxenenhet

I tjänsten 

Mikael Sjöberg
Verksamhetschef
Individ- och familjeomsorg
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Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande 
Datum Diarienummer

2019-09-27 KS 2019/61

Redovisning av delegationsbeslut

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna redovisningen.

Sammanfattning av ärendet
Enligt fastställd delegationsordning ska delegaterna anmäla
delegationsbesluten till kommunstyrelsen enligt kommunallagen, inklusive
beslut som fattas med vidaredelegation.

Kommunstyrelsen har i kommunstyrelsens delegationsordning överlåtit
beslutanderätt till utskottet, ordföranden och tjänstemän. Beslutanderätt
kan också i vissa fall delegerats i separata kommunstyrelsebeslut.
Beslut fattade på delegation ska redovisas till kommunstyrelsen.

Följande delegationsbeslut redovisas till kommunstyrelsen:

Avgift för vård- och omsorgsområdets insatser
Handlingsid: KS 2019.4361
Period: 2019-09-01 - 2019-09-30
Handlingsid: KS 2019.4196
Period: 2019-08-01 - 2019-08-31

Bostadsanpassningsbidrag
Handlingsid: KS 2019.4289
Period: Lista 7
Handlingsid: KS 2019.4290
Period: Lista 8
Handlingsid: KS 2019.4291
Period: Lista 9

Bygglov
Handlingsid: KS 2019.4364
Period: 2019-08-17 - 2019-10-11
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Miljö- och hälsoskydd
Handlingsid: KS 2019.
Period: 

Färdtjänst
Handlingsid: KS 2019.4261
Period: 2019-08-12 - 2019-10-02

Fastställande av faderskap
Handlingsid: KS 2019.4317
Period: 2019-09-17 - 2019-09-30
Handlingsid: KS 2019.4316
Period: 2019-09-18 - 2019-10-03
Handlingsid: KS 2019.4197
Period: 2019-08-22 - 2019-09-09
Handlingsid: KS 2019.4195
Period: 2019-08-19 - 2019-08-30

Parkeringstillstånd
Handlingsid: KS 2019.4292
Period: 2019-08-16 - 2019-10-04

Kommunala bidrag till enskilda vägar
Handlingsid:2019.4255 
Lista 2-3/2019

Övriga delegationsbeslut registrerade i Evolution
Handlingsid: KS 2019.
Period: Anmälda till kommunstyrelsens sammanträde 22 oktober 2019,
lista 6/2019

Beslutsunderlag
 Delegationsbeslutslistor från verksamheterna

Beslutet skickas till
 Berörda handläggare
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Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande 
Datum Diarienummer

2019-10-03 KS 2019/150

Redovisning av protokoll

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna redovisningen.

Sammanfattning av ärendet
Nedan redovisas protokoll från Tierps kommuns egna utskott, nämnder, 
råd, beredningar och bolag under perioden från senaste 
kommunstyrelsesammanträdet. 

Dessa protokoll finns på www.tierp.se och läggs inte som bilaga i 
redovisningen. Undantag är protokoll från bolagen som ligger med som 
bilagor i redovisningen. 

Protokoll Tierps kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträde 8 oktober 2019

Utskottet samhällsbyggnad
Sammanträde 8 oktober 2019

Utskottet barn och ungdom
Sammanträde 21 augusti 2019
Sammanträde 9 oktober 2019

Utskottet arbete och omsorg
Sammanträde 3 september 2019
Sammanträde 7 oktober 2019

It-nämnden
Sammanträde 6 september 2019

Lönenämnden 
Sammanträde 6 september 2019

Jävsnämnden
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Sammanträde 3 september 2019

Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation
Sammanträde 18 september 2019

Demokratiberedningen 
Sammanträde 29 augusti 2019
Sammanträde 7 oktober 2019

AB Tierpsbyggen
Sammanträde 11 juni 2019
Sammanträde 11 september 2019

Tierps kommunfastigheter
Sammanträde 11 juni 2019
Sammanträde 11 september 2019
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Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande 
Datum Diarienummer

2019-10-03 KS 2019/70

Redovisning av inkomna beslut och skrivelser

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet
Inkomna beslut och skrivelser finns tillgängliga för kommunstyrelsens 
ledamöter och ersättare i appen GoodReader. Handlingarna läggs ut i 
appen löpande vart efter dem registrerats i kommunens 
diarieföringssystem. 

Det är upp till varje enskild ledamot att hålla sig uppdaterad om vilka 
handlingar som finns att tillgå. 

Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Inkomna handlingar sedan utskicket av handlingar inför 

kommunstyrelsens senast sammanträde
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Dokumentnamn

Förslag till beslut 
Datum Diarienummer

2019-05-13 KS 2019/361

Svar på motion – Bilfritt centrum, Agnetha Andersson (V)

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

att bifalla motionen, samt

att utredningen tar ett helhetsgrepp om trafiksituationen i Tierps centrum.

Sammanfattning av ärendet
På kommunfullmäktiges sammanträde den 9 april 2019 anmäldes motionen 
Bilfritt centrum, Agnetha Andersson (V). 

I motionen föreslås följande: 
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheten till bilfritt på
Centralgatan, mellan Södra Esplanaden och Brunnsgatan.

Ordförande i utskottet samhällsbyggnad, Jenny Lundström (MP) 
svarar följande: 
I Tierps köping agerar Centralgatan butiksgata med diverse service utmed 
gatan. 2015 infördes gångfartsområde på gatusträckningen mellan Södra 
Esplanaden och Stationsgatan. Då ett större flerfamiljshus kommer att 
byggas på Södra Esplanaden vid årsskiftet 2019/2020 ser kommunstyrelsen 
positivt på förslaget att utreda möjligheten till bilfritt på Centralgatan, 
mellan Södra Esplanaden och Brunnsgatan. Vi vill dock utvidga 
utredningen till att även omfatta trafiksituationen i centrala Tierps köping, 
och då belysa trafikflöden och parkeringssituation. I denna utredning är det 
viktigt med en bred delaktighet från olika intressenter, som butiksägare och 
andra näringsidkare, besökare, skolelever, boende samt övriga berörda 
aktörer.

Beslutsunderlag
 Förslag till beslut – svar på motion
 Motion – Bilfritt centrum, Agnetha Andersson (V)

Beslutet skickas till 
 Motionären
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2019-04-09

Ordf sign Justerandes sign Sekr sign

§ 38
Dnr 2019/361     

Anmälan av motion - Bilfritt centrum, Agnetha Andersson (V) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

Sammanfattning av ärendet
I motionen föreslås kommunfullmäktige besluta följande: 

att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheten till bilfritt på 
Centralgatan, mellan Södra Esplanaden och Brunnsgatan.

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut
 Motion – Bilfritt centrum, Agnetha Andersson (V)

Beslutet skickas till
 Kommunsekreterare
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Dokumentnamn

Förslag till beslut 
Datum Diarienummer

2019-04-09 KS 2019/361

Anmälan av motion – Bilfritt centrum, Agnetha Andersson (V)

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

Sammanfattning av ärendet
I motionen föreslås kommunfullmäktige besluta följande: 

att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheten till bilfritt på 
Centralgatan, mellan Södra Esplanaden och Brunnsgatan.

Beslutsunderlag
 Förslag till beslut
 Motion – Bilfritt centrum, Agnetha Andersson (V)

Beslutet skickas till 
 Kommunsekreterare
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Till kommunfullmäktige:
Bilfritt centrum

8 april 2019

Vänsterpartiet är ett parti som värnar miljön, därför vill vi ha en bilfri 
affärsgata.
Vi ser framför oss en fin tätortsmiljö, med möjligheter till rekreation i 
centrum.
Vi ser framför oss en trygg miljö för barn och vuxna att röra sig i 
centrum.
Vi ser framför oss en tätort med mindre klimatpåverkan av 
fossildrivan bilar.

Vänsterpartiet föreslår kommunfullmäktige besluta: 

• att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda 
möjligheten till bilfritt på Centralgatan, mellan Södra 
Esplanaden och Brunnsgatan.

Agnetha Andersson
Vänsterpartiet
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Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande 
Datum Diarienummer

2019-10-14 KS 2019/419

Delårsrapport 2018

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktig besluta

att godkänna delårsrapporten för 2019.

Sammanfattning av ärendet
I delårsrapporterna sammanställs kommunens ekonomiska resultat, dels för 
perioden januari till och med april (verksamhetsuppföljning) samt januari 
till och med augusti (delårsrapport). I delårsrapporten görs en prognos för 
Tierps kommuns resultat det aktuella året. Kommunens samlade resultat 
analyseras och förklaras och det görs en bedömning av hur många av 
kommunfullmäktigas konkretiserade mål som kommer vara uppnådda vid 
årsskiftet.

I delårsrapporterna görs en helhetsbedömning med prognos för varje av 
kommunfullmäktiges konkretiserade ekonomiska mål. Till varje 
konkretiserat mål finns också en nulägesbeskrivning med aktuella resultat 
och en analys kring målet. Det är kommunfullmäktige som i 
planeringsdirektiv med budget beslutar om de konkretiserade mål som ska 
styra verksamheterna. Nämnder och bolagsstyrelser tar i sin tur fram egna 
mål och aktiviteter.

Verksamhetscheferna redogör på kommunstyrelsens sammanträde för sina 
verksamhetsområden.

Beslutsmotivering 
Det finns skäl att anta att prognosen bygger på ett antal 
försiktighetsantaganden i överkant. Sparåtgärder bedöms inte som 
relevanta men däremot fortsätter arbetet med fortsatta effektiviseringar i 
syfte att rusta för framtiden. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering
Kommunen redovisar ett resultat för perioden januari-augusti på 35,4 Mkr, 
jämfört med minus 6,4 Mkr för motsvarande period föregående år. 
Budgeterat resultat för perioden är 17,5 Mkr, vilket innebär att resultatet är 
17,9 Mkr högre. Verksamheternas intäkter är 39,6 Mkr högre än 
periodiserad budget och kostnaderna är 28,3 Mkr högre än periodiserad 
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budget. Avvikelsen på intäktssidan beror främst på försäljning verksamhet, 
(IT- och Lönenämnd) samt obudgeterade bidrag. Avvikelsen på 
kostnadssidan kommer till största delen från ökade placeringskostnader 
inom Individ-och familjeverksamheten samt ökade entreprenadkostnader 
och lokalhyror.

Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Delårsrapport 2019 Tierps kommun del 1 
 Delårsrapport 2019 Tierps kommun del 2 

Beslutet skickas till 
Ekonomienheten

I tjänsten 

Randi Graungaard
Kommundirektör

338



Delårsrapport 2019

339



Delårsrapport 2019-08-31

2

Innehållsförteckning

Vision för Tierps kommun 3

Förvaltningsberättelse 4

Några väsentliga händelser 4
Periodens resultat och budgetutfall 5
Kommunens övergripande mål 5
Finansiella mål 6
Måluppfyllelse 6
Investeringar 6
Prognos och framtidsbedömning 6
Balanskravsutredning 7

Driftredovisning (tkr) 8

Investeringsredovisning (tkr) 9

Resultaträkning 10

Balansräkning 11

Kassaflödesanalys 12

Noter 13

Redovisningsprinciper 19

Ekonomisk ordlista 20

340



Delårsrapport 2019-08-31

3

Vision för Tierps kommun
Tierps kommun är en grön och 
harmonisk oas för hela livet. 

Här förenas landsbygdens lugn med 
närheten till storstadens puls. 

Vi använder kraften ur vår historia och 
med engagemang och företagsamhet 
går vi gemensamt tryggt in i framtiden.

Visionen konkretiseras i tre arenor

LIVSARENAN
I Tierps kommun har vi 
stora ambitioner för vårt 
samhälle. Tierp ska vara 
en kommun att räkna med. 
En kommun att upptäcka. 
Att växa upp i. Att bo i. 
Och leva ett rikt liv i. 
Det som kännetecknar 
livsarenan är:

Bra start i livet
Trygghet
Utbildning
Inkludering
Stark lokal identitet
Stolthet
Delaktighet
Småskalighet
Grön miljö
Historisk förankring
Geografiska läget
Goda kommunikationer
Föreningsliv
Natur och kultur
Digital infrastruktur
Leva och verka i hela 
kommunen

AFFÄRSARENAN
Tierps kommun ligger i en 
av Europas mest attraktiva 
storstads- och kunskaps-
regioner. Tillväxten i Gävle 
och Uppsala skapar möjlig-
heter för Tierps kommun att 
växa och blomstra. 
Det som kännetecknar 
affärsarenan är:

Kommunikationer, digitala 
och fysiska
God värdkommun
Enkelhet
Kort och snabb väg till 
hjälp
Personligt bemötande
Stödja framväxt av nya 
företag
Entreprenörskap
Kreativitet
Kompetensförsörjning
Värdskap
Minnesvärda upplevelser
Äventyr
Attraktiv natur
Attraktiva kulturmiljöer

UTVECKLINGSARENAN
Tierps kommun ska vara en 
föregångare i omställningen 
till ett hållbart samhälle. Vi ska 
också sikta på att öka vår 
befolkning för att ge underlag 
för fler företag, fler arbets-
tillfällen och bättre service. 
Det som kännetecknar 
utvecklingsarenan är:

Hållbart samhälle nu 
och för kommande 
generationer
Beslut vägs mot 
ekonomisk, ekologisk 
och social påverkan
Gott liv
Balans
Befolkningsökning 
Geografiska lägets fördelar
Fler bostäder för alla 
skeden i livet
Attraktiva boendemiljöer
Långsiktig mark-
användning
Rent vatten
Hållbara transportlösningar
Snabba kommunikationer

De fullständiga arenabeskrivningarna finns på www.tierp.se/vision 

341



Delårsrapport 2019-08-31

4

Förvaltningsberättelse
Några väsentliga händelser
Kommunen har bytt styrmodell från balanserad styrning till målstyrning och den ska genomsyras av 
förhållningssättet tillitsbaserad styrning.

Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan pågår.

Den gemensamma IT-nämnd tillsammans med kommunerna Heby, Knivsta, Älvkarleby och 
Östhammar startade sin verksamhet den 1/1-2019.

Hittills har ett Chefsforum genomförts i år. Temat har varit upphandling, korruption, mutor, mm.
 
Införandet och testning av den upphandlade e-tjänsteplattformen pågår och byggandet av e-tjänster har 
påbörjats.

SKL har genomfört en analys av kommunen och den delgavs på kommunfullmäktiges sammanträde i 
juni.

Planberedskapen är relativt god på samtliga orter inom kommunen där efterfrågan finns. Totalt finns 
planberedskap för cirka 1000 bostäder.

Byggnationen av kulturhuset Möbeln blir klar under hösten 2019.

En översyn av lokalutnyttjandet inom skolan har genomförts och har presenterats för 
kommunstyrelsen i februari.

Avvecklingen av Hällbacka fortgår.

Avtalet för närvårdsplatser är uppsagt och ett arbete att möte behovet januari 2020 har påbörjats, detta 
sker gemensamt med primärvården och geriatriken i Tierp.

Det är fortsatta svårigheter att rekrytera inom alla yrkeskategorier inom äldreomsorgen och då främst 
sjuksköterskor. Under hela året har verksamheten behövt nyttja bemanningsföretag för att kunna 
säkerställa hälso- och sjukvården. 

Inom individ-och familjeomsorgen ökar nu kostnaderna för försörjningsstöd. Anmälningar om barn 
som far illa ligger fortsatt på höga nivåer. Även volymerna in öppenvården och boendestödet ökar. 

Projektering av ny förskola i Vallskoga har genomförts men p.g.a det ekonomiska läget har byggandet 
pausats tills vidare.

Den totala sjukfrånvaron låg vid årsskiftet på 7,2 procent och har ökat marginellt och ligger därmed 
för närvarande på totalt 7,3 procent. 

När det gäller övriga händelser av väsentlig betydelse för kommunen så hänvisas till respektive 
verksamhets delårsrapport.

Komponentindelning av våra anläggningar har gett en lägre avskrivningskostnad på 13 mnkr/år. 
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Periodens resultat och budgetutfall
Kommunen redovisar ett resultat för perioden januari-augusti på 35,4 Mkr, jämfört med minus 
6,4 Mkr för motsvarande period föregående år. Budgeterat resultat för perioden är 17,5 Mkr, vilket 
innebär att resultatet är 17,9 Mkr högre. Verksamheternas intäkter är 39,6 Mkr högre än periodiserad 
budget och kostnaderna är 28,3 Mkr högre än periodiserad budget. Avvikelsen på intäktssidan beror 
främst på försäljning verksamhet, (IT- och Lönenämnd) samt obudgeterade bidrag. Avvikelsen på 
kostnadssidan kommer till största delen från ökade placeringskostnader inom Individ-och 
familjeverksamheten samt ökade entreprenadkostnader och lokalhyror.

Finansen redovisar ett utfall som är 13,5 mkr bättre än budget vilket dock är 7,5 mkr sämre än förra 
prognosen. Det beror på högre pensionskostnader, 9,5 mkr, lägre avskrivningskostnader, 6 mnkr, samt 
utdelning från Kommuninvest, 3,4 mkr.

Kommunens övergripande mål
Enligt kommunallagens 8:e kapitel 5 § ska det för verksamheten anges mål och riktlinjer som är av
betydelse för en god ekonomisk hushållning. Det finns också finansiella mål som framgår av de 
ekonomiska styrreglerna.

Utifrån visionen har ett övergripande inriktningsmål samt fyra stycken kommungemensamma mål 
utarbetats.

                        Övergripande inriktningsmål:             

 Tierp är en attraktiv, inkluderande och hållbar kommun med ekonomin i balans. 

     Kommungemensamma mål för perioden 2017-2019:

                             Attraktivt:

 Öka attraktiviteten och vårt värdskap, genom att:

- Aktivt stödja livspusslet i alla livets faser.
- Finna initiativ som ökar antalet etableringar.
- Ta vara på och kommunicera varumärket Tierp och vår
  historia med stolthet.

                    Attraktivt och hållbart:
                

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

                            Inkluderande:

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

                              Ekologiskt hållbart: 

 Minska kommunens negativa klimatpåverkan genom att minska kommunens utsläpp av 
växthusgaser och att minska kommunens energiförbrukning. 
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Finansiella mål 
De ekonomiska styrreglerna innehållande finansiella mål antogs 2018 (Kf § 15/2018) av 
kommunfullmäktige att börja gälla från och med 1 april 2018. Enligt dessa styrregler har kommunen 
tre finansiella mål:

 Kommunens resultat ska under planperioden uppgå till minst 1,0 procent av summan av 
skatteintäkter och generella statsbidrag. Detta för att konsolidera ekonomin med beaktande av 
pensionsskuldens utveckling, finansiera investeringar och ha handlingsutrymme för framtida 
verksamhetsförändringar. Uppfyllelse: För delårsperioden nås målet, (+4,0 %), och men inte i 
prognosen för helåret. 

 Kommunen ska endast lånefinansiera stora och långsiktiga investeringar.
Det vill säga där det är rimligt att kostnaderna för investeringarna ska bäras
även av kommande generationer. Uppfyllelse: För delårsperioden nås målet, och detsamma pekar 
prognosen för helåret på. 

 Kommunens soliditet ska inte vara lägre än 40 procent och inte minska fler
år än två år i rad. För delårsperioden nås målet, men inte utifrån prognosen för helåret. 

Måluppfyllelse 
Måluppfyllelsen avseende de olika verksamheternas specifika mål pendlar något. Måluppfyllelse 
bedöms dock till två tredjedelar endast vara delvis. Endast äldreomsorgen och 
funktionshindradeomsorgen bedömer till exempel att måluppfyllelsen är god när det gäller 
kundperspektivet. 

När det gäller kommunens övergripande inriktningsmål att 
Tierp är en attraktiv, inkluderande och hållbar kommun med ekonomi i balans så verkar alla 
verksamheter försöka arbeta på ett ganska strukturerat sätt för att uppfylla detta mål och de 
kommungemensamma målen.

När det gäller kommentarer från de olika verksamheterna avseende ekonomiskt utfall samt
bedömning av måluppfyllelse och verksamhet hänvisas till de olika verksamhetsuppföljningarna

Investeringar
Investeringsbudgeten för 2019 uppgår till 105,7 Mkr. Under perioden har 33,9 Mkr förbrukats, vilket 
motsvarar 32,1 procent av årsbudgeten. Detta beror på tidsförskjutningar av projekten. Prognosen för 
hela året är 77,5 Mkr. Se investeringsredovisningen för ytterligare information.

Prognos och framtidsbedömning
Prognostiserat resultat för 2019 uppgår till minus 19,1 Mkr, jämfört med budgetens positiva resultat på 
13,4 Mkr. Det försämrade resultatet beror i all väsentligt på ökade kostnader för konsulter, lokalhyror 
och köp av verksamhet, (IFO-placeringar och Samhällsbyggnad-snöröjning) samt uteblivna 
exploateringsintäkter. Även höga vikariekostnader inom skolan bidrar. 
Dessutom blir bland annat pensionskostnaderna väsentligt högre än budgeterat.

De största budgetavvikelserna inom verksamheterna prognostiserar individ-och familjeomsorgen -16,9 
Mkr, samhällsbyggnad – 15,5 mkr samt Utbildning med 14,7 mkr, (förskolan -3,0, Grundskolan – 8,7 
och Gymnasiet – 3,0) . För utförligare information hänvisas till verksamhetsberättelserna
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Balanskravsutredning

Miljoner kronor Bokslut 
2019-08

Bokslut 
2018-08

Budget 
201912

Prognos 
201912

Avvikelse 
mot 

budget 
201912

Bokslut 
201812

Resultat enligt 
resultaträkningen 35,4 -6,3 13,4 -19,3 -32,7 -30,4
Realisationsvinster (-) 0,6 2,6 0,0 0,6 4,0 2,9
Balanskravsresultat 34,8 -8,9 13,4 -19,9 -36,7 -33,3

   2019
IB ackumulerade ej återställda negativa resultat -33,3
Varav från 2018   -33,3

 Åretsbalanskravsresultat enlig 
balanskravsutredningen -19,3
+ synnerliga skäl att inte återställa   

 UB ackumulerade negativa resultat att återställa 
inom tre år -52,6
- varav från år 2018, återställs senast 2022 -33,3
- varav från år 2019, återställs senast 2023 -19,3
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Driftredovisning (tkr)
Nämnd/ansvarsområde Utfall 

201808
Utfall 

201908
Årsbudget 

2019
Årsprognos 

2019
Prognos-
avvikelse

Revision -352 -157 -1 099 -1 099 0
Valnämnd 360 -238 -319 -259 60
Jävsnämnd -27 -24 -42 -42 0
Lönenämnd 0 0 0 0 0
It-nämnd 0 0 0 0 0
Kommunstyrelsen: -773 223 -781 692 -1 197 318 -1 243 690 -46 372

Kommunchef -11 253 0 0 0 0
Gemensam service -20 184 -38 526 -62 778 -62 778 0
Medborgarservice* -48 368 -38 181 -55 924 -70 683 -14 759
Produktion: -693 418 -704 985 -1 078 616 -1 110 229 -31 613

Kultur och fritid -46 588 -44 301 -73 081 -73 081 0
Förskola -76 765 -85 618 -133 307 -136 345 -3 038
Grundskola -156 783 -163 589 -252 224 -260 917 -8 693
Gymnasieskola -82 846 -81 292 -123 033 -125 990 -2 957
Äldreomsorg -156 729 -175 284 -271 382 -268 446 2 936
Funktionshindradeomsorg -62 985 -65 400 -97 084 -100 084 -3 000
Individ och familjeomsorg -110 722 -89 501 -128 505 -145 366 -16 861

Summa nettokostnad verksamheterna -773 242 -782 111 -1 198 778 -1 245 090 -46 312
Finansiering 766 921 817 481 1 212 176 1 225 702 13 526
Summa nettokostnad Tierps kommun -6 321 35 370 13 398 -19 388 -32 786
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Investeringsredovisning (tkr)
Ansvarsområde Utfall 

201808
Utfall 

201908
Årsbudget 

2019
Årsprognos 

2019
Prognos-
avvikelse

Kommunstyrelsen: -18 407 -33 867 -105 501 -87 336 18 165
Kommunchef 0 0 0 0 0
Gemensam service -566 0 0 0 0
Medborgarservice* -14 765 -30 868 -94 247 -76 122 18 125
Produktion: -3 076 -2 999 -11 254 -11 214 40

Kultur och fritid -468 -977 -5 204 -5 204 0
Förskola -442 0 -750 -750 0
Grundskola -192 -1 125 -1 100 -1 410 -310
Gymnasieskola -718 -362 -2 000 -2 000 0
Äldreomsorg -1 063 -535 -1 500 -1 500 0
Funktionshindradeomsorg -193 0 -350 -350 0
Individ och familjeomsorg 0 0 -350 0 350

Summa nettoinvesteringar -18 407 -33 867 -105 501 -87 336 18 165

Sammanställning över större budgeterade investeringsprojekt under 2019 (mkr):

Siggbo DP1036 Anl. Skede1 30,0
Siggbo-TriangDP1058 S1   10,9
DP 1010 Lejonet 7,0
Inköp/försäljning mark 5,0
Exploateringsområden 4,0
DP432 S-fors FP Skede1 4,0
Topp/beläggn.bef.väg 2019 4,0
Bilbro Siggbo 4,0
Gata stationsomr. Örbyhus 3,4
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Resultaträkning
Kommunen

Miljoner kronor Not 201908 201808 Årsbudget Årsprognos Bokslut 2018
Verksamhetens intäkter 1 206,3 200,7 338,8 263,5 309,7

Verksamhetens kostnader 2 -1 001,1 -988,1 -1 535,8 -1 527,9 -1 510,7

Avskrivningar 3 -17,4 -24,0 -38,0 -17,3 -35,9

Verksamhetens nettokostnader  -812,2 -811,5 -1 235,0 -1 281,6 -1 236,8
Skatteintäkter 4 588,1 561,3 874,5 881,7 841,6

Generella statsbidrag och utjämning 5 256,1 240,2 376,1 383,9 361,2

Verksamhetens resultat  32,0 -10,0 15,6 -16,1 -34,1
Finansiella intäkter 6 7,8 8,2 4,4 8,8 9,8

Finansiella kostnader 7 -4,4 -4,5 -6,6 -12,1 -6,1

Resultat före extraordinära poster  35,4 -6,3 13,4 -19,4 -30,4
Extraordinära intäkter  

Extraordinära kostnader  

Årets resultat 8 35,4 -6,3 13,4 -19,4 4,0
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Balansräkning
Kommunen

Miljoner kronor Not 201908 2018
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR  

Immateriella anläggningstillgångar 9 5,1 5,9

Materiella anläggningstillgångar  

    Mark, byggnader och tekniska anläggn 10 500,8 481,8

    Maskiner och inventarier 11 36,1 38,2

    Övriga materiella anläggningstillgångar  0,0 0,0

Finansiella anläggningstillgångar 12 318,1 318,1

Summa anläggningstillgångar  860,1 844,0
 

BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR 13 17,1 16,3
 

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR  

    Förråd m.m. 14 20,2 20,4

    Fordringar 15 154,0 151,2

    Kassa och bank 16 0,2 47,7

Summa omsättningstillgångar  174,4 219,3
Summa tillgångar  1 051,7 1 079,5

 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER  

Eget kapital  

    Årets resultat  35,4 -30,4

    Resultatutjämningsreserv  0,0 0,0

    Övrigt eget kapital 17 406,9 437,3

Summa eget kapital  442,3 406,9
 

Avsättningar  
    Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser 18 114,6 100,9

    Andra avsättningar 19 17,3 15,6

Skulder  

    Långfristiga skulder 20 275,1 275,3

    Kortfristiga skulder 21 202,2 280,7

Summa eget kapital, avsättningar och skulder  1 051,7 1 079,5
    

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER  

Panter och därmed jämförliga säkerheter  

Ansvarsförbindelser  

    Pensionsförpliktelser som inte har tagits upp  

    bland skulderna eller avsättningarna 22 254,9 261,0

    Övriga ansvarsförbindelser 23 1 760,5 1 571,3

Leasingkontrakt/hyresavtal 24 138,4 157,1

Summa panter och ansvarsförbindelser 2 153,8 1 989,4
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Kassaflödesanalys
Kommunen

Miljoner kronor Not 201908 201808 2018

  
Löpande verksamhet   
Årets resultat  35,4 -6,3 -30,4

Justering för avskrivning  17,4 24,0 35,4
Justering för upplösning bidrag statlig 
infrastruktur 13 0,6 0,3 0,6

Minskning av avsättningar pga. utbetalningar 18,19 -2,3 -1,2 -2,8

Justering för övr ej likviditetspåverkande poster 25 15,6 21,6 27,4

Medel från verksamheten före förändring av 
rörelsekapital  66,6 38,4 30,2

 0,0 0,0 0,0

Ö (-) / M (+) av förråd m m  0,3 -5,8 -5,0

Ö (-) / M (+) av kortfristiga fordringar  -2,9 15,1 -22,4

Ö (+) / M (-) av kortfristiga skulder  -78,5 -72,2 13,3

Kassaflöde från den löpande verksamheten  -14,5 -24,5 16,0

 0,0 0,0 0,0
Investeringsverksamhet  0,0 0,0 0,0
Investeringar i immateriella anl.tillgångar 9 0,0 -0,2 -0,3
Investeringar i materiella anl.tillgångar 10,11 -33,8 -20,5 -56,6
Försäljning av materiella anl.tillgångar 10,11 0,9 3,6 3,3
Investering i finansiella tillgångar 12 0,0 -11,2 -11,2

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar
 

0,0 0,0 0,0

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -33,0 -28,3 -64,8

 0,0 0,0 0,0
Finansieringsverksamhet  0,0 0,0 0,0
Nyupptagna lån  0,0 0,0 0,0

Amortering av skuld  0,0 0,0 0,0

Ökning av långfristiga fordringar  0,0 0,0 0,0

Minskning av långfristiga fordringar 12 0,0 0,0 0,2

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  0,0 0,0 0,2

 0,0 0,0 0,0
Periodens kassaflöde  -47,5 -52,8 -48,6

0 0 0
Likvida medel vid årets början 47,7 96,2 96,2

Likvida medel vid periodens slut 0,2 43,5 47,7

Förändring likvida medel  -47,4 -52,8 -48,6
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Noter

  Kommunen
Not 1 verksamhetens 
intäkter 201908 201808
Försäljningsintäkter 11,2 10,1

Taxor och avgifter 24,9 25,4

Hyror och arrenden 48,8 51,3

Bidrag 71,4 82,4
Försäljning av verksamhet och 
konsulttjänster 45,6 24,4

Realisationsvinster 0,6 2,6

Övriga intäkter 3,9 4,4
Aktiverat arbete för egen 
räkning  

Verksamhetens intäkter  206,3 200,7

 

  Kommunen
Not 2 verksamhetens 
kostnader 201908 201808
Löner och sociala avgifter 557,3 540,4

Pensionskostnader 47,2 48,2

Material 27,6 29,0

Lämnade bidrag 34,2 35,5

Köp av huvudverksamhet 106,9 117,2

Bränsle energi vatten 5,1 4,4

Lokal- och markhyror 140,8 133,8

Konsulttjänster 16,2 14,6

Övriga verksamhetskostnader 65,7 65,1
Reaförluster och 
utrangeringar 0,3 0,0

Bolagsskatt - -

Verksamhetens kostnader  1 001,1 988,2

 

  Kommunen
Not 3 Avskrivningar 201908 201808
Avskr immateriella tillgångar 0,8 0,6
Avskr mark, byggnader o tekn 
anl 11,6 18,0

Avskr maskiner o inventarier 4,8 5,2

Avskr fordon 0,3 0,3

Nedskrivningar 0,0 0,0

Summa avskrivningar  17,4 24,0

 

  Kommunen
Not 4 Skatteintäkter 201908 201808
Preliminär kommunalskatt 594,2 563,9
Preliminär avräkning 
innevarande år 0,9 0,0
Slutavräkningsdifferens 
föregående år -7,1 -2,7
Summa skatteintäkter  588,1 561,3

 

  Kommunen
Not 5 Generella 
statsbidrag och 
utjämning 201908 201808
Inkomstutjämningsbidrag 181,4 172,2
Kostnadsutjämningsbidrag 16,9 17,9
Regleringsbidrag/-avgift 9,9 2,2
Bidrag för LSS-utjämning 10,7 10,0
Kommunal fastighetsavgift 32,4 31,8
Generella bidrag från staten 4,8 6,1
Summa generella 
statsbidrag och utjämning  256,1 240,2

 

  Kommunen
Not 6 Finansiella 
intäkter 201908 201708
Utdelningar på aktier och 
andelar 3,9 5,0

Ränteintäkter 0,0 0,1

Övriga finansiella intäkter* 3,9 3,0

Summa finansiella intäkter  7,8 8,2
* varav borgensavgifter för 201908 är 3,85 mnkr och 
201808 är 3,0 mkr

  Kommunen
Not 7 Finansiella 
kostnader 201908 201808
Räntekostnader 1,7 2,5
Ränta på 
pensionsavsättningar 2,3 1,5

Övriga finansiella kostnader* 0,4 0,4
Summa finansiella 
kostnader  4,4 4,5
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  Kommunen
Not 8 Årets resultat 201908 201808
Årets resultat enligt 
resultaträkning 35,4 -6,3

Realisationsvinster -0,6 -2,6

  
Justerat resultat enligt 
balanskrav  34,8 -8,9

 

  Kommunen
Not 9 Immateriella 
anläggningstillgångar 201908 2018

Ingående ack. anskaffningsvärde 14,9 14,6

Årets investeringar 0,0 0,3

Utgående ack. anskaffningsvärde 14,9 14,9

Ingående ack. avskrivningar -9,0 -8,0

Årets avskrivningar -0,8 -1,0

Årets nedskrivning 0,0 0,0

Utgående ack. Avskrivningar -9,8 -9,0

Utgående bokfört värde 5,1 5,9

Varav  

Namnavtal Tierps Arena 4,0 4,4

Ärendehanteringssystem 0,3 0,4

Sitevision 0,0 0,0

Kommunens hemsida 0,2 0,3

Tidmätningssystem 0,1 0,3

Uppgrad GIS-miljö 0,5 0,5

Inkråmsgoodwill  

Summa 5,1 5,9

Avskrivningstid  3-9 år 3-10 år

 

  Kommunen
Not 10 Mark byggnader och 
tekniska anläggningar 201908 2018

Ingående ack. anskaffningsvärde 1 395,3 1 348,2

Årets investeringar 30,5 50,3

Årets investeringsinkomster 0,0 -3,2

Utgående ack. anskaffningsvärde 1 425,8 1 395,3

Ingående ack. avskrivningar -913,5 -883,3

Årets avskrivningar -11,5 -26,0

Årets nedskrivning 0,0 -0,4

Årets uppskrivning/sålt/utrangerat 0,0 2,8
Överföring från eller till annat slag av 
tillgång 0,0 -6,5

Utgående ack. Avskrivningar -925,0 -913,5

Utgående bokfört värde 500,8 481,8

Varav  

Markreserv 53,0 49,4

Verksamhetsfastigheter 242,7 269,8

Publika fastigheter 110,0 84,9

Övriga fastigheter 0,4 0,4

Fastigheter för affärsverksamhet 15,8 48,4

Pågående ny/ombyggnad 78,9 79,9

Summa 500,8 532,7

Avskrivningstid  20-60 år 20-33 år
Ingående ack avskrivningar 2018 har justerats mot eget kapital med 51 mkr 
pga rättelse av fel. Vid övergång till komponentavskrivning visade det sig att 
flera anläggningsobjekt borde ha varit helt avskrivna om komponentuppdelning 
hade tillämpats från början.
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  Kommunen
Not 11 Maskiner och 
inventarier 201908 2018
Ingående ack. 
anskaffningsvärde 231,1 224,8

Årets investeringar 3,0 6,3
Utgående ack. 
anskaffningsvärde 234,1 231,1

Ingående ack. avskrivningar -192,9
-

184,4

Årets avskrivningar -5,1 -8,3

Årets nedskrivning 0,0 0,0

Utgående ack. Avskrivningar -198,0
-

192,9
Årets 
uppskrivning/sålt/utrangerat 0,1 -0,2

Utgående bokfört värde 36,1 38,2

Varav  

Transportmedel 2,5 2,7

Maskiner 0,4 0,5

Inventarier 30,1 31,9

Förbättringsutgifter 0,3 0,4

Konstverk 2,8 2,7

  

Summa 36,1 38,2

Avskrivningstid  3-5 år 3-5 år
 

  Kommunen
Not 12 Finansiella 
anläggningstillgångar 201908 2018
Aktier Tierps 
Kommunfastigheter AB 53,8 53,8
Aktier Tierps Energi och Miljö 
AB 39,9 39,9

Aktier övriga bolag 0,0 0,0

Andelar Kommuninvest 14,6 14,6

  
Placering Uppsala läns 
pensionstiftelse inkl förutbet 
löneskatt* 207,9 207,9

  
Långfristig fordran Örbyhus 
golfklubb 2,0 2,0

Övrig långfristig fordran 0,0 0,0

Utgående bokfört värde  318,1 318,1
* För att trygga det pensionsåtagande som kommunen har för 
sina medarbetare beslutade kommunfullmäktige år 2012 (Kf § 
158) att Tierp ska ingå i stiftelsen ”Uppsala läns 
pensionsstiftelse”. Marknadsvärdet uppgick den 31 december 
2018 till 170 mnkr.

  Kommunen
Not 13 Bidrag till statlig 
infrastruktur 201908 2018
Medfinasiering Citybanan 8,4 8,8

Årets upplösning -0,3 -0,4
Medfinansiering trafikverket, väg 
292 9,3 8,1

Årets upplösning -0,3 -0,2

Utgående bokfört värde  17,1 16,3
Kommunfullmäktige beslutade år 2009 (Kf § 50) att Upplands 
Lokaltrafik ingick avtal med staten om medfinansiering av 
Citybanan. För Tierps kommuns del innebar detta att fullmäktige 
godkände en medfinansiering om 11 mnkr jämte indexuppräkning. 
Bidraget är aktiverat på balansräkningens tillgångssida och 
motsvarande belopp redovisas som avsättning på kreditsidan. 
Bidraget upplöses på 25 år. se även not 18.

  Kommunen
Not 14 Förråd m.m. 201908 2018

Persondatorer 6,6 6,9

  

Tomtmark till försäljning* 13,6 13,5

Varulager - -

  

Utgående bokfört värde  20,2 20,4
* Varav Siggbo 11,7 mkr och övrig tomtmark 1,9 mkr per 201908.

  Kommunen
Not 15 Fordringar 201908 2018
Kundfordringar 21,8 11,9

Fordran mervärdesskatt 6,6 8,9

Övriga skattefordringar 38,0 32,6
Förutbetalda kostnader/upplupna 
intäkter 80,1 61,6

Övriga kortfristiga fordringar 7,4 36,3

Utgående bokfört värde  154,0 151,2
 

  Kommunen
Not 16 Kassa och bank 201908 2018
Kassa 0,0 0,0

Bank 0,2 47,7

  

Utgående bokfört värde  0,2 47,7
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  Kommunen
Not 17 Eget kapital  201908 2018
 Övrigt eget kapital justerats ned med 50,9 mkr pga rättelse av fel. I 
samband med tillämpande av komponentuppdelning av 
anläggningstillgångar avseende byggnader visar det sig att, om 
komponentuppdelning hade tillämpats från början så hade dessa 
komponenter redan var helt avskrivna, därför värdet för dessa 
anläggningstillgångar justerats mot eget kapital.

  Kommunen
Not 18 Avsättning för 
pensioner och liknande 
förpliktelser 201808 2017
Ingående avsättning till 
pensioner inkl. löneskatt 100,9 81,8

Nyintjänad pension, varav 11,3 9,7

- förmånsbestämnd ålderpension 11,2 5,8

- särskild avtalspension 0,0 3,5

- efterlevandepension 0,1 0,4

 övrigt  

Årets utbetalningar -2,3 -2,8

Ränte- och basbeloppsuppräkning 2,3 2,0
Ändring av försäkringstekniska 
grunder  

Övrig post -0,3 6,6
Minskning av avsättning genom 
tecknande av försäkring/Överföring 
till stiftelse  
Ökning/minskning av avsättning 
med anledning av värdeförändring 
på stiftelsens tillgångar  

Förändring av löneskatt 2,7 3,7
Summa avsatt till pensioner inkl. 
löneskatt 114,6 100,9

  

Övriga upplysningar  

Antal visstidsförordnanden  

Politiker 0,0 3,0

Tjänstmän 0,0 0,0

  

Aktualiseringsgrad 95% 95%

    
Beräkningsgrund för pensioner framgår av redovisningsprinciper. 

  Kommunen
Not 19 Övriga avsättningar 201908 2018
Avsatt för återställande av 
deponi*  

Redovisat vid årets början 7,5 5,9

Nya avsättningar 0,3 1,6

Ianspråktagna avsättningar 0,0  

Outnyttjat belopp som återförts 0,0  

Förändring av nuvärdet 0,0  

Utgående avsättning 7,8 7,5

  
Avsatt för medfinansiering av 
Citybanan  

Redovisat vid årets början 0,0 0,0

Nya avsättningar  

Ianspråktagna avsättningar  

Outnyttjat belopp som återförts  

Förändring av nuvärdet  

Utgående avsättning 0,0 0,0

  
Avsatt för medfinansiering av 
väg 292  

Redovisat vid årets början 8,1 0,0

Nya avsättningar 1,4 8,1

Ianspråktagna avsättningar -

Outnyttjat belopp som återförts -

Förändring av nuvärdet -

Utgående avsättning 9,5 8,1

  

Avsatt till skatter  

Redovisat  

  

Summa övriga avsättningar  17,3 15,6
  

    

 

354



Delårsrapport 2019-08-31

17

  Kommunen
Not 20 Långfristiga skulder 201908 2018

Lån i banker och kreditinstitut 270,0 270,0

  
Förutbetalda intäkter som 
regleras över flera år  

Investeringsbidrag* 5,1 5,3

   Återstående antal år (vägt snitt) 26,0 26,0

Anslutningsavgifter* 0,0 0,0

   Återstående antal år (vägt snitt)  

Summa förutbetalda intäkter 5,1 5,3

Summa långa skulder 275,1 275,3

  
Uppgifter om lån i banker och 
kreditinstitut  

Genomsnittlig ränta 1,0% 1,2%

Lånens löptider  

1 år 0,0 70,0

2-3 år 155,0 95,0

4-5 år 45,0 80,0

6- år 70,0 25,0

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

  Kommunen
Not 21 Kortfristiga skulder 201908 2018
Kortfristiga skulder till kreditinstitut 
och kunder 18,3 44,6

Leverantörsskulder 31,4 37,5

Moms och punktskatter 0,7 1,6
Personalens skatter, avgifter och 
löneavdrag 30,1 28,2

Övertidsskuld 1,5 1,5

Övriga löeskulder 9,7 9,8

Semesterlöneskuld 16,4 31,1

Pensioner inkl. löneskatt 25,5 32,2
Upplupen löneskatt 
pensionsstiftelse 2,2 31,9
Övriga upplupna 
kostnader/förutbetalda intäkter 66,5 62,3

Övriga kortfristiga skulder 0,0 0,1

Utgående bokfört värde  202,2 280,7
Övriga löneskulder avser ersättningar som betalas ut till 
mottagaren i september men avser augusti i delåret och januari 
resp december i bokslutet för 2018.

  Kommunen
Not 22 Pensionsförpliktelser 
som inte tagits upp bland 
skulderna eller 
avsättningarna 201908 2018

Ingående ansvarförbindelse till 
pensioner inkl. löneskatt  261,0 450,2

Ränte- och basbeloppsuppräkning 9,1 8,0
Ändring av försäkringstekniska 
grunder 0,0

Pension till efterlevande 0,0

Årets utbetalningar -13,4 -19,8

Övrig post -0,6 -3,3
Minskning av ansvarsförbindelse 
genom tecknande av 
försäkring/Överföring till stiftelse 0,0 -167,3
Ökning/minskning av 
ansvarsförbindelse med anledning 
av värdeförändring på stiftelsens 
tillgångar 0,0 -3,1

Förändring av löneskatt -1,2 -3,7
Summa utgående 
ansvarsförbindelse för pensioner 
inkl. löneskatt  254,9 261,0
Pensionsförpliktelser avseende arbetstagare födda 1948 
och tidigare eller deras efterlevande har tryggats genom 
att kommunen placerat medel i stiftelsen ”Uppsala läns 
pensionsstiftelse”. Åtagandet som tryggas genom 
stiftelsen har av KPA beräknats till 199,9 mkr per 2018-12-
31 inklusive särskild löneskatt.

Beräkningsgrund för pensioner framgår av avsnittet 
Redovisningsprinciper.
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  Kommunen
Not 23 Övriga 
ansvarsförbindelser 201808 2018
Borgensåtaganden  

Småhus 0,4 0,4

Nordupplands Fotbolls Allians 2,9 2,9

AB Tierpsbyggen* 905,0 845,0

Tierps Kommunfastigheter AB** 450,0 385,0

Tierps Fjärrvärme AB 102,3 88,1

Tierps Energi och Miljö AB 300,0 250,0

Utgående ansvarförbindelse  1 760,5
1 

571,3
Noten avser utnyttjat/kvarstående borgensåtagande. För statligt 
kreditgaranterade bostadslån för småhus och egnahem har 
kommunen ansvar för eventuella förluster upp till 40 % av 
utestående skuld. Totalt garanterat belopp för småhus är 0,6 mnkr 
per 181231. 
* Exklusive en nyttjad checkkredit på 14,0 mnkr i delåret, som utgör 
en underkredit till kommunens checkkredit.
** Exklusive en nyttjad checkkredit på 39,9 mnkr i delåret, som 
utgör en underkredit till kommunens checkkredit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Kommunen har i juni 2008 (Kf § 68/2008) ingått en solidarisk 
borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s 
samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 280 
kommuner som per 2018-12-31 var medlemmar i Kommuninvest 
ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser. 
Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening 
har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret 
mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av 
ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret 
fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive 
medlemskommun lånat av Kommuninvest Sverige AB, dels i 
förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive 
insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. 

  Kommunen
Not 24 Leasing 201908 2018

Bilar inom ett år 1,4 1,9

Lokaler inom ett år 26,3 27,0
Bilar senare än ett år men inom fem 
år 0,4 0,8
Lokaler senare än ett år men inom 
fem år 64,8 76,3

Lokaler senare än fem år 45,4 51,0

Utgående bokfört värde  138,4 157,1
  

    

  Kommunen  
Not 25 Ej 
likvidpåverkande 
poster 201908 201808 2018

Nedskrivningar 0,0 0,0 0,4

Avsatt till pensioner 16,1 18,4 21,9

Avsatt till deponi 0,3 1,1 1,6
Avsatt medfinansiering 
Citybanan 0,0 0,0 0,0

Realisationsvinster/förluster -0,6 -2,6 -2,9
Omklassificering till 
omsättn tillg 0,0 4,9 6,6
Förändringar långfristiga 
periodiseringar -0,2 -0,2 -0,3

  

Utgående bokfört värde  15,6 21,6 27,4
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Redovisningsprinciper
Redovisningen har skett i enlighet med lag om 
kommunal bokföring och redovisning, samt 
rekommendationer från Rådet för Kommunal 
Redovisning (RKR), med särskilt angivna undantag. 

Samma redovisningsprinciper och 
beräkningsmetoder har använts i delårsrapporten 
som i den senaste årsredovisningen förutom att 
komponentuppdelning av gamla anläggningsobjekt 
avseende byggnader numera tillämpas. Effekten i 
delårs lårsrapporten av detta är att kostnader för 
avskrivningar blivit ca 6,8 mkr lägre.

Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt 
att de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodo-
göras och intäkterna kan beräknas på ett 
tillfredsställande sätt.

Fordringar har upptagits till de belopp som de 
beräknas inflyta.

Tillgångar och skulder har upptagits till anskaff-
ningsvärdet där inget annat anges.

Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett 
enligt god redovisningssed.

Rättelse av väsentliga fel 
Rättelse av väsentligt fel avseende ackumulerade 
avskrivningar för anläggningstillgångar avseende 
byggnader har gjorts i de fall där utredning av 
komponenter visat att komponent borde ha varit helt 
avskriven om komponentavskrivning tillämpats från 
början. Se vidare not 10 och 17 

Jämförelsestörande poster
Jämförelsestörande poster särredovisas när dessa 
förekommer i not till respektive post i resultat-
räkningen och/eller kassaflödesrapporten. Som 

jämförelsestörande post betraktas poster som är 
sällan förekommande och överstiger 10 Mkr.

Intäkter

Investeringsbidrag tas from 2010 upp som en 
förutbetald intäkt och redovisas som långfristig skuld 
och periodiseras över anläggningens 
nyttjandeperiod. Vilket innebär att vi redovisar dessa 
enligt RKR 18.1 (september 2009).

Kostnader
Kapitalkostnaderna beräknas från och med 1995 
enligt real annuitetsmetod för investeringar gjorda 

tom 2015. För investeringar gjorda from 2016 
beräknas kapitalkostnaderna enligt nominell metod.

 För investeringar gjorda från och med 2001 
påbörjas avskrivning månaden efter anskaffandet 

medan investeringar gjorda före 2001 avskrivs efter 
den gamla metoden det vill säga med början året 
efter anskaffandet. För nya investeringar from 2015 
i fastigheter och infrastruktur påbörjas avskrivning 
först när investeringen tas i anspråk.

På tillgångar i form av mark och konst görs inga 
avskrivningar.

För tillgångar där nyttjandeperioden styrs av avtal 
används den planerade verkliga nyttjandeperioden 
som avskrivningstid.

Samtliga immateriella tillgångar är förvärvade.

Anläggningar investerade from 2015, som består av 
flera komponenter med olika nyttjandeperioder 
delas upp och skrivs av för sig. Komponent 
uppdelning av anläggningstillgångar investerade 
före 2015 har efter utredning påbörjats.och 
beräknas var helt genomfört innan bokslutet för 
2019

Gränsdragning mellan kostnad och invest-
ering
Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller 
innehav med en nyttjandeperiod om minst 3 år 
klassificeras som anläggningstillgång om beloppet 
överstiger gränsen för mindre värde. Gränsen för 
mindre värde har satts till ett helt prisbasbelopp och 
gäller som gemensam gräns för materiella- och 
immateriella tillgångar.

Finansiella tillgångar
Kommunen har inga kortfristiga placeringar. 
Samtliga finansiella tillgångar är avsedda att 
innehas eller brukas stadigvarande.
Utbetalning till pensionsstiftelse inklusive förutbetald 
löneskatt har aktiverats som finansiell tillgång. 
Värdet på placerat kapital har värderats till det 
lägsta av anskaffningsvärdet och värdet på 
balansdagen.

Pensioner
Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i 
kommunen är beräknade enligt RIPS19. 

Övriga avsättningar
Avsättning för deponi påbörjades 2002. Efter 2007 
har ingen uppräkning av avsättningen skett. Därmed 
avviker vi från RKR 9.
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Ekonomisk ordlista
Aktualiseringsgrad
Den andel av personakterna för anställda 
medarbetare som är uppdaterad med avseende på 
tidigare pensionsgrundande anställningar.

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

Ansvarsförbindelse
Åtagande att fullgöra viss ekonomisk förpliktelse, 
exempelvis pensionsåtagandet.

Avskrivningar
Planmässig värdeminskning av anläggningstillgång-
ar för att fördela anskaffningstiden över tillgångens 
livslängd. 

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

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

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

Driftredovisning
I driftredovisningen beskrivs de enskilda verksam-
heternas nettokostnader samt avvikelse mot budget. 

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

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

Kassaflödesanalys
Visar hur en räkenskapsperiods löpande 
verksamhet har finansierats samt hur periodens 
löpande verksamhet och investeringar har inverkat 
på finansiell verksamhet och likvid ställning. 

Finansnetto
Finansiella intäkter minus finansiella kostnader. I
finansnettot ingår kostnader för främmande kapital 
(lån) och intäkter från placering av likvida medel.

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

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

Likvida medel
Kontanter eller tillgångar som kan omsättas på kort 
sikt, till exempel kassa- och banktillgångar, 
postväxlar, samt värdepapper.

Långfristiga fordringar och skulder
Långfristiga fordringar och skulder hänförliga till den 
löpande verksamheten som förfaller till betalning 
senare än ett år efter balansdagen.

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

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

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

Rörelsekapital
Skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfri-
stiga skulder. Rörelsekapitalet avspeglar kommun-
ens finansiella styrka på kort sikt.

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

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

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

Verksamhetsidé
Revisionernas uppgift är att utifrån kommunfullmäktiges riktlinjer granska styrelsens, nämndernas och 
kommunernas verksamheter. Kommunfullmäktiges presidium lämnar förslag till budgetäskande för 
revisionen.
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Resultaträkning

(tkr)

Årsprognos 
2019

Årsbudget 
2019

Period- 
budget      
201908

Redovisat        
201908

Period-
avvikelse 

201908

Redovisat         
201808

Avgifter & ersättningar 0 0 0 0 0 0
Övriga intäkter 0 0 0 0 0 0
Verksamhetens intäkter 0 0 0 0 0 0

Personalkostnader -174 -174 -116 -86 30 -73
Materialkostnader -9 -9 -6 -1 5 0
Tjänster -892 -892 -594 -62 533 -260
Övriga kostnader -25 -25 -17 -9 8 -19
Avskrivningar 0 0 0 0 0 0
Verksamhetens kostnader -1 099 -1 099 -732 -157 576 -352

Verksamhetens nettoresultat -1 099 -1 099 -732 -157 576 -352

Finansiella intäkter 0 0 0 0 0 0
Finansiella kostnader 0 0 0 0 0 0

Resultat efter finansiella
intäkter och kostnader -1 099 -1 099 -732 -157 576 -352

Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0 0

Resultat -1 099 -1 099 -732 -157 576 -352

Bruttoinvesteringar 0 0 0 0 0 0

Nettoinvesteringar 0 0 0 0 0 0
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Valnämnd

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

Analys av verksamheten januari-augusti 2019
Kund:
Funktionen med ambulerande röstmottagare har fungerat bra. Ambulerande röstmottagare kunde 
nyttjas av de personer som inte kan ta sig till en röstningslokal eller vallokal på grund av till exempel 
ålder eller funktionsnedsättning och som inte har någon närstående som kan agera bud. Samordning 
har skett med vård- och omsorgsboenden i kommunen. Ambulerade röstmottagare har funnits vid en 
dag på varje boende. Samtliga som beställt hjälp har erhållit hjälp. Totalt nyttjade 18 personer denna 
möjlighet. Intresset i detta val var betydligt lägre än under valet till riksdag, kommun och landsting 
2018.

Förtidsröstningen har funnits på kommunens större orter: Tierp, Örbyhus, Söderfors, Skärplinge och 
Karlholmsbruk. I Mehedeby var det öppet för förtidsröstning på valdagen. Öppettiderna har varit 
desamma som vid valet i höstas. 

I Demokratiberednings demokratiuppdrag ingår att verka för ökat valdeltagandet. Inga specifika  
insatser gjordes dock inför Europaparlamentsvalet. Framförallt på grund av att den tidigare 
beredningen avgick vid årsskiftet och den nya beredningen behövde tid att formera sitt arbete.

Alla lokaler som används vid val ska vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Det 
finns också ett stärkt krav på att lokalerna inte ska ha politisk eller religiös anknytning. Innan 
valnämnden beslutade om vilka lokaler som skulle användas gjordes besök i alla lokaler för att 
kontrollera tillgängligheten. 

Inga överklaganden inkom till Valmyndigheten gällande valet i Tierps kommun.

Process:
Det nya kravet på avskärmning av valsedlar tillgodosågs med skärmar runt valsedelsställ och en ökad 
bemanning för att hålla ordning på kön av röstande och ordningen i valsedelsställen.

Vid detta val anlitades PostNord för hantering (sortering och distribution) av förtidsrösterna. Det 
fungerade bra. Hanteringen blev effektivare och vallokalerna fick förtidsrösterna tidigare på valdagens 
morgon.

Valet genomfördes enligt den fastställda processnormen. Vissa förbättringar av processnormen har 
gjorts. 

Under våren var kommunen skyldig att tillhandahålla förtidsröstning inför omvalet i Falu kommun. 
Kundtjänst i Medborgarservice utbildades för att kunna ta emot förtidsröster. 

Medarbetare:
Totalt rekryterades 105 röstmottagare för att genomföra valet. Av dessa arbetade 25 personer med 
förtidsröstning och 83 personer i vallokal på valdagen. 
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Som ambulerande röstmottagare, avbytare för de som tjänstgjorde på förtidsröstningen i kommunhuset 
i Tierp samt för mottagning och inlåsning av röster användes anställda i kommunhuset. Totalt 13 
personer från enheterna Kvalitet och strategisk utveckling, Ledningsstöd, Dokumentstrategiska teamet 
och Kommunikationsenheten medverkade under valet. Arbetsmarknadsenheten anlitades för 
merparten av alla transporter av material. 

Alla som arbetade vid valet, inklusive valnämnden, genomgick utbildning för att få tjänstgöra som 
röstmottagare.

Ekonomi:
Valnämnden beräknas få ett överskott om 60 tkr. Överskottet beror till största delen av att det 
fastställda statsbidraget blev högre än förväntat. För arrangerandet av förtidsröstning inför omvalet i 
Falu kommun erhöll valnämnden kostnadstäckning från valmyndigheten.

Statsbidraget för att genomföra val motsvarar cirka 50 procent av valnämndens kostnad för att 
genomföra val. Enheterna för Kvalitet och strategisk utveckling respektive Ledningsstöd 
tillhandahåller tjänstemannastöd och personal för genomförandet av valet. I detta val har även personal 
från dokumentstrategiska teamet och kommunikationsenheten deltagit. Kostnad för tjänstepersonernas 
medverkan ingår i respektive enhets budget och finns alltså inte med i valnämndens redovisning av 
intäkter och kostnader.

364



Delårsrapport 2019-08-31

7

Resultaträkning

(tkr)

Årsprognos 
2019

Årsbudget 
2019

Period- 
budget      
201908

Redovisat        
201908

Period-
avvikelse 

201908

Redovisat         
201808

Avgifter & ersättningar 0 0 0 0 0 0
Övriga intäkter 491 455 303 491 188 423
Verksamhetens intäkter 491 455 303 491 188 423

Personalkostnader -673 -683 -455 -666 -211 -39
Materialkostnader -3 -32 -21 -3 18 -4
Tjänster -73 -54 -36 -59 -23 -8
Övriga kostnader -1 -6 -4 -1 3 -12
Avskrivningar 0 0 0 0 0 0
Verksamhetens kostnader -750 -774 -516 -729 -213 -63

Verksamhetens nettoresultat -259 -319 -213 -238 -25 360

Finansiella intäkter 0 0 0 0 0 0
Finansiella kostnader 0 0 0 0 0 0

Resultat efter finansiella
intäkter och kostnader -259 -319 -213 -238 -25 360

Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0 0

Resultat -259 -319 -213 -238 -25 360

Bruttoinvesteringar 0 0 0 0 0 0

Nettoinvesteringar 0 0 0 0 0 0

Kommentar till periodutfall
Valnämnden budget är inte periodiserad. Huvudparten av kostnaderna ligger i samband med valets 
genomförande under maj-juni, därefter inkommer vissa mindre fakturor. Valnämnden förväntas gå 
med ett mindre överskott vid årets slut.

Det är främst intäkter i form av statsbidrag och kostnader i form av personal där avvikelserna mellan 
budget och utfall är störst. När budgeten för valet till Europaparlamentet 2019 lades var inte 
statsbidragets storlek beslutad. Kostnaderna i form av personal beror till stor del på hur lång tid 
rösträknandet i vallokalerna tar. Det i sin tur beror av valdeltagandet och antalet förtidsröster.

Prognos
Valnämnden beräknas få ett överskott om 60 tkr. Nämnden har ingen mer verksamhet under detta år. 
Det enda som återstår är ett fåtal fakturor som inte inkommit än.
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Jävsnämnd

Verksamhetsidé
Jävsnämnden fullgör frågor som rör myndighetsutövning gentemot kommunens egna verksamheter.
Jävsnämndens kunder utgör kommunens egna verksamheter, inklusive Tierps kommunfastigheter AB, 
Tierps Fjärrvärme AB och AB Tierpsbyggen. Enheten Ledningsstöd svarar för det administrativa 
stödet till jävsnämnden. 

Analys av verksamheten januari-augusti 2019
Kund:
Jävsnämnden har fastställt tre årliga tillsynsplanerna: Tillsynsplan och behovsbedömning för miljö- 
och hälsoskydd och strålskydd i Tierps kommun 2019-2021, Tillsynsplan för tillståndsgivning i Tierps 
kommun 2019-2020, Tillsynsplan och behovsbedömning för offentlig livsmedelskontroll
i Tierps kommun 2019-2022

Process:
Det pågår en process där jävsnämndens ansvar och roll genomlyses.

Ekonomi:
Jävsnämndens verksamhet, det vill säga behovet av sammanträden, är helt avhängigt vilka aktiviteter 
som kommunen bedriver, till exempel byggprojekt, som kräver politiska beslut.

366



Delårsrapport 2019-08-31

9

Resultaträkning

(tkr)

Årsprognos 
2019

Årsbudget 
2019

Period- 
budget      
201908

Redovisat        
201908

Period-
avvikelse 

201908

Redovisat         
201808

Avgifter & ersättningar 0 0 0 0 0 0
Övriga intäkter 0 0 0 0 0 0
Verksamhetens intäkter 0 0 0 0 0 0

Personalkostnader -38 -38 -25 -24 1 -27
Materialkostnader 0 0 0 0 0 0
Tjänster -1 -1 -1 0 1 0
Övriga kostnader -4 -4 -3 0 3 0
Avskrivningar 0 0 0 0 0 0
Verksamhetens kostnader -42 -42 -28 -24 4 -27

Verksamhetens nettoresultat -42 -42 -28 -24 4 -27

Finansiella intäkter 0 0 0 0 0 0
Finansiella kostnader 0 0 0 0 0 0

Resultat efter finansiella
intäkter och kostnader -42 -42 -28 -24 4 -27

Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0 0

Resultat -42 -42 -28 -24 4 -27

Bruttoinvesteringar 0 0 0 0 0 0

Nettoinvesteringar 0 0 0 0 0 0

Kommentar till periodutfall
Utfallet följer budget.

Prognos
Förutsatt att det inte blir några extra sammanträden förutom de inplanerade i september respektive 
november bör Jävsnämnden kunna hålla budget.
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Lönenämnd

Verksamhetsidé
Lönenämnden ska möjliggöra samverkan mellan Tierp, Knivsta och Älvkarleby kommuner kring 
lönehantering. Nämnden består av tre ledamöter, en ledamot från vardera kommunen samt ersättare 
för dessa. Ordförande utses från Tierps kommun.

Analys av verksamheten januari-augusti 2019
Ett antal konsultdagar har genomförts i enlighet med införandeprojektet, både för systemförvaltare och 
för användare i kommunerna. 
En ny startsida för chefer har utvecklats i självservice och den kommer kontinuerligt att vara ett forum 
för att nå ut med viktig information kring löner och avtal.
Instruktionsfilmer, HR- och lönesystem, har tagits fram både för medarbetare och chefer.
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Resultaträkning

(tkr)

Årsprognos 
2019

Årsbudget 
2019

Period- 
budget      
201908

Redovisat        
201908

Period-
avvikelse 

201908

Redovisat         
201808

Avgifter & ersättningar 0 0 0 0 0 0
Övriga intäkter 12 420 12 420 8 280 8 280 0 7 599
Verksamhetens intäkter 12 420 12 420 8 280 8 280 0 7 599

Personalkostnader 0 0 0 0 0 0
Materialkostnader 0 0 0 0 0 0
Tjänster -12 420 -12 420 -8 280 -8 280 0 -7 599
Övriga kostnader 0 0 0 0 0 0
Avskrivningar 0 0 0 0 0 0
Verksamhetens kostnader -12 420 -12 420 -8 280 -8 280 0 -7 599

Verksamhetens nettoresultat 0 0 0 0 0 0

Finansiella intäkter 0 0 0 0 0 0
Finansiella kostnader 0 0 0 0 0 0

Resultat efter finansiella
intäkter och kostnader 0 0 0 0 0 0

Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0 0

Resultat 0 0 0 0 0 0

Bruttoinvesteringar 0 0 0 0 0 0

Nettoinvesteringar 0 0 0 0 0 0

Prognos
Lönecentrum förväntas få ett överskott vid årets slut på 370 tkr, 260 tkr av det motsvarar beslutad 
besparing på en procent. Överskottet beror på att flera vakanser delar under året inte tillsätts samt att 
det har budgeterats för löngivaravgifter, 50 tkr, vilket är fel då detta är en kostnad per insättning av lön 
för Tierps kommun och inte ska belasta Lönecentrum. 

369



Delårsrapport 2019-08-31

12

IT-nämnd

Verksamhetsidé
Nämndens ansvarsområde är övergripande strategiska och taktiska IT-frågor samt operativa IT-
insatser för kommunerna enligt de definitioner och beslut som tas av nämnden. 

Uppföljning av strategier för att uppnå målen
Nämnden ska arbeta för att möjliggöra för kommunerna att arbeta i en samverkanskultur för att få mer 
effektiva lösningar för såväl kärnverksamheterna som för IT-verksamheten. 
Nämndens ansvar är även att medverka i de fem kommunernas digitala utvecklingsarbete samt stödja 
samordning av verksamhetsutvecklingsinsatser som är IT-relaterade. Nämnden ska sträva efter att 
arbeta i en samverkans- och samförståndskultur. 

Övergripande inriktningsmål
Nämnden ska även verka för att kontinuerligt effektivisera IT-verksamheten för att kunna leverera IT-
tjänster till förvaltningarna till överenskomna servicenivåer. Uppdraget innefattar även att ge 
överenskommet stöd för IT-relaterade verksamhets- och utvecklingsfrågor. 

Uppdrag och uppgifter
Den gemensamma nämnden ansvarar för:

 strategisk och taktisk utveckling av IT-relaterade områden
 support/helpdesk av IT-relaterade områden
 IT-drift av den centrala servermiljön för kommunerna
 att leda en referensgrupp för inköp och logistik av gemensamma IT-produkter och IT-tjänster 
 hantering av telefonifunktionen enligt separata överenskommelser med varje kommun
 inventarieadministration för IT-relaterade produkter, samt motsvarande stöd för 

inventarieadministration av förvaltningarnas verksamhetskritiska IT-system
 förvaltningarnas kommunikationsnät
 avtal som är en förutsättning för nämndens ansvarsområden

Dessutom har nämnden i uppdrag att vara stöd:

 i kommunernas digitala utveckling/digitala transformation
 för verksamheterna vid upphandling av förvaltningsspecifika IT-produkter och IT-tjänster, 

inklusive produkt- och modellval
 för förvaltningar vid IT-projekt och andra utvecklingsprojekt

Analys av verksamheten januari-augusti 2019
Tack vare att den gemensamma it-nämnden bildades i januari 2019 så har kärnverksamheterna beslutat 
om gemensam upphandling av två större verksamhetssystem. Det är tre av de fem kommunerna i 
vardera upphandlingen. Det är Tierp, Heby och Knivsta som upphandlar vård- och omsorgssystem 
samt Älvkarleby, Tierp och Heby som upphandlar skolsystem tillsammans. Samtal pågår inom flera 
andra områden om samverkan och detta medför att IT-organisationen behöver skapa en IT-miljö som 
är homogen och gemensam för de fem kommunerna. Utöver detta så har nu fyra av kommunerna 
lönesystem i samma IT-miljö. Östhammars kommun har tillsammans med Lönecentrum i Tierp 
upphandlat och inför två instanser av lönesystem i samma driftsmiljö. Detta kommer att innebära stora 
fördelar när autogenerad rollbaserad kontohantering införs.
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IT-nämndens bidrag för att nå målen i Agenda 2030 finns inom flera av agendans delområden. IT-
nämnden bidrar bland annat till minskad miljöpåverkan genom att understödja digitala 
samverkansformer som minskar resandet. Tid och plats ska elimineras som hinder för rationell 
samverkan mellan de fem kommunerna. Genom våra upphandlingar främjar vi via våra partners och 
kunder en hållbarare konsumtion och produktion.  

I samband med etableringen av nämndens verksamhet har kommunerna också etablerat 
Digitaliseringsrådet, DSR, som agerar som bollplank till it-förvaltningens verksamhet samt 
Digitaliseringsstrategiska gruppen, DSG, som i gemensamt forum sonderar kommunernas intresse för 
att medverka i gemensamma utvecklingsfrågor inom digitaliseringsområdet. Slutsatsen är att ett 
flertal(50+) digitaliseringsprojekt har initierats/sonderats under året av strategerna på de fem 
kommunerna. Dessa nya samverkansfunktioner har inneburit en enklare och tydligare möjlighet till 
digitaliseringssamverkan, vilket är mycket bra. 

Genom etableringen av nämnden har även samverkan med verksamheterna förstärkts, till exempel 
genom bildandet av referensgrupper för inköp och även för att successivt föra över ansvaret för 
beställningar och inventarieansvar av IT-utrustningarna till respektive budgetenhet. Det arbetet är ännu 
inte helt genomfört.

IT-organisationen har under det gånga året arbetat hårt för att dels hålla den ordinarie stöd-
verksamheten (support, drift, leverans) i gång samtidigt som nya processer och arbetssätt tagits fram. 
Organisationen ställer om från att jobba ortsvis till att mer och mer arbeta med ärenden av liknande 
sort via köer i vårt gemensamma ärendehanteringssystem. Ett sammansträdesschema för 
ledningsgrupp samt tekniskt råd har tillsammans med gruppvisa veckomöten för kundansvariga, 
partneransvariga, support och drift etablerats. Ärenden hanteras mellan grupperna via köerna i 
supportsystemet SD+. Beredning av ärenden inför sammanträden sker i varierande grad. Allt från 
enmansutredningar till regelrätta projekt och upphandlingar etablerats och delegeras från 
ledningsgrupp och tekniskt råd. 

Ledningsgruppen, LGR består i dag av cheferna samt arbetsledarna i organisationen, i dagsläget fyra 
personer. I ledningsgruppen hanteras ärenden av typen ekonomi, personal, profilfrågor, metodik samt 
andra icke tekniska ärenden. 

I tekniska rådet, TR beslutas om ärenden som påverkas av eller påverkar Cassiopeias IT-miljö. 
Deltagare adjungeras beroende på ärendenas art till mötet. Ordinarie deltagare är IT-driftschef samt 
arbetsledare för support och nät. TR har även ett mandat att besluta om förslag som kan komma från 
kommunerna som påverkar den gemensamma IT-plattformen, vilket i sin tur innebär ett ansvar för 
verksamheterna att anmäla förslag till upphandlingar/inköp av lösningar/system som påverkar IT-
förvaltningens ansvar.

Kundansvariga har ett möte per vecka, vilket oftast sker digitalt. Ärenden i KA är ofta av typen ”nya 
tjänster” eller ” ändrad tjänst”, inom ITIL kallas detta för ”Service Design” Övriga ärenden hanteras 
inom gruppen eller skickas vidare till övriga grupper eller till LGR eller TR för beslut. KA följer upp 
ärenden inom orten samt skickar vidare för utredning eller beslut beroende på frågans art.

Den process som kommer att ha störst positiv påverkan de fem kommunerna mest är leverans-
processen. Metaforen och målbilden är att likt ett företag med direktleveranser skapa ett snabbare och 
effektivare flöde av tjänster och varor till slutkunden. Intern inom IT-organisationen har företaget 
Apotea använts som förebild. Denna process förvaltas av våra partneransvariga, PA. 
En beställning av till exempel en telefon, en sladd, etcetera ska vara precis så smidig, enkel och snabb 
som hos vår förebild. 
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Att etablera dessa arbetssätt har tagit mycket kraft och många och långa diskussioner har förts inom 
organisationen för att hitta roller och processer, framförallt under våren vändes det på ord och 
betydelser när de olika orterna skulle synkas. Vad är ett ”ärende”, ett projekt”, vilka typer av frågor 
hantera vi löpande, vad ska föras i ärendeloggen, vad kan vi hoppa över att registrera? 
Från och med sista veckan i september tas varje vecka ut rapporter från ärendehanteringssystemet för 
att följa upp arbetet. Dessa följs upp varje måndagsmorgon på ett stående videomöte med alla 
medarbetarna. Mötet är delat i två, första femton minuter gemensam genomgång av läget inför veckan 
med förvaltningschef vid video, därefter kontorsvisa möten i femton minuter på plats på respektive 
kontor.

Medarbetarna inom Cassiopeia har haft ett omvälvande år. I perioder så har humör och engagemang 
svängt fram och tillbaka. En sådan här omställningsprocess är inte lätt, vare sig för ledning eller för de 
medarbetare som ser sina arbetsuppgifter och roller förändras. Information om resan är svår att ge om 
rollerna är otydliga och svåra att etablera. Från senare delen av sommaren och fram till där vi är nu har 
diskussionerna om rollerna pausats för att fokusera mot leverans. Genom att skapa en struktur för 
hantering av ärenden inom organisationen samt löpande rapportering så bör ett stabilare läge etableras.

Vad gäller IT-nämndens ekonomi så har det tagit många timmar i anspråk att försöka få till en tydlig 
budget för innevarande år och därefter skapa en verksamhetsplan samt budget och investeringsbudget 
för kommande år. När besluten fattades i de fem kommunfullmäktige under hösten 2018 så fanns 
varken en detaljerad budget eller investeringsbudget för IT-nämnden. Detta har därför arbetats fram 
under året. Under hösten skapas de sista rutinerna för den gemensamma debiteringsmodell som ännu 
inte har etablerats/beslutats. Varje vecka har ett möte hållits med ekonomicheferna, företrädesvis via 
videolänk.  

Som inleddes så har ett antal intressant utvecklingsprojekt och upphandlingar startats. En av de 
offentliga Sveriges största upphandlingar inom MFP, multifunktionsprinter genomförs under hösten 
för de fem kommunerna. Ovanstående är den första i ett antal större avrop/upphandlingar som görs 
gemensamt för att skapa kostnadsreduktion och rationaliseringar. 

För att nämna ett av de mer kittlande projekten som startats är en robotisering, RPA1 av ekonomiska 
processer i Älvkarleby kommun, ett samverkansprojekt mellan Cassiopeia IT, ATEA och Älvkarleby 
kommuns ekonomienhet. 
Under sommaren genomfördes tester inför en gemensam support för i första hand de tre kommunerna i 
norr som har egen drift och ”första ledets support”. Detta arbete med en gemensam support för de tre 
norr-kommunerna beräknas vara klart innan årsskiftet.

1 Robotic Process Automation (RPA) är en teknik som används för att automatisera uppgifter som annars skulle 
utföras manuellt av kontorspersonal.
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Resultaträkning

(tkr)

Årsprognos 
2019

Årsbudget 
2019

Period- 
budget      
201908

Redovisat        
201908

Period-
avvikelse 

201908

Redovisat         
201808

Avgifter & ersättningar 0 0 0 0 0 0
Övriga intäkter 65 181 65 181 43 454 27 712 -15 742 7 442
Verksamhetens intäkter 65 181 65 181 43 454 27 712 -15 742 7 442

Personalkostnader -24 500 -24 500 -16 333 -13 779 2 554 0
Materialkostnader -700 -644 -429 -534 -105 0
Tjänster -37 775 -37 775 -25 183 -12 841 12 342 -7 442
Övriga kostnader -1 550 -1 840 -1 227 -239 987 0
Avskrivningar -656 0 0 -317 -317 0
Verksamhetens kostnader -65 181 -64 759 -43 173 -27 711 15 462 -7 442

Verksamhetens nettoresultat 0 422 281 1 -280 0

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

Resultat efter finansiella
intäkter och kostnader 0 422 281 0 -281 0

Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0 0

Resultat 0 422 281 0 -281 0

Bruttoinvesteringar 0 0 0 0 0 0

Nettoinvesteringar 0 0 0 0 0 0

Kommentar till periodutfall
Alla kostnader och intäkter för it-nämnden har inte samlats i Tierps redovisning under året. Detta 
medför stora avvikelser mellan budget och utfall för perioden. Flertalet av våra underleverantörer har 
segdragna processer för att flytta över avtal och fakturering till den nya värdkommunen. Detta medför 
att samtliga kommunerna har upparbetat kostnader som kommer att behöva flyttas över till Tierp. 

Prognos
I dagsläget ser minst ett nollresultat ut att vara troligt och rimligt. Personalkostnaderna är mycket lägre 
på grund av vakanshållning av fyra tjänster samt stor återhållsamhet av konsultköp. Ett antal 
konsolideringsprojekt har skjutits fram i tiden på grund av koordinering av den gemensamma 
personalorganisationen. 
Arbetet fortsätter med att flytta över ett flertal av fakturor från underleverantörer till Tierps kommun 
som är värdkommun för it-nämnden. Begreppet ”IT-kostnad” har olika innebörd hos de fem 
kommunerna. Alla kostnadsposter har analyserats för att skapa en rättvis kostnadsfördelning 
tillsammans med kommunernas ekonomichefer. Syftet är att skapa en gemensam förståelsegrund.    
En successiv revidering av styrdokumentet, de ekonomiska principer, har arbetats med inför nästa år. 
Inga investeringar prognostiseras under året för centrala IT-projekt under IT-nämnden/Cassiopeia.  
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Gemensam service

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

Uppföljning av strategier för att uppnå målen

Övergripande inriktningsmål:

 Tierp är en attraktiv, inkluderande och hållbar kommun med ekonomi i balans.
Arbetet med det systematiska arbetsmiljöarbetet i samverkan med Uppsala Universitet fortsätter inom 
ramen för STAMINA och de allra flesta verksamheterna har kommit igång med detta.

Systemförvaltningen och ägarskapet av TimeCare planering har övergått till bemanningsenheten för 
att skapa en enhetlig förvaltning samt kostnadseffektivitet. 

Kommungemensamma mål:

Attraktivt:

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

Gemensam service ska arbeta för att tekniska möjligheter ska finnas för att underlätta och utveckla 
arbetet i de olika verksamheterna och en chefsportal på Intranätet för chefer avseende HR-frågor har 
därför införts.
Arbete pågår med att omsätta strategi för kompetensförsörjning som antogs i maj 2018 till praktisk 
handling. 

En gruppintroduktion för alla nyanställda som börjat under det senaste halvåret har hållits i mars och 
ytterligare en planeras under oktober månad.
Varumärket Tierps kommun har använts i annonser vid rekryteringar.

Attraktivt och hållbart:

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

Strategin för kompetensförsörjning och dess handlingsplaner ska bidra till att kommunen blir attraktiv 
att bo och verka i. Ett HR-nätverk med företagen i kommunen har startats upp.

Deltagandet i STAMINA bidrar till att kommunen är en attraktiv arbetsgivare.

Inkluderande:

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

Under april anordnades en utbildning i kompetensbaserad rekrytering med mångfaldsfokus för 
cheferna i kommunen. Utbildningen hölls av SKL, men kommer framgent att hållas i egen regi.
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Policy för lika rättigheter och möjligheter har utarbetats och antogs av kommunstyrelsen den 24 april 
och av Kommunfullmäktige den 12 juni. Till denna har ”Rutin för hantering av diskriminering, 
trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling” utarbetats. 

Ekologiskt hållbart:

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

Flera och flera tjänster och möten blir digitala för att minska pappersanvändningen men även resandet.

Verksamhetens övergripande mål enligt styrkort utöver övergripande 
inriktningsmål och kommungemensamma mål

Styrkort
utifrån vision, strategiska utvecklingsområden och övergripande mål

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

Perspektiv KUND PROCESS MEDARBETARE
Strategier Regelbundna 

kunddialoger och 
konsultativt arbetssätt.

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

Rekrytera, utveckla och 
behålla medarbetare med 
hög kompetens.

Kontinuerliga utbildningar i 
offentlighet och sekretess, 
kommunallagen och 
förvaltningslagen.

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

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

Avtalstroheten ska vara 
minst 80 %.

Inga revisionsanmärkningar 
inom Gemensam service. 

Sjukfrånvaron ska minska till 
5,0 % 2019.

Samtliga medarbetarbetare 
ska ha utvecklingsplaner 
som även inbegriper 
ovanstående kunskaper.

Måluppfyllelse Genomförs i december. God. Delvis.

ev kommentar/fotnot
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Analys av verksamheten januari-augusti 2019
Kund:
HR har inlett ett arbete för att ta fram en servicenivåöverenskommelse med kommunens verksamheter.

Bemanningsenheten har tagit fram en tydlig processbeskrivning avseende rekrytering av timanställda 
och en e-tjänst är under uppbyggnad.

Ledningsstöd fortsätter att utveckla möteshanteringen i Evolution så att systemet nyttjas mer effektivt 
för att skapa enklare, snabbare och mer kostnadseffektiv hantering av ärenden som går upp för beslut 
till politiken. 

En ny startsida i självservice har tagits fram och kommer kontinuerligt att vara ett forum för att nå ut 
med viktig information kring löner och avtal. Ett förenklat och webbaserat schemaplaneringsverktyg 
har införts och utbildningar kommer erbjudas samtliga under hösten. Instruktionsfilmer gällande 
användningen av personalsystemet har tagits fram.

Beredningen för översiktsplan och bostadsförsörjningsprogram har påbörjat sitt arbete. Flera 
medborgardialoger har genomförts. Tjänstemannastödet utgörs av tjänstemän på Samhällsbyggnad, 
Kommunikation och Kvalitet och strategisk utveckling.

Process:
Sjukfrånvaron för Gemensam service ligger på 4,3 procent för tiden 2019-01-01 – 2019-08-31 varav 
långtidssjukfrånvaron uppgick till 45,5 procent. För hela kommunen ligger sjuktalet för tiden 2019-01-
01 - 201904-30 på 7,9 procent varav långtidsfrånvaron uppgår till 52 procent.

Kommungemensam modell för systemförvaltning har sjösatts. Kommunens samtliga sju lokala e-styr 
är igång. Arbetet pågår med att förankra modellen i verksamheterna. En systematisk modell har varit 
en förutsättning för samarbetet som sker mellan de ingående kommunerna i den nya IT-nämnden.

Förberedelserna för upphandling av verksamhetssystem för IFO och Vård och omsorg har fortsatt, 
Upphandlingen görs i samarbete med Knivsta och Heby kommuner.

Medarbetare:
Lönecentrum har flyttat åter till lokalerna på Möbeln efter att de under en fem veckors period har fått 
flytta ut från ordinarie lokaler.
Ny ekonomichef och kommunikationschef har rekryterats med tillträde under september månad.
Rekrytering av ny säkerhetsstrateg har påbörjats.

Ekonomi:
Gemensam service prognosticerar budget i balans. Kostnad för utköp av medarbetare beräknas 
rymmas inom befintlig budget bland annat vakanshållning av andra tjänster.

Förhandling pågår med möjliga externa hyresgäster till i första hand ena huset vid Högbergsparken. 
Kan generera ett lite överskott om det blir klart i år.
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Resultaträkning

(tkr)

Årsprognos 
2019

Årsbudget 
2019

Period- 
budget      
201908

Redovisat        
201908

Period-
avvikelse 

201908

Redovisat         
201808

Avgifter & ersättningar 19 15 10 5 -5 6 848
Övriga intäkter 17 199 17 460 11 640 11 277 -363 46 745
Verksamhetens intäkter 17 218 17 475 11 650 11 282 -368 53 593

Personalkostnader -49 097 -50 413 -33 607 -30 963 2 644 -48 757
Materialkostnader -645 -798 -531 -394 137 -10 202
Tjänster -23 178 -21 081 -13 837 -14 654 -817 -20 509
Övriga kostnader -6 925 -7 770 -5 179 -3 627 1 552 -4 808
Avskrivningar -146 -135 -90 -129 -39 -729
Verksamhetens kostnader -79 990 -80 197 -53 245 -49 767 3 478 -85 005

Verksamhetens nettoresultat -62 772 -62 723 -41 595 -38 485 3 109 -31 412

Finansiella intäkter 100 105 70 65 -5 75
Finansiella kostnader -106 -161 -107 -106 1 -106

Resultat efter finansiella
intäkter och kostnader -62 778 -62 778 -41 632 -38 526 3 106 -31 443

Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0 0

Resultat -62 778 -62 778 -41 632 -38 526 3 106 -31 443

Bruttoinvesteringar 0 0 0 0 0 0

Nettoinvesteringar 0 0 0 0 0 0

Kommentar till periodutfall
Gemensam service visar på ett överskott för perioden på 3106 tkr. Detta beror främst på 
återhållsamhet vid tillsättning av vakanta tjänster. 

Prognos
Gemensam service prognosticerar budget i balans. Kostnaden för utköp av medarbetare förväntas ske 
inom ram. I prognosen har inte en eventuell uthyrning av ena huset i Högbergsparken beaktats.
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Medborgarservice

Verksamhetsidé
Medborgarservice – En väg in!
Vi tar ansvar för att underlätta kontakten med kommunen. Detta genom att för kunden skapa ett 
förtroende, se helheten och möjligheter istället för problem.
Vi möter kunderna med respekt och ser till att de får den hjälp de behöver och svar på de frågor de har 
oavsett vilken av kommunens verksamhet det gäller – kundfokus!
Vi använder kraften ur vår historia och möjliggör byggandet av framtidens Tierps kommun, med hjälp 
av delaktiga och engagerade medarbetare – framtidstro!
Vi har mod att våga göra annorlunda!

Uppföljning av strategier för att uppnå målen

Övergripande inriktningsmål:

 Tierp är en attraktiv, inkluderande och hållbar kommun med ekonomi i balans.
För att nå inriktningsmålen arbetar vi med:
De offentliga måltiderna i kommunen ska gå i linje med de globala klimat och hållbarhetsmålen.
För våra yngsta kunder har måltiderna ett lärande uppdrag att bidra till god folkhälsa och sunda vanor. 
För våra äldre kunders måltider har maten och måltiderna en viktig roll att bidra till god livskvalité. 
Detta ska uppnås genom att kostenheten utifrån de globala klimatmålen brutit ner sju av de mål som 
närmast berör livsmedelsförsörjningen. 
Kvalitetsäkrad budgetprocess med uppföljningar gemensamt med ekonom inom varje enhet samt 
planerade strategidialoger i ledningsgruppen återkommande vid verksamhetsuppföljningar samt 
redovisningar.

Kommungemensamma mål:

Attraktivt:

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

För att nå de kommungemensamma målen arbetar vi med att:
Hålla en hög tillgänglighet med ett tydligt uppdrag. Vi arbetar ständigt för att tekniska möjligheter 
skall finnas för att underlätta och/eller utveckla arbetet i de olika verksamheterna och stödja våra 
medborgare i deras livspussel. 

Underlätta och främja för näringar som skapar attraktivitet och paketera erbjudanden gällande 
etableringar.
Professionellt kundbemötande

Vidareutveckla besöks- och turistnäringen genom att stödja företag och organisationer med resurser 
och kompetens inom området.  
Skapa långsiktiga samverkanslösningar mellan kommunen, näringslivet och civilsamhället för att 
skapa en hållbar, attraktiv och tillgänglig landsbygd för företag och människor att leva, besöka och 
verka i. 

Marknadsföra Tierps kommun genom att delta på relevanta arenor, samt kommunicera Tierp som en 
friluftskommun tillsammans med Kultur och fritid.
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Attraktivt och hållbart:

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

För att nå de kommungemensamma målen arbetar vi med att:
Skapa förutsättningar för hållbar, digitaliserad och inkluderande samhällsutveckling

Fortsätta utveckla en hållbar besöksnäring tillsammans med aktörerna inom näringen på lokal och 
regional nivå, bland annat genom olika projekt. Exempelvis projekten Augmented Export, KOMPIS 
Nordic digitalisation och Adrenalin & Romantik, vilka alla är samverkansprojekt med andra 
kommuner och region Uppsala. Syftet med projekten är att på olika sätt skapa hållbara destinationer 
genom att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter, skapa nätverk, utveckla hållbara exportmogna 
produkter och inom KOMPIS skapa möjligheter till kustutveckling genom att bland annat ta fram 
viktiga noder och säkra farleder för fritidsbåtstrafik.

Inkluderande:

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

För att nå de kommungemensamma målen arbetar vi med att:
Medborgarservice fokuserar på att vara en attraktiv arbetsgivare och samarbetspartner genom 
delaktighet i medarbetarnas arbetssituation.

Ekologiskt hållbart:

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

För att nå de kommungemensamma målen arbetar vi med att:
Utifrån de globala klimatmålen, har kostenheten brutit ner sju av de mål som närmast berör 
livsmedelsförsörjningen.  De har omvandlats till mål för Tierps kommuns Kostenhet med aktiviteter 
och mått för att målen uppnås. 

Skapa förutsättningar till hållbar infrastruktur och hållbart resande. Genom att strategiskt jobba utifrån 
målet fossilfritt 2030. Där till arbeta utifrån handlingsplanen för samhällsplanering samt genomföra 
kontinuerliga uppföljningar av våra energimål.

Delta i regionens arbete med att ta fram en ny handlingsplan för livsmedelsproduktion för att 
säkerhetsställa en ökad och hållbar livsmedelsproduktion i länet i framtiden.

RUS-mål 
Beskrivning Strategier Mål 2019 Mål 2030

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

9 nya företag/1 
000 invånare.

13 nya 
företag/1 000 
invånare.

Bredbandsupp-koppling om minst 100 
Mbit/s till 2020. Uppföljning sker regelbundet med 

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

80 % av alla 
hushåll och 
verksamheter 

100 % av alla 
hushåll och 
verksamheter
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Verksamhetens övergripande mål enligt styrkort utöver övergripande 
inriktningsmål och kommungemensamma mål

Styrkort
utifrån vision, strategiska utvecklingsområden och övergripande mål

Mål  Verkställa beslutade exploateringar och övriga investeringsplaner med 
koncerneffektivitet

 Marknadsföra Tierps kommun inom relevanta arenor
 Digitalisera prioriterade områden
 Ger mervärde åt våra kunder 

Perspektiv KUND PROCESS MEDARBETARE
Strategier Delta i rankingarna NKI, 

Svenskt Näringsliv.

Digitalisera 
myndighetsprocess från 
ansökning till beslut.

Delta på mässor och arenor 
tillsammans med andra 
verksamheter och 
kommunala bolag.

Vidareutveckla besöks- och 
turistnäringen samt 
landsbygd.

Påbörja utredning med att 
utveckla kundcenter för fler 
områden/uppgifter.

Kunddialoger och tydliggöra 
uppdrag med hållbara mat- & 
måltider för att skapa nöjda 
kunder.

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

Utveckla en fortsättning för 
projektet ”Affärskompetens”

Inleda arbetet med centrum- 
och översiktsplan.

Aktivt deltagande i flertalet 
större projekt kopplade till 
besöksnäringen – 
Augmented Export, Nordic 
Digitalisation, KOMPIS samt 
Adrenalin och Romantik.

Delta i relevanta forum för 
landsbygdsutveckling, 
exempelvis Partnerskapet för 
landsbygdsutveckling hos 
Länsstyrelsen.  
 
Utveckla samarbets- och 
samverkansformer som leder 
till effektivare och smartare 
lösningar i kontakten med 
lokala utvecklingsgrupper i 
syfte att stärka 
landsbygderna/ den lokala 
utvecklingen.

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

Minska svinnet och arbeta 
för fler digitala och 
automatiska processer.
Säkra verksamheter. 
Arbeta efter FN:s 
klimatmål/Agenda 2030

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

Rekrytera, utveckla och 
arbeta för friska och 
hållbara medarbetare.  

Nöjda och friska 
medarbetare.

Mått/ målvärde NKI 72 poäng
Svenskt näringsliv plats 100.

Genomföra minst 3 mässor 
och 4 event.

Egen planberedskap för 
minst 300 bostäder

Väganslutningar till Siggbo 
trädgårdsstad och 

Kompetenta, trygga 
medarbetare.
Uppföljning sker i tät 
dialog mellan chef och 
medarbetare samt 
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Kundcenter hanterar minst ett 
nytt område/uppgift

Digitalisera minst 4 st 
processer.

Inom besöksnäringen arbetar 
vi mot uppsatta mål 
framtagna för region Uppsala 
för en hållbar besöksnäring.

50 % eko livsmedel. 
Deltagande på alla 
elevrådsmöten och övriga 
kundträffar minst 2ggr/år.

handelsområdet är 
genomförda.

Bygglovsenheten arbetar 
100 % med ”Leanmetoden”, 
andra enheter inom 
Medborgarservice har 
påbörjat inom minst 1 
område.

Färdiga tomter till försäljning 
i Söderfors företagspark.
Handels utredning klar.

Alla enheter har genomfört 
digitala skyddsronder.

Svinn på max 10 % eller 
klara sparkravet på 2 mkr 
2019. 
Minska CO2/kg livsmedel.
Alla verksamheter i Kitchek 
är ”gröna”.

Integrerade våra system så 
att processerna från 
kundnärvaro till svinn 
situationen effektiviseras. 

arbetsplatsträffar.

Behålla låg sjukfrånvaro, 
under 3 %.
 
Personalomsättning 
på 5-10 %

80 % A och B/gröna 
grupper i Stamina

Måluppfyllelse Delvis måluppfyllelse Delvis måluppfyllelse Delvis måluppfyllelse

Analys av verksamheten januari-augusti 2019
Kund:
Kundcenter genomför kundnöjdhetsundersökning under hösten. Kundcenter har en tjänstegaranti på 
att om ej återkoppling inom 24 timmar utlovas en trisslott, ingen trisslott är utlämnad under perioden

Två nya kök finns nu på Instagram för att tydliggöra vårt uppdrag och vad vi serverar för måltider.
En mattransport körs i kommunens regi och således har vi minskat ner antalet taxiresor. 

Fem välbesökta och uppskattade Bygga och bo kvällar har genomförts där medborgare kan komma 
och få hjälp och information gällande bygglov samt även olika teman. Teman har varit 
konsumentvägledning, förhandsbesked, vatten och avlopp, strandskydd, naturvård, solenergi och 
fossilfritt 2030.

Arbetet med översiktsplan har fortsatt bland annat med att kommunen bjudit in till medborgardialoger 
om en ny översiktsplan. Dialogerna sker på tio orter i kommunen.

Företagsklimatet är prioriterat i kommunen och verksamheter har deltagit i Svenskt Näringslivs 
konferenser som till exempel om ”Rättviksmodellen” - syftet med detta är att utveckla enkla och 
snabba processer för kunden.

Process:
Kundcenter; Ärendemängden på ärenden som inkommer via digitala kanaler ökar och telefonsamtalen 
har minskat med 16 procent jämfört med samma period 2018.

Kostenheten; Genomfört och avslutat en utbildning för kostombuden på kommunens vårdboenden för 
att säkra upp uppfyllande i SOFS 2014.
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Startat upp ett till tillagningskök på Centralskolan för cirka 1000 portioner. 
Ett kök har ansökt till White guide Junior och är en av de tio som nominerats i kategorin: Årets 
klimatkök. 
Fått in alla enheter i det digitala egenkontrollprogrammet Kitchek för säkrare verksamheter. 
Infört en digital beställningssida för Kostenhetens interna beställning som lätt till minskade 
beställningar till Kostenheten vilket har varit positiv effekt för kommunen i köpstopps tider.  
Ett digitalt årshjul har byggts upp för att säkerställa Kostenhetens olika processer och rutiner med 
lansering till höstterminen. 

Bygglov; Ärendemängden inom bygglov har minskat med 3 procent jämfört med första kvartalet 
2018. Dock är komplexiteten för ett antal ärenden högre än för motsvarande period under 2018.

Handläggningstid, från komplett till huvudbeslut, för perioden 2019-01-01 till 2019-08-31.
(26 procent av ärendena har beslut inom 1 vecka, 40 procent av ärendena har beslut inom 2 veckor, 
och så vidare.)  

Natur; Ärendemängden i antalet frågor från invånare samt antalet internremisser ligger fortsatt högt. 
När det gäller kontakt med invånare och externa så utgör privatpersoner den största delen. Gällande 
internremisser så är antalet störst inom ärenden om grävtillstånd.

Plan; Planberedskapen är fortsatt relativt god på de mindre orterna men på lägre nivå för Tierps 
centralort. Totalt finns planberedskap cirka 850 bostäder, Karlholm Strand står för majoriteten av 
dessa, cirka 450 bostäder. För att ytterligare öka planberedskapen arbetar plankontoret, i flertalet 
detaljplaneprocesser, med att pröva lämpligheten för bostäder samt skapa förutsättningar för ny- och 
utbyggnad av verksamhetslokaler inom kommunal service samt handel och centrumverksamhet. 
Planarbete pågår både i och omkring Tierp men även i Tobo, Månkarbo och Örbyhus. 
Ingen detaljplan har ännu vunnit laga kraft under 2019.

Medarbetare:
Genomfört en handledarutbildning tillsammans med Skolverket för våra kökschefer och 1:e kockar för 
att kunna vara bättre rustade för framtidens ökade behov av praktikanter och våra dagliga behov av ett 
gott mottagande av vår personal. Alla medarbetare fick möjlighet att gå en självskyddsutbildning i 
januari.
Haft utbildningar i salladsberedning, Grön gastronomi, datakunskap och Hållbarhet och klimatsmart 
mat samt erbjudit ett webbenarium om specialkost och svinn.
En digital hygienutbildning har byggts upp på kommunens intranät för att kunna lanseras till 
höstterminen och därmed kunna säkra upp utbildningskravet i livsmedelshygien. 

Medborgarservice har påbörjat arbetet med STAMINA i samtliga verksamheter.

Ekonomi:
Infört manuell hantering av Tempus, förskolans närvarosystem, i kostenheten för att kunna minska på 
vårt svinn till framförallt alla våra mottagningsenheter. 
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Resultaträkning

(tkr)

Årsprognos 
2019

Årsbudget 
2019

Period- 
budget      
201908

Redovisat        
201908

Period-
avvikelse 

201908

Redovisat         
201808

Avgifter & ersättningar 7 766 11 236 8 170 5 855 -2 315 6 476
Övriga intäkter 109 280 120 006 72 376 72 064 -312 44 080
Verksamhetens intäkter 117 046 131 242 80 546 77 919 -2 627 50 556

Personalkostnader -59 096 -61 805 -39 790 -36 286 3 504 -18 369
Materialkostnader -15 913 -13 555 -8 527 -9 370 -843 -240
Tjänster -67 045 -61 899 -40 225 -43 767 -3 542 -43 488
Övriga kostnader -5 504 -6 569 -4 333 -5 210 -877 -5 678
Avskrivningar -40 171 -43 338 -28 894 -21 471 7 423 -31 153
Verksamhetens kostnader -187 729 -187 165 -121 769 -116 103 5 666 -98 928

Verksamhetens nettoresultat -70 683 -55 923 -41 223 -38 184 3 039 -48 372

Finansiella intäkter 0 0 0 1 1 0
Finansiella kostnader 0 0 0 -3 -2 -1

Resultat efter finansiella
intäkter och kostnader -70 683 -55 924 -41 223 -38 186 3 037 -48 373

Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0 0

Resultat -70 683 -55 924 -41 223 -38 186 3 037 -48 373

Bruttoinvesteringar 76 122 94 447 49 111 30 868 18 243 18 167

Nettoinvesteringar 76 122 94 447 49 111 30 868 18 243 14 764

Kommentar till periodutfall
Chef Medborgarservice: För perioden redovisas ett överskott +265 tkr med anledning av att planerade 
konsult/entreprenad köp ej är genomförda samt att budget för subventionerade sommarjobb ej betalats 
ut ännu.
Kundcenter och service: För perioden redovisas ett överskott på + 1023 tkr, detta beroende på ej 
tillsatta tjänster och lägre kostnader för inköp och kurser.
Bilpoolen: För perioden redovisas -76 tkr detta beroende på att resorna som görs är kortare samt att det 
är mindre resande under sommarmånaderna.

Kostenheten: För perioden redovisas +617 tkr detta beroende på vakant tjänst samt att utfallet på 
intäkter ligger periodiserat per tolftedel.

Chef Samhällsbyggnad: För perioden redovisas ett underskott på -172 tkr. 
Planering och Myndighet: För perioden redovisas ett underskott -1028 tkr orsakat av lägre intäkter av 
plan- och bygglovsavgifter.
Förvaltning och Genomförande: För perioden redovisas ett överskott +4 449 tkr på grund av för låg 
periodisering av intäkter från fastighetsförsäljning och komponentavskrivning.
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Teknik utveckling och drift: För perioden redovisas ett underskott -2 608 tkr på grund av högre 
kostnader för sandupptagning samt OH kostnader för TEMABs verksamhet.
Miljö och Hälsoskydd: För perioden redovisas ett överskott +238 tkr på grund av lägre kostnader för 
arbetskraft.

Näringsliv och turism: För perioden redovisas ett överskott +261 tkr på grund av mindre aktiviteter 
och mässor. 
Besöksnäring: För perioden redovisas ett överskott +67 tkr. 

Prognos
För helåret prognostiseras ett underskott på -14 760 tkr, detta beror främst på mindre intäkter av 
reavinst, plan- och bygglovsavgifter och lokalhyror. Det prognostiserade underskottet har minskat i 
jämförelse med föregående period. Detta beror främst på minskade kapitalkostnader, då man har 
påbörjat komponentuppdelning av fastigheterna som förvaltas av TKAB.  ”Ersättning för gemensam 
räddningsnämnd” är underbudgeterad vilket påverkar årsresultatet negativt. Även sparkravet på 2 Mkr 
för minskat svinn inom kostenheten påverkar årsresultatet - det förändrade beteendet för att uppnå 
minskat svinn hos medarbetare och kunder har inte lyckats uppnås fullt ut på den korta tiden.
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Kultur och Fritid

Verksamhetsidé
kommuninvånarna kultur-, natur- och fritidsaktiviteter.
Bedriva folkbiblioteksverksamhet samt svara för ändamålsenliga kommunala fritidsanläggningar. 

Uppföljning av strategier för att uppnå målen

Övergripande inriktningsmål:

 Tierp är en attraktiv, inkluderande och hållbar kommun med ekonomi i balans.
Främsta strategin för att uppnå det övergripande inriktningsmålet från Kultur och Fritids sida är att 
fortsätta utveckla fritidssidan via anläggningen Vegavallen samt att bygga Kulturhuset Möbeln, där 
flera av de mål som beskrivs kommer att uppfyllas. Genom Kulturhuset Möbeln skapar vi både en 
inkluderande mötesplats, stolthet över Tierps historia (via Tierpsrummet) och bidrar till ökad 
framtidstro. Kulturhuset Möbeln och Vegavallen leder även till ökad attraktivitet för kommunen som 
helhet. Kulturhuset är färdigställt med slutbesiktning 25 september 2019 och öppning av verksamheter 
26 oktober 2019. Vegavallens ytskikt samt material för Friidrottsanläggningen utomhus färdigställdes 
sommaren 2019.

Genomföra ny organisation kring vaktmästartjänster i samarbete med TKAB. Arbetet pågår med målet 
att införa nya organisationen januari 2020. Handikappanpassning av friluftsbaden har slututförts under 
sommaren med början Mehedeby och Trollsjön. Utveckla fler träningsmöjligheterna på baden genom 
träningsredskap och pass. Överföring av verksamheten Lärcentrum från Utbildning till Kultur och 
Fritid i samband med byggande av Kulturhuset Möbeln. Överförandet är genomfört administrativt. 
Nu väntar vi på färdigställande av Möbeln för att igångsätta utbildning och tentor i Biblioteket.  
Utveckla Vegavallsområdet ytterligare med cykelmöjligheter i skog och mark och renovera 
tennisbanorna i Tierp. Möten har påbörjats för att utveckla föreningslivet genom samarbeten med 
Folkets Hus och Parker samt Upplands idrottsförbund med fokus på jämställdhet, integration och 
arbete med etik och moral i föreningar. Samarbeta med IFO, polis och utbildning för trygghetsarbete i 
samband med skollov och helger.

Kommungemensamma mål:

Attraktivt:

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

Attraktivt och hållbart:

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

Bygga kulturhuset Möbeln och därmed etablera en inkluderande mötesplats enligt modell som kan 
spridas till kransorterna. Byggandet av Kulturhuset Möbeln sker i samarbete mellan Samhällsbyggnad 
och Kultur och fritid. Arbetet pågår, ej uppnått än men inflyttning beräknas till den 26 oktober. Delta i 
projektet Mer för fler som drivs av Sveriges kommuner och landsting med fokus på att nå ut till fler 
medborgare med kulturskolans och biblioteksfilialernas verksamhet. Bland annat handlar arbetet om 
ökad geografisk spridning av kulturskolans verksamhet samt utveckling av programverksamhet och 
service på våra biblioteksfilialer. Delvis uppnått, arbetet pågår genom arbetsgrupp som tillsatts och 
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som arbetar med bland annat filmvisningsmöjligheter på filialerna. Ökad programverksamhet i 
Söderfors. Permanentat bildundervisning i Skärplinge via kulturskolan. Utveckla föreningslivet i 
kommunen genom ortsutveckling under en treårsperiod. Utegymet i Skärplinge är färdigställt sedan 
kvartal 1 2019.
Utveckla samarbeten med turismen i samband med kultur- och idrottsevenemang samt friluftsliv. 
Samarbete kring mässor, surfbord på biblioteken. Hälsodagen genomfördes i gott väder med 
prisutdelning av stipendiater 11 maj med fler utställare än 2019. 

Inkluderande:

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

Utöka arbetet med enhetsövergripande arbetsgrupper för att skapa förståelse inom personalgruppen för 
olika verksamheters behov och möjligheter. Erbjuda öppen sporthall för äldre målgrupper.
Utveckla fritidsgårdsverksamheten genom att erbjuda riktad verksamhet för olika åldersgrupper såsom 
läxläsning, samt initiera fler initiativ där ungdomar arrangerar evenemang för andra ungdomar. 
Samarbete med Äldreomsorgen för inkluderande träffpunkter där programutbudet utgår från 
kundernas behov och önskemål

Ekologiskt hållbart:

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

Digitalisering av kommunikation i form av trycksaksmallar och mer information via sociala medier 
och digitala skärmar. Solceller på Kulturhuset Möbeln. Verksamheterna arbetar för att erbjuda 
Fairtrade och ekologiska utbud som alternativ. Minska restiden för personal inom kulturskolan genom 
att arbeta för sammanhängande arbetsdagar på en plats i enlighet med kommunens resepolicy.
Arbeta för ökade e-lån på biblioteket. Främja användandet av digitala möten.
Öka antalet duschkampanjer för att minska behovet av användandet av kemikalier i badhusen.

Verksamhetens övergripande mål enligt styrkort utöver övergripande 
inriktningsmål och kommungemensamma mål

Styrkort
utifrån vision, strategiska utvecklingsområden och övergripande mål

Mål  Utveckla kommunens friluftsliv och kulturarv
 Skapa nya mötesplatser
 Digitalisera verksamheten

Perspektiv KUND PROCESS MEDARBETARE
Strategier Bygga om Möbeln till 

kulturhus och digitalisera 
delar av de tjänster som 
erbjuds.

Utveckla kommunikation 
och föreningssamverkan 
kring våra kulturarv.

Införa digitala tjänster på 
biblioteken.

Utreda och därefter utveckla 
fritidsgårdsverksamheten för 
att nå högre måluppfyllelse.

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

Mått/ målvärde Naturvårdsverkets enkät 
om Sveriges bästa 
friluftskommun med högre 
resultat än 2018.

Enkät inom 
internkontrollplanen 
genomförs kring 
kommunikation med fokus 
på digitalisering.

Antal genomförda åtgärder 
för digitalisering ökar.
Antal åtgärder inom 
fritidsgårdsverksamheten i 
förhållande till utredningen.

Kompetent och engagerad 
personal, vilket mäts genom 
medarbetarsamtal samt 
genom att antalet 
medarbetarinitiativ ökar i 
jämförelse med föregående 
år.
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Måluppfyllelse Delvis Delvis Delvis
ev kommentar/fotnot Måluppfyllelsen Delvis redovisas med anledningen av att det är påbörjat men inte slutfört. Vi väntar till invigningen av 

Kulturhuset Möbeln där samarbetet internt kommer att utvecklas över gränserna med utvecklingsmöjligheter med 
fokus på verksamheterna. Digitala tjänster är ständigt under utveckling.

Analys av verksamheten januari-augusti 2019
Kund:
Besöksantal på funktionshindradesidan för fritidsgårdarna har minskat kvällstid. Fritidsgårdarnas 
besök ökade i våras men har sedan gått ner sedan Kulturhuset Möbelns entreprenad påbörjades. Fler 
besökare på träningspass Aspenbadet, samt på Björkängsbadet. Skaparverkstad under Konst på väg i 
Lövstabruk med barnperspektivet i fokus. Även lansering av ny hemsida för Konst på väg. Årshjul för 
föreningar har tagits fram för att tydliggöra ansökningstider samt vilka möjligheter till bidrag som 
kommunen erbjuder. Ny hinderbana vid Vegavallen för 6-10 åringar. Invigning av rundbron i 
Söderfors. Ny ridstig Tierps ryttarklubb färdigställ september 2018. Färdigställande av utegym i 
Skärplinge under mars månad.

Process:
Utökat programansvar hos kultursekreterare vilket leder till effektivisering inom organisationen.
Inom Kulturhuset Möbelns process så har det konstnärliga arbetet med #möbleratierp inletts. 
Flera inbjudningar till konferenser, ökad nationellt uppmärksammande kring Mer för fler, 
Kulturskolan samt arbetet med medborgardialoger och inflytandearbete kring Kulturhuset Möbeln.  
Utveckling av Vegavallsområdet med sagostig och satsning på Hälsodag. Tätare samarbete med 
Upplandsidrotten kring Fritidsbanken samt avtal gällande utbildningar för våra föreningar.
Möten utveckling av kanotleden i Tämnarån. Digitaliseringen fortskrider med början med 
evenemangskalendern RFID lösningar på bibliotek och bokningssystem.

Medarbetare:
Utbildning inom värdskap för hela Kultur och Fritids personal. HBTQ- certifiering för bad och 
fritidsgårdar. Arbetet med värdskapet för samtliga anställda fortsätter nu med insatser på respektive 
arbetsplats. Sjuktalet ligger på 11,71 procent. Detta beror på flera långtidssjukrivningar som 
fortskridande kräver åtgärder.

Ekonomi:
Vakanser under första delen av året och sjukskrivningar som påverkat delårets plusresultat. Drift; 
Kultur och Fritid har en fordran från TKAB som inkommit till kommunen. Utredning pågår hur denna 
fordran ska redovisas. Dock så har fullständig redovisning inte kunnat ske beroende på hyresavtalen 
och vad som ska ingå eller inte ingå i framtida hyran. Hur hyresavtalen samt överenskommelser ska 
redovisas ska vara klart under 2019 års räkenskap. Vissa beställda arbeten/köp av material har 
påbörjats för att färdigställa handikappanpassningar på naturbaden.. Investeringar; Inköp av 
inventarier till Kulturhuset Möbeln kommer att göras i samband med ombyggnationen och till 
slutbesiktningen som äger rum den 2019-09-25. Vegavallens Friidrottsanläggning har färdigställts 
under juli månad i år där inköp av material sker samtidigt med leverans till öppnandet av 
anläggningen.
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Resultaträkning

(tkr)

Årsprognos 
2019

Årsbudget 
2019

Period- 
budget      
201908

Redovisat        
201908

Period-
avvikelse 

201908

Redovisat         
201808

Avgifter & ersättningar 2 238 2 238 1 433 1 621 188 1 817
Övriga intäkter 7 893 7 893 5 257 5 289 33 5 833
Verksamhetens intäkter 10 131 10 131 6 689 6 910 221 7 649

Personalkostnader -26 156 -26 156 -16 679 -15 814 865 -16 499
Materialkostnader -4 432 -4 432 -2 955 -2 737 217 -2 201
Tjänster -45 079 -45 078 -30 091 -28 404 1 687 -30 422
Övriga kostnader -6 021 -6 022 -4 562 -3 481 1 081 -4 373
Avskrivningar -1 524 -1 524 -1 016 -758 258 -725
Verksamhetens kostnader -83 212 -83 212 -55 302 -51 195 4 107 -54 219

Verksamhetens nettoresultat -73 081 -73 081 -48 613 -44 285 4 328 -46 570

Finansiella intäkter 0 0 0 0 0 0
Finansiella kostnader 0 0 0 0 0 -18

Resultat efter finansiella
intäkter och kostnader -73 081 -73 081 -48 613 -44 285 4 328 -46 588

Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0 0

Resultat -73 081 -73 081 -48 613 -44 285 4 328 -46 588

Bruttoinvesteringar 5 204 5 204 3 466 1 041 2 426 468

Nettoinvesteringar 5 204 5 204 3 466 977 2 490 468

Kommentar till periodutfall
Periodavvikelsen är +4 328 tkr, övergripande kommentar är att det överskottet beror på rådande 
inköpsstopp, +1 657 på övriga tjänster är bland annat övriga underhållstjänster cirka 900 tkr på 
Fritidsenheten som stoppats på grund av inköpsstoppet. +1 081 tkr på övriga kostnader är statsbidrag 
och stöd till föreningar och studieförbund som ska betalas ut på delegation. + 865 tkr är vakanser på 
tjänster. 
Investeringar är påbörjade på Vegavallen, Möbeln samt Naturbaden och kommer att slutföras innan 
årsskiftet 2019-2020.  

Prognos
Årsprognosen avviker inte från budget. 
Årsprognos är dock lite osäker beroende på oklarheter i retroaktiva hyror från TKAB. Oklarheter i 
hyror från TKAB gör budgetarbete och prognoser lite osäker. Kultur och Fritid har en fordran från 
TKAB som inkommit till kommunen. 

Utredning pågår hur denna fordran ska redovisas. Dock så har fullständig redovisning inte kunnat ske 
beroende på hyresavtalen och vad som ska ingå eller inte ingå i framtida hyran. Hyreskostnaden är 51 
procent av hela budgeten så är det mycket viktigt att Kultur och fritid får de avtal med 
gränsdragningslistor från TKAB som utlovats. 
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Förskola

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

Uppföljning av strategier för att uppnå målen
Vårens enkätundersökning visar att vårdnadshavare är nöjda eller mycket nöjda med förskolan som 
helhet. Frågor att prioritera finns inom området ”förskola och hem” (ta ansvar för att utveckla en 
tillitsfull relation mellan skola och hem) och ”övergång, samverkan”(att förbereda barnen och deras 
vårdnadshavare för skolstart.) Svarsfrekvensen är betydligt lägre på de förskolor där många olika 
modersmål talas. Insatser planeras för att öka vårdnadshavares delaktighet till exempel fler 
utvecklingssamtal, likvärdig introduktion till grundskolan och lokala föräldramöten med tolk på 
majoritetsspråken.

80 procent av personalen inom förskolan svarar i sin helhetsbedömning av förskolans verksamhet att 
de är nöjda eller mycket nöjda. Det är en positiv påverkan för våra förutsättningar att attrahera nya 
medarbetare.     

På varje förskoleavdelning finns tillgång till digitala verktyg som används för att barnen ska utveckla 
adekvat digital kompetens och för att personalen ska kunna fullfölja dokumentationskravet enligt 
läroplanen. 

De flesta förskoleavdelningar har fått ta del av kompetensinsatser för att öka förutsättningarna att möta 
barn med olika behov. Personalen uttrycker att de fått stöd att utforma trygga och pedagogiska miljöer 
som inkluderar alla barn genom pågående satsning på barnhälsoarbetet.

Förskoleplatser har erbjudits vårdnadshavare i stort sett på de orter/förskolor som önskats. I Skärplinge 
är behovet av platser större än tillgången men på grund av det ansträngda ekonomiska läget har det 
inte varit möjligt att utöka platserna på orten.  

Övergripande inriktningsmål:

 Tierp är en attraktiv, inkluderande och hållbar kommun med ekonomi i balans.

Våra förskolor ska ha en trygg miljö och en verksamhet som stimulerar och utmanar våra barn och ger 
de bästa möjligheterna till att utvecklas utifrån sina förutsättningar och där undervisningen leds av 
kompetenta och legitimerade förskollärare. 

Vårdnadshavare och personal ger i vårens enkätundersökningar förskolans verksamhet ett gott betyg 
vilket bidrar till att göra Tierp attraktivt.
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Kommungemensamma mål:

Attraktivt:

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

Dialog mellan förskolan och vårdnadshavare ska bygga på tillit och förtroende och utveckla 
möjligheter att möta vårdnadshavarnas behov.
Ett stöd med digitala verktyg för kommunikation och närvaroplanering förenklar samverkan med 
hemmen. 
En förskoleverksamhet av god kvalitét ska locka till inflyttning. Våra medarbetare ska vara 
ambassadörer och sprida goda exempel från våra verksamheter.

Attraktivt och hållbart:

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

Förskoleplatser ska erbjudas enligt vårdnadshavares önskemål i en verksamhet där barn, föräldrar och 
personal trivs. Förskolornas lokaler och utemiljöer ska genomlysas och leda till en långsiktig 
lokalförsörjningsplan. 

Inkluderande:

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

Förskolan ska sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet och stimulans att 
vilja utvecklas och lära, att förmedla och förankra de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 
värderingarna som vårt samhälle vilar på. För nyanlända ska förskoleverksamheten medverka till en 
förbättrad kunskap i svenska språket och belysa värdet av språkkunskaper.

Ekologiskt hållbart:

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

Lärande för hållbar utveckling ska gå som en röd tråd genom all utbildning i Tierps kommun. Fler 
förskolor ska certifieras för sitt arbete med grön flagg, (11 av 18 förskolor är aktiva idag). 
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Verksamhetens övergripande mål enligt styrkort utöver övergripande 
inriktningsmål och kommungemensamma mål

Styrkort
utifrån vision, strategiska utvecklingsområden och övergripande mål

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

Perspektiv KUND PROCESS MEDARBETARE
Strategier
Resultat

Trygghet/tillit

Digitalisering

Likvärdighet

Omsorg och lärande ska 
dokumenteras och följas upp 
med vårdnadshavare på 
utvecklingssamtal och i 
kommunikationsportalen.
 
Lyhördhet för barnets behov 
genom samarbete med 
vårdnadshavare.

Införande av digitalt 
närvarosystem för schema-
frånvarorapportering. 
Tillgång till digitala lärverktyg.

Barnen i förskolan har tillgång 
till kompetent personal. 

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

Kartläggning av 
barngruppens behov vid 
terminsstart. 

Genomförandeplan

Aktivt arbete för en jämnare 
fördelning av förskollärare 
mellan verksamheterna.

Samverkan mellan 
förskoleområdena för 
kompetensutveckling och 
kollegialt lärande.

Stöd av Barnhälsoteam
Stöd av Trygghetsteam

Tillgång till uppdaterad 
närvaroinformation för 
planering av bemanning, 
kost mm
Kompetensutveckling 
inom digital kompetens.

Uppdragsutbildning till 
förskollärare.

Mått/ målvärde Nöjdhetsgrad högre än 
riksgenomsnittet i 
Skolinspektionens 
föräldraenkät. 

Analys av resultaten i det 
systematiska kvalitetsarbetet.

Självvärdering i 
specialpedagogiska 
skolmyndighetens (SPSM) 
värderingsverktyg

Analys av resultaten i det 
systematiska kvalitetsarbetet

Analys och självreflektion 
genom det systematiska 
kvalitetsarbetet.

Måluppfyllelse God God God
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Analys av verksamheten januari-augusti 2019
Kund:
Föräldraenkät är genomförd och visar att en hög andel av vårdnadshavare är nöjda eller mycket nöjda 
med förskolans verksamhet.
Medveten styrning av förskollärarkompetens för större likvärdighet mellan förskolorna pågår.
Digitalt närvarosystem har införts och tillgången till digitala lärverktyg har ökat. 

Process:
Kvalitetsarbete med stöd av Skolverkets koncept ”Samverkan för bästa förskola” är påbörjad.  
Modell för Systematiskt kvalitetsarbete som ska involvera alla medarbetare inom Utbildning har levt 
sitt första år och är ett bra stöd i analysarbetet.

Medarbetare:
Gemensam ledningsstruktur för förskolan är etablerad med syfte att chefen ska vara närmare sina 
medarbetare och bidra till mer samarbete mellan våra tre förskoleområden.
Personalenkät är genomförd och resultatet visar att 80 procent av personalen i förskolan är nöjda eller 
mycket nöjda i sin helhetsbedömning av förskolans verksamhet. 

Ekonomi:
Ekonomin är fortsatt ansträngd. Utmaningarna gäller höga lokalkostnader och höga vikariekostnader 
på grund av sjukfrånvaro.

Sjukfrånvaron är fortsatt hög, 9 procent. Insatser mot långtidssjukskrivning tillsammans med HR 
pågår.   
Stöd för det systematiska Arbetsmiljöarbetet har införts som omfattar alla medarbetare i förskolan. 

Lokalbristerna har resulterat i evakueringslokaler i form av paviljonger på 5 av våra 18 förskolor, 24 
procent av förskolebarnen.
Det innebär stora utmaningar på flera områden.  

Ekonomiska: Paviljonger är dyrare, vilket innebär att resurser till undervisning och läromedel minskar.

Personella: Kompetensförsörjning är en nationell utmaning. Ännu har förskolan i Tierp 43 procent 
behöriga förskollärare (i nivå med riket) men trenden är nedåtgående.

Organisatoriska: Barnen har rätt till en likvärdig förskola. Ett närmare ledarskap har möjliggjorts med 
den organisationsförändring som gjordes inför 2018. Rektorerna har god insyn i sina enheter och 
därmed lättare att fördela resurser likvärdigt. 

Materiella: Lokalerna har ojämn kvalitet. Samma förskola kan ha lokaler i flera byggnader vilket 
påverkar på alla områden. Bemanning i flera små enheter ökar personalkostnaden, bidrar till mer 
ensamarbete och påverkar arbetsbelastningen. Samordningsvinster uteblir till exempel för kost och 
transporter eller samarbete mellan avdelningar vid öppning/stängning.
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Resultaträkning

(tkr)

Årsprognos 
2019

Årsbudget 
2019

Period- 
budget      
201908

Redovisat        
201908

Period-
avvikelse 

201908

Redovisat         
201808

Avgifter & ersättningar 10 105 11 200 7 521 6 853 -668 6 857
Övriga intäkter 7 606 5 253 2 838 5 022 2 183 5 453
Verksamhetens intäkter 17 711 16 453 10 359 11 875 1 516 12 310

Personalkostnader -102 351 -97 922 -62 428 -63 629 -1 201 -58 811
Materialkostnader -903 -956 -636 -330 305 -794
Tjänster -49 810 -49 928 -33 284 -32 973 311 -28 705
Övriga kostnader -400 -365 -243 -177 66 -409
Avskrivningar -591 -589 -392 -383 9 -356
Verksamhetens kostnader -154 055 -149 759 -96 982 -97 493 -510 -89 075

Verksamhetens nettoresultat -136 344 -133 306 -86 623 -85 618 1 005 -76 765

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

Resultat efter finansiella
intäkter och kostnader -136 345 -133 307 -86 624 -85 618 1 006 -76 765

Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0 0

Resultat -136 345 -133 307 -86 624 -85 618 1 006 -76 765

Bruttoinvesteringar 750 750 498 0 498 442

Nettoinvesteringar 750 750 498 0 498 442

Kommentar till periodutfall
Förskolan redovisar ett överskott på 1 005 tkr. för perioden.
Intäkterna är 516 tkr högre än budget vilket beror på ej budgeterade statsbidrag för mindre 
barngrupper, ej budgeterade bidrag från Arbetsförmedlingen för ”Extra tjänster”. 

Personalkostnaden är 1 201 tkr högre än budget beroende på hög sjukfrånvaro samt att flera barn med 
behov av särskilt stöd kräver extra personal.

I posten materialkostnader återspeglas återhållsamhet beroende på köpstoppet. 
Tjänster ligger 311 tkr lägre i förhållande till budget beroende på utebliven utökning av lokaler i 
Skärplinge. 

Periodutfallet återspeglar inte det kommande slutliga utfallet för 2019 vilket framgår av nedanstående 
prognos.
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Prognos
Förskolan prognostiserar ett underskott på 3 038 tkr. för 2019.

Föräldraavgifterna förväntas ge ett underskott på 1 100 tkr.

Främsta orsaken är 4 429 tkr högre personalkostnader än budgeterat. Flera extra anställningar har varit 
nödvändiga för barn med behov av särskilt stöd. Sjukfrånvaron är fortsatt hög, 9 procent vilket bidrar 
till timlönekostnader trots återhållsamhet vid anställning av vikarier.

Underskottet påverkas även av 400 tkr högre el och städkostnader än budgeterat. Paviljongernas 
uppvärmning och städ ingår inte i den all-inklusive lösning som gäller för vissa ordinarie lokaler. 
Lokalkostnaden är 732 tkr lägre än budgeterat på grund av ej verkställd lokalutökning i Skärplinge.

Kostnaden för måltider förväntas bli 900 tkr högre än budgeterat. Oklar kostnadsberäkning inför 
budget gav fel utgångsläge. 

Interkommunala kostnaden är 300 tkr lägre på grund av färre köpta platser i andra kommuner
Interkommunala intäkten är 150 tkr lägre på grund av färre barn från andra kommuner hos oss.

Intäkterna förväntas bli 1 258 tkr bättre än budgeterat beroende på statsbidrag från Skolverket för 
mindre barngrupper och bidrag från Arbetsförmedlingen för ”Extra tjänster”. Bidraget från Skolverket 
är kopplat till ett återbetalningskrav om inte villkoren uppfylls.
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Grundskola

Verksamhetsidé
Verksamhetsidén går ut på att främja alla Tierps kommuns elevers utveckling och lärande mot en 
livslång lust att lära med hänsyn till deras olika behov. Utbildningen ska också främja allsidiga 
kontakter, social gemenskap samt ge en god grund för ett aktivt deltagande i samhället.
Utbildningen ska vara kompensatorisk och likvärdig inom kommunen och dess skolor. 
Verksamhetsplanen bygger på nationella och lokala styrdokument. Särskilt fokus ska sättas på den 
nationella strategin för digitalisering som antogs november 2017.

Uppföljning av strategier för att uppnå målen
Våra skolor ska ha en trygg miljö och en verksamhet som stimulerar och utmanar våra elever där varje 
elev får de bästa möjligheterna till att utvecklas utifrån sina förutsättningar. 
Undervisningen ger eleverna möjlighet att förstå digitaliseringens betydelse för samhällsutvecklingen 
och för den personliga integriteten. 
Tillgång till en likvärdig barn- och elevhälsa som bidrar till att skapa miljöer som främjar lärande, god 
allmän utveckling och en god hälsa hos varje individ.
Genom ett utvecklat kvalitetsarbete får vi en sann självbild och förståelse för varför skolresultaten ser 
ut som de gör. Det lägger sedan grunden för vilka åtgärder som ska göras och hur vi ska fördela våra 
resurser.
Samarbete mellan rektorsområden och inom regionen säkerställer djupgående analyser som leder till 
åtgärder på kommun och enhetsnivå. 
Samtliga våra skolor jobbar med Samverkan för bästa skola som är en utvecklingsmodell som 
initierats av Skolverket.  Framtagna aktiviteter innefattar införande av handlednings- och 
kompetensutvecklingsinsatser gällande systematiskt kvalitetsarbete, organisation och ledarskap för 
både politik, förvaltning, rektorer och nyckelpersoner i verksamheterna.  

Övergripande inriktningsmål:

 Tierp är en attraktiv, inkluderande och hållbar kommun med ekonomi i balans.
Våra skolor ska ha en trygg miljö och en verksamhet som stimulerar och utmanar våra elever där varje 
elev får de bästa möjligheterna till att utvecklas utifrån sina förutsättningar och där undervisningen 
leds av kompetenta och legitimerade lärare. Dialogen mellan skola och vårdnadshavare ska bygga på 
tillit och förtroende och skapa en bra grund för ett gott samarbete.

Kommungemensamma mål:

Attraktivt:

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

En strategi är att ha en utvecklad dialog mellan skolan, elever och dess vårdnadshavare som bygger på 
tillit och förtroende och därmed skapa en attraktiv och uppdaterad skola som lockar till såväl 
inflyttning som företagsetableringar. 
Det entreprenöriella lärandet ska gå som en röd tråd genom skolan i Tierp. 
Eleverna ska få en insikt i det lokala näringslivet via sin PRAO och studie och yrkesvägledning.
Samarbetet med kultur och fritid via kulturarvstrappan ger våra elever kunskap om Tierps historia.  
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Attraktivt och hållbart:

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

Skolorna i tätorten ska förberedas på en befolknings- och elevökning där skolornas 
upptagningsområden leder till en likvärdighet mellan skolorna. Skolornas lokaler och utemiljö ska 
genomlysas och leda till en långsiktig lokalförsörjningsplan

Inkluderande:

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

Skolan ska sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att 
lära. Skolan förmedlar och förankrar de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska 
värderingarna som vårt samhälle vilar på. Utbildningen av nyanlända ska leda till goda kunskaper i 
svenska språket och belysa värdet av språkkunskaper.

Ekologiskt hållbart:

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

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

Verksamhetens övergripande mål enligt styrkort utöver övergripande 
inriktningsmål och kommungemensamma mål

Styrkort
utifrån vision, strategiska utvecklingsområden och övergripande mål

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

Perspektiv KUND PROCESS MEDARBETARE
Strategier Våra elever slutför sina 

grundskolestudier med 
fullständiga betyg och 
behörighet till gymnasiet

Våra elever trivs och är trygga 
på sina skolor

Delaktighet och upplevt 
inflytande

Eleverna utvecklar sin digitala 
kompetens och förbereds den 
digitala samhällsutvecklingen
Våra elever får en kvalitativt 
god undervisning

Elevhälsoprocesser som 
leder till hög närvaro
Högkvalitativ 
undervisning med 
legitimerade och 
kompetenta lärare
Systematisk uppföljning 
av åtgärder och resultat

Väl fungerande 
likabehandlingsplaner
Tillgång till stöd från 
skolans EHT. Elevhälsan 
samarbetar med region 
Uppsala enligt 
verksamhetsplanen för 
närvård Tierp.
Dialog genom den 
digitala 
kommunikationsportalen, 

Tillgång till samtliga EHT 
kompetenser på våra skolor
Legitimerade lärare
Kollegialt lärande
Kompetensutveckling

Våra skolor har väl 
fungerande trygghetsteam
Väl fungerande elevhälsa

Dialog via 
medarbetarsamtal, APT och 
samverkan

Personalen utbildas i arbete 
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föräldramöten och 
utvecklingssamtal
Ökad tillgänglighet av 
digitala enheter

Undervisningen drivs av 
lärare med hög 
kompetens 

Våra chefer samarbetar 
för en likvärdig skola

med digitalisering och dess 
effekter på undervisningen
Kollegialt lärande och ett väl 
utvecklat samarbete mellan 
rektorsområdena
Våra skolor har kompetenta 
ledare som säkerställer en 
likvärdig utbildning inom 
kommunen och sina enheter

Mått/ målvärde Ökad andel elever med 
fullständiga betyg 
Åk 6: 77%, Åk 9: 75%
Ökad andel elever med 
gymnasiebehörighet för 
yrkesförberedande program 
till 86%
Höga värden vid 
Skolinspektionens 
trygghetsmätningar: över 
rikssnitt på 50% av frågorna
Utvecklingssamtalen
Mätbara mål uppdelat mellan 
pojkar o flickor

Redovisas via analys via 
det systematiska 
kvalitetsarbetet

Redovisas via analys och 
självreflektion via det 
systematiska kvalitetsarbetet

Måluppfyllelse Ökad andel elever med 
fullständiga betyg 
Åk 6: 68%, Åk 9: 62,8%
Ökad andel elever med 
gymnasiebehörighet för 
yrkesförberedande 
program till 78,1%
Trygghetsmätningarna 
visar att: 8 av 10 elever är 
mycket nöjda med skolan 
som helhet i åk F-3 5 av 
10 elever är mycket nöjda 
i åk 4-6
2 av 10 elever är mycket 
nöjda i åk 7-9

ev kommentar/fotnot Arbetet som är inriktat på att höja måluppfyllelse har inte givit önskat resultat.
Vi behöver arbeta för att höja nöjdheten i de övre åk.

Analys av verksamheten januari-augusti 2019
Kund: Våra kunder består av barn/elever och vårdnadshavare. En god kommunikation mellan 
vårdnadshavare och skola är mycket viktig för att nå goda resultat. Vi genomför årliga 
enkätundersökningar för våra elever för att se vad vi behöver jobba med på våra respektive skolor. 

Process: Samtliga våra skolor jobbar med ett utvecklingsarbete genom ”Samverkan för bästa skola”. 
Detta har som syfte att höja måluppfyllelsen och kvaliteten på våra skolor och skapa likvärdighet.

Medarbetare: Våra medarbetare är engagerade i processen kring ”Samverkan för bästa skola”. Syftet 
är att få samtliga medarbetare delaktiga i utvecklingen av verksamheten.
Vi har under året anställt två rektorer på Ro2 med avsikt att stärka rektors roll att jobba med det 
pedagogiska utvecklingsarbetet. Vi kommer genomföra samma förändring på Ro1 där vi kommer ha 2 
rektorer istället för som nu en rektor.
Ekonomi: Några av våra skolor har ett lågt elevantal som innebär en stor utmaning rent ekonomiskt. 
Vi ser också att antalet barn med behov av särskilt stöd har ökat och det innebär ökade 
personalkostnader.
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Resultaträkning

(tkr)

Årsprognos 
2019

Årsbudget 
2019

Period- 
budget      
201908

Redovisat        
201908

Period-
avvikelse 

201908

Redovisat         
201808

Avgifter & ersättningar 5 865 6 100 3 916 3 840 -77 3 778
Övriga intäkter 25 817 24 412 16 544 19 067 2 523 16 456
Verksamhetens intäkter 31 682 30 512 20 460 22 907 2 446 20 234

Personalkostnader -172 314 -168 001 -105 947 -107 386 -1 439 -99 957
Materialkostnader -4 275 -4 048 -2 631 -2 238 393 -2 867
Tjänster -114 078 -109 085 -70 749 -75 349 -4 601 -72 240
Övriga kostnader -831 -502 -335 -766 -432 -1 093
Avskrivningar -1 096 -1 097 -732 -751 -19 -850
Verksamhetens kostnader -292 594 -282 734 -180 393 -186 490 -6 097 -177 007

Verksamhetens nettoresultat -260 912 -252 221 -159 933 -163 583 -3 651 -156 774

Finansiella intäkter 0 0 0 0 0 0
Finansiella kostnader -5 -3 -2 -6 -4 -9

Resultat efter finansiella
intäkter och kostnader -260 917 -252 224 -159 935 -163 589 -3 655 -156 782

Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0 0

Resultat -260 917 -252 224 -159 935 -163 589 -3 655 -156 782

Bruttoinvesteringar 1 410 1 100 732 1 125 -393 192

Nettoinvesteringar 1 410 1 100 732 1 125 -393 192

Kommentar till periodutfall
Grundskolan redovisar ett underskott på 3,7 Mkr för perioden.
Intäkterna ligger på 2,4 Mkr högre än budget, vilket beror på bidrag från Skolverket som inte är 
budgeterade (Elevhälsan, Specialpedagogik, läxhjälp). 
Personalkostnaderna är 1,4 Mkr högre än budget. Tre av fyra rektorsområden har högre 
personalkostnader än budget.
Tjänster redovisar ett underskott på 4,6 Mkr i förhållande till periodiserad budget. Detta beror på höga 
kostnader för taxi, måltider, utskrifter, leasing, IT och licensavgifter.
Hyreskostnaderna är 0,3 Mkr högre för perioden beroende av ombyggnationer på Centralskolan och 
Ol Andersskolan.

Kostnader som ligger under övriga kostnader finansieras via statsbidraget Likvärdig skola.

Avsatta medel för investeringar kommer att förbrukas under året.
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Prognos
Grundskolan prognostiserar ett underskott för året på 8,7 Mkr.
Underskottet beror på:
Måltidskostnaderna är 0,8 Mkr högre än beräknat. 

Skolskjutsar ligger 3,1 Mkr högre än budget vilket beror på ökade taxikostnader samt de 0,6 Mkr som 
ombudgeterats för trafikhandläggaren till Samhällsbyggnad. Det nya avtalet för busskortkostnaderna 
kommer att gälla from HT-2019 vilket innebär en ökning som vi inte vet hur stor den blir. Detta 
innebär att underskottet kan bli ännu större. Hyreskostnaderna kommer bli högre än budget på grund 
av ombyggnationer på Centralskolan och Ol Andersskolan

Personalkostnaderna prognostiserar ett underskott på 4,3 Mkr mot budget beroende på behov av 
särskilt stöd till elever som innebär ökade personalkostnader. Ett rektorsområde har ett kraftigt 
underskott beroende av små enheter.

Övriga kostnader blir högre med 0,3 Mkr men finansieras med statsbidraget Likvärdig skola.

Det finns en osäkerhet kring skolskjutskostnaderna då debitering av busskortskostnaderna enligt det 
nya avtalet med UL sker först i december. Vi riskerar även att bli återbetalningsskyldiga för 
statsbidrag om vi inte kan uppfylla kraven vid redovisningen.
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Gymnasieskola

Verksamhetsidé
Gymnasieutbildningen och Vuxenutbildningen i Tierps kommun ska främja alla deras elevers 
utveckling och lärande mot en livslång lust att lära med hänsyn till elevernas olika förutsättningar och 
val. Utbildningen ska också främja allsidiga kontakter, social gemenskap samt ge en god grund för ett 
aktivt deltagande i samhället, en god grund för fortsatta studier, yrkesverksamhet och för personlig 
utveckling. Verksamhetsidén vilar på de nationella och lokala styrdokumenten för gymnasieskolan. Ett 
särskilt fokus sätts på den nationella digitaliseringsstrategin för skolan.

Uppföljning av strategier för att uppnå målen

Övergripande inriktningsmål:

 Tierp är en attraktiv, inkluderande och hållbar kommun med ekonomi i balans.
En strategi att bidra till ett attraktivt Tierp är att öka Högbergsskolans attraktivitet genom att ha ett 
anpassat programutbud och genom ett samarbete med näringslivet fortsätta att utvecklas. Begreppen 
entreprenörsskap och entreprenöriellt lärande  - att elever, vårdnadshavare, i förekommande fall, och 
medarbetare ska förstå vikten av kopplingen mellan utbildning och yrkesliv. 

Att Högbergsskolan ska söka samarbete mellan olika delar av kommunens verksamheter för att 
maximera kvalitet och resultat är en viktig förutsättning för Gymnasieskolan och Vuxenutbildningen. 
Samarbetet med UF, Ung Företagsamhet ska fortsätta.

Utbildningen ska kännetecknas av att både utmana så att eleverna når sina mål och motivera så att 
eleverna får sina önskemål om möjlig inriktning tillgodosedda. 

Högbergsskolans inriktningsmål kan sammanfattas i följande kategorier: Anpassat programutbud i 
samarbete med näringslivet, Entreprenörskap, Samverkan med olika delar av kommunens verksamhet, 
samt att elevers måluppfyllelse. Ekonomi i Balans.

- Anpassat programutbud i samarbete med näringsliv:
 Inför läsåret 2019-2020 startar skolan ett antal lärlingsutbildningar inom VVS, 

plåtslageri och handel. Detta sker i nära samarbete med näringsliv och elever kommer 
genomföra sina praktiska kurser på arbetsplatser. Årskurs tre inom Fordon Transport, 
Bygg, El och vissa delar av Industri kommer även dessa att ske än mer i lärlingsform 
på arbetsplatser.

 Skolan fortsätter miljöpraktiker inom ramen för Teknikcollege för Natur och Teknik. 
Samverkan med näringsliv och andra kommunala aktörer fortsätter inom ramen för 
Teknik- och vårdcollege. Programråd fortsätter utvecklas inom alla yrkesprogram, 
med särskilt fokus på Fordons- och Barn och fritidsprogram.

- Entreprenörskap:
 Samarbetet med UF fortsätter. Entreprenörskap finns, utöver för Ekonomiprogrammet, 

som valbar kurs för alla samt invävt i studieplaner för El och Byggprogram.
- Samverkan:

 Skolan har ett nära samarbete med Arken och samarbete med Socialtjänst fortsätter 
utvecklas.

 Barn och Fritid utvecklas samarbete med kommunens förskole- och fritidsverksamheter 
i och med nystart av programråd.

 Skolan star inför höstterminen 2019 en ny musikprofil i samarbete med Tierps 
kulturskola. Bakgrund till detta är en förmedlad efterfrågan, samt att estetprogrammet 
är ett program som många kommunelever historiskt sökt hos andra skolor. 
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Musikprofil blir en möjlighet för dessa att studera på hemmaplan och samtidigt 
utvecklas inom sitt intresse.

- Elevers måluppfyllelse:

 Skolans utvecklingsområden har under 2018/2019 varit: digitalisering och 
värdegrundsarbete. Dessa fortsätter under 2019/2020 och hållbarhet läggs till som 
fokuserat utvecklingsområde.

 Skolan är certifierad FN-skola med fokus på de globala hållbarhetsmålen och social 
hållbarhet, med internationalisering, är ett viktigt perspektiv. I skolan visas detta 
genom bland annat toleransresan till Krakow, Polen, samt språkresor som genomförs 
under vårterminen 2019.

 Värdegrundsarbete genomförs i alla skolans klasser och kopplingen mellan god kultur 
och resultat är tydlig. Elever som mår bra kan prestera bra.

 Skolans elevhälsoorganisation har under förra, och detta, läsår utökats och indikationer 
inför betygsättning är att insatserna ger resultat. Elevavhopp är låga och de elever som 
bedömts i stort behov av stöd har fått mer stöd än tidigare. Preliminär bedömning är 
att detta komma avspeglas i resultaten och skolan beräknas fortsätta klättra i både 
faktiska resultat och då särskilt utifrån modellberäknade värden.

 Ökad fokus i överlämningar och närvarouppföljningar beräknas bidra till ökad 
måluppfyllelse. Detta göra bland annat i projektform med stöd av specialpedagogiska 
skolmyndighetens lokala projekt ”Trygg övergång”. Inför 2020 lyfts lärdomarna från 
detta projekt in i skolans linjeorganisation.

Kommungemensamma mål:

Attraktivt:

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

En strategi att öka Högbergsskolans och därmed Tierps kommun attraktivitet är att den ska vara en 
tydlig och profilerad skola som innebär ett självklart val för kommunens egna elever. 
Idrottsinriktningen är ett exempel på en strategi som utmärker skolan och där eleverna kan välja 
mellan flera olika idrottsinriktningar. 

Högbergsskolans elever möter i form av studier och praktik en utbildning som gör att de kan gå vidare 
till arbete i såväl näringsliv som offentlig verksamhet.  Gymnasieskolan i Tierp ska i samverkan med 
ortens näringsliv utveckla undervisning och verksamhet så att näringslivet får en bättre 
kompetensförsörjning.

Nya lärlingsprogram har startats i en ansats att möta näringslivets efterfrågan på kompetensförsörjning 
i ett ekonomiskt sunt förhållningssätt där stora kommuninvesteringar inte behöver göras. 
Högbergsskolan fortsätter utveckla och anpassa idrottsprofiler till efterfrågan, samt startar upp en ny 
musikprofil. Crossprofilen avvecklas.

Samverkanspunkter med näringsliv och andra aktörer beskrivna i rubrik ”övergripande 
inriktningsmål”. 

I syfte att uppnå snabbare genomströmning och ökad anställningsbarhet har vi startat en 
Yrkesutbildning för elever som studerar på SFI-nivå: ”yrkes-SFI”.
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Utbildning i kommunal vuxenutbildnings teoretiska kurser kan från höstterminen 2019 bedrivas 
flexibelt i syfte att ge vuxenstuderande som vill läsa på distans möjlighet att göra det i egen regi.

Attraktivt och hållbart:

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

Genom att ha väl fungerande och pedagogiskt anpassade skollokaler bidrar gymnasieskolan till att 
skapa ett attraktivt Tierp. 

Inkluderande:

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

En strategi är att arbeta mer med elevernas närvaro och därmed se till att de klarar sina studier. En 
avklarad gymnasieutbildning ger en god grund att stå på för resten av livet.  

För att öka inkluderande träffpunkter så kommer lärcentrum att flyttas och överföras till kommunens 
huvudbibliotek under höstterminen.

Skolans FN-förening och Elevrådsstyrelse är engagerade för att skapa inkluderande träffpunkter över 
skolans programtillhörigheter.

En viktig pusselbit för en inkluderande miljö är en trygg skola. Under läsåret 2019/2020 har en 
tydligare linje för att säkra trygghet och studiero förts, både genom stödinsatser på gruppnivå samt 
åtgärder enligt skollagens disciplinära åtgärdstrappa (Skollag 2010:800 5kap.), såsom utvisning ur 
undervisningslokal, skriftliga varningar samt i vissa förekommande fall: tidsbegränsade avstängningar. 
Dessa åtgärder genomförs i kombinerade åtgärder av stöd från elevhälsoteam. Skolan upplevs av 
elever som en trygg miljö. Undersökningar som genomfördes under höstterminen 2018 visade däremot 
på att miljön upplevdes som mindre lugn än under 2016 års mätpunkt och insatserna som genomförts 
bedöms sammanfalla med en lugnare miljö under vårterminen än under höstterminen. Om utfallet är 
korrelativt eller kausalt utreds ytterligare under året. Skolans värdegrundsarbete sjösattes under 
höstterminen 2018 och förväntas ge mätbar effekt 2019 och 2020.

Ekologiskt hållbart:

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

Högbergsskolan är engagerad i globala frågor och från och med läsåret 2017/2018 är skolan FN-
certifierad. 

FN-certifiering innebär att arbete pågår för att lägga ytterligare fokus på hållbarhetsfrågor under 
kommande läsår.

RUS-mål 
Mål för 2020 är 75 procent elever med examen inom fyra år. 
Statistiken för examen 2018 visar på en ökning i yrkesprogrammens trend, och en stillastående nivå 
under mätpunkter 2017 och 2018. 2018 hade YP-elever 75,7 procent examen inom 4 år, och andelen 
på HF-program var 73,7 procent
Med IM-elever ur inriktningar inräknade i statistiken nådde 61,8 procent av Högbergsskolans elever 
examen inom 4 år.
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Beskrivning Strategier Mål 2020 Mål 2030

Andel gymnasieelever med examen 
inom fyra år ska öka Individuellt anpassad 

undervisning samt tät uppföljning 
av måluppfyllelse. Arbetet med 
att motivera eleverna prioriteras. 
Undervisningen bedrivs av 
behöriga lärare med hög 
kompetens. 

75 % 80 %

Verksamhetens övergripande mål enligt styrkort utöver övergripande 
inriktningsmål och kommungemensamma mål

Styrkort
utifrån vision, strategiska utvecklingsområden och övergripande mål

Mål  Verksamheten ska hålla hög kvalitet som leder till goda resultat.
 Skolmiljön ska upplevas trygg av både elever och vårdnadshavare.
 Verksamheten ska bygga på tillit mellan elever-personal-ledning.
 Utbildningen ska utveckla elevernas digitala kompetens och ge dem förutsättningar att 
leva i ett modernt samhälle.
 Skolans undervisning syftar till att alla ska få möjlighet att klara sina studier och bli 
bedömda på likvärdig grund. 

Perspektiv KUND PROCESS MEDARBETARE
Strategier
Resultat

Likvärdighet

Trygghet och 
tillit

Digital 
kompetens

Våra elever klarar av sin 
gymnasieexamen.

Eleverna deltar i det 
systematiska 
kvalitetsarbetet. 

En god tillgång till stöd och 
anpassningar för elever 
som behöver detta. 

Eleverna får tillgång till 
digitala verktyg i sitt 
vardagliga skolarbete. 

Skolan arbetar med en 
likvärdig betygssättning och 
tydlig resultatuppföljning. 

Arbetet med skolans kultur 
och värdegrund skapar ett 
positivt arbetsklimat. 

Elevhälsan samarbetar med 
region Uppsala enligt 
verksamhetsplanen för 
närvård Tierp.

En aktiv satsning på digitala 
enheter och utbildning för 
varje elev. 

Genom kompetens-
utveckling, kollegialt lärande 
och arbetslags-arbete 
arbetar pedagoger och övrig 
personal för elevernas 
måluppfyllelse.

Deltagandet i det 
systematiska kvalitetsarbetet 
utvecklar kulturen på skolan 
och delade värderingar som 
omfattar skolan.

Medarbetarna deltar aktivt i 
elevernas arbete med 
närvaro och resultat.

Personalen utbildas i arbete 
med digitalisering och dess 
effekter på undervisningen. 

Mått/ målvärde Elevresultat i form av 
betyg och nationella prov 
ska öka i relation till 
tidigare år. Årskull följs 
istället för läsår. 

Andelen som klarar sin 
examen från nationellt 
program inom fyra år ökar.

Elevernas närvaro ska 
vara 100 %. Elevenkäten 
visar på en god trivsel i 
skolan. 

Tillgången till elevhälsa och 
SYV/ antal elev följer de 
nationella riktlinjer som finns. 

Utvecklingen av det 
systematiska kvalitetsarbetet 
blir en långsiktig process för 
såväl resultat som mätande 
av trygghet och trivsel. 

Medarbetarenkäter 
genomförs och används som 
hjälpmedel att skapa bättre 
arbetsmiljö. 

Ökad möjlighet till 
deltagande i det 
systematiska 
kvalitetsarbetet. 

Måluppfyllelse Måluppfyllelse: delvis

Elevresultat kan följas upp 
första efter satta betyg.

Måluppfyllelse: god

Elevhälsa och SYV följer 
nationella riktlinjer.

Måluppfyllelse: god

Skolan genomför ht 2019 
medarbetarenkät i verktyget 
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Elevers närvaro är inte 
100 %.

Elevenkät visar god trivsel 
i skolan, dock lägre än 
mätpunkt 2016. Se 
ytterligare information 
under rubrik 
kommungemensamma 
mål - inkluderande.

Systematiskt kvalitetsarbete 
utvecklas och mätbar data 
för värdegrunds och kultur 
förs systematiseras.

Stamina, samt har under 
läsåret 19/20 genomfört 
mätningar och analyser av 
skolkultur.

I och med 
värdegrundsarbete deltar 
även elever i systematiskt 
kvalitetsarbete. 
Centraliserade kurs-
utvärderingar införs vt 2019.

Analys av verksamheten januari-augusti 2019
Kund:
Verksamhet bedrivs enligt plan.

Process:
Verksamhet bedrivs enligt plan.

Medarbetare:
Verksamhet bedrivs enligt plan.

Ekonomi:
Verksamhet bedrivs enligt plan. Köpstopp påverkar verksamheten gällande drift och investeringar, 
men inköp och investeringar görs i den mån styrdokument tvingar inköp och investeringar.
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Resultaträkning

(tkr)

Årsprognos 
2019

Årsbudget 
2019

Period- 
budget      
201908

Redovisat        
201908

Period-
avvikelse 

201908

Redovisat         
201808

Avgifter & ersättningar 616 402 268 421 153 627
Övriga intäkter 35 418 40 112 21 146 20 547 -600 21 233
Verksamhetens intäkter 36 034 40 514 21 414 20 967 -447 21 860

Personalkostnader -78 308 -79 022 -49 388 -47 424 1 964 -46 144
Materialkostnader -3 101 -3 073 -1 800 -1 683 118 -1 927
Tjänster -76 775 -77 765 -49 654 -50 817 -1 163 -54 143
Övriga kostnader -2 172 -2 033 -1 310 -1 215 94 -1 337
Avskrivningar -1 664 -1 652 -1 101 -1 117 -15 -1 135
Verksamhetens kostnader -162 020 -163 545 -103 254 -102 256 998 -104 686

Verksamhetens nettoresultat -125 986 -123 031 -81 840 -81 289 551 -82 826

Finansiella intäkter 0 0 0 0 0 0
Finansiella kostnader -4 -3 -2 -3 -1 -20

Resultat efter finansiella
intäkter och kostnader -125 990 -123 034 -81 842 -81 292 550 -82 847

Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0 0

Resultat -125 990 -123 034 -81 842 -81 292 550 -82 847

Bruttoinvesteringar 2 000 2 000 1 334 362 972 718

Nettoinvesteringar 2 000 2 000 1 334 362 972 718

Kommentar till periodutfall
Gymnasieskolan redovisar ett överskott på 0,55 Mkr för perioden. Intäkterna är lägre med 0,45 Mkr 
för perioden vilket beror på lägre bidrag från Migrationsverket samt lägre intäkter för IKE som 
kommer från annan kommun. 
Personalkostnaderna är 1,96 Mkr lägre än budget beroende på ej tillsatta tjänster och rektor som är 
pappaledig ersätts med 60 procent.

Posten tjänster redovisar ett underskott på 1,2 Mkr för perioden på grund av ökade kostnader för köpta 
platser i fristående skola.

Prognos
Gymnasieskolan prognostiserar ett underskott på 3 Mkr. 
Detta beror på förväntat lägre bidrag från Migrationsverket med 3,5 Mkr Interkommunala intäkter blir 
också lägre än budget med 1,2 Mkr. Taxor och avgifter är högre med 0,2 Mkr än budget beroende på 
extra intäkter för lärcentrum. 

Personalkostnaderna blir lägre med 0,9 Mkr mot budget beroende på ej tillsatta tjänster. 
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Äldreomsorgen

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

Uppföljning av strategier för att uppnå målen

Övergripande inriktningsmål:

 Tierp är en attraktiv, inkluderande och hållbar kommun med ekonomi i balans.
Verksamhetens inriktning ska utgå från en god hushållning med tillgängliga resurser för ökad 
kostnadseffektivitet. Utveckling för att ha en god hushållning pågår fortlöpande, bland genomförda 
aktiviteter kan en optimerad planering som utgår från ett bemanningskrav baserat på verksamhetens 
behov ses.
Införa personcentrerat förhållningssätt för att stärka den enskildes delaktighet, inflytande och trygghet. 
För att nå personcentrerat arbetssätt har arbete påbörjats inom olika områden till exempel har en 
utveckling av teamarbete skett där kund deltar i mötet. I det arbetet har även en revidering av 
kontaktmannens uppdrag genomförts för ökad möjlighet för kunden att framföra sina önskemål. 
Vidare har Danielsgården tagit omtag för att införa förhållningssättet men uppföljning är ej 
genomförd. Följs upp hösten 2019.
Införa digitala verktyg för att stärka den enskildes trygghet, självbestämmande och delaktighet. Under 
våren har elektronisk signering införts för att kvalitetssäkra läkemedelshanteringen och för 
rehabiliteringsinsatser. Vidare har hemtjänsten påbörjat arbete med att kunderna ska beställa mat 
tillsammans med hemtjänstpersonalen med Ipads. 
Kvalitetssäkra budgetprocessen genom utbildning och gemensam uppföljning med ekonom. 
Nyttja befintlig kompetens över verksamhetsgränserna och samordna schemaplanering för att öka 
samordningsvinsterna. Under första tertialen har arbetet med att nyttja resurser över gränserna fortsatt 
utvecklas. Dock inte lika effektivt som beräknat. Att höja sysselsättningsgraderna till 85 procent har 
fått flyttats fram och ny utvärdering sker under hösten 2019.

Kommungemensamma mål:

Attraktivt:

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

Alla medarbetare ska ha ett professionellt bemötande, som stärker kommuninvånarnas förtroende för 
våra tjänster. Arbete kring bemötande genomsyrar varje APT.
God tillgänglighet till information, både muntlig och skriftlig samt på kommunens webbplats, om de 
möjligheter som vård- och omsorgsverksamheten erbjuder. 
Verksamheten arbetar för att förstärka den positiva bilden av kommunen genom att effektivt lyfta fram 
goda exempel och arbeta för goda resultat i nationella jämförelser. Lyfter goda exempel i veckobrev, 
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på Insidan och arbetar aktivt med resultat från Nationella äldreundersökningen för ökat positivt 
resultat i kommande jämförelser.
Alla medarbetare bidrar till marknadsföring genom att ha ett gott bemötande, använda arbetskläder 
och väl synliga namnbrickor med kommunens logotyp. 

Attraktivt och hållbart:

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

Bidra med kompetens i kommunens planering av bostäder till exempel planberedning, framtagande av 
kravspecifikationer med mera. 
Fortsatt arbete med aktiviteter i handlingsplanen Boendeplan för äldre. Vård och omsorg är ägare av 
dokumentet men uppföljning och aktiviteter genomförs gemensamt med Samhällsbyggnad, 
Medborgarservice, Tierpsbyggen, intresseorganisationerna med flera. 
Fortsatt arbete för etablering av nytt LOU-upphandlat vård- och omsorgsboende. Arbetet med 
uppbyggandet av nytt vårdboende har påbörjats och beräknas hålla tidplan det vill säga inflytt kvartal 
4 2020, senast 1 januari 2021.
Utveckla verksamheten med öppna insatser, identifiera behovet och etablera verksamheter som är 
anpassade efter kundernas behov. Verksamheten har påbörjat ett utvecklingsarbete för att bredda 
utbudet av träffpunkter och aktiviteter för äldre i ordinärt boende. Aktiviteter beräknas kunna ges på 
alla vård och omsorgsboenden senast under oktober månad. 
Vidareutveckla samverkan inom ramen för närvårdsarbetet genom att delta i olika samverkansforum. 
Verksamheten ska bidra med aktivt arbete för att den enskilde ska få en sammanhållen vård och 
omsorg så långt det är möjligt. Inom närvårdsarbetet pågår ett intensivt arbete med framtagande av 
behov för ett vårdcentrum i Tierp och för närvårdsplatser. 
Marknadsföra kommunen som arbetsgivare, dels genom deltagande i mässor men också genom att 
vara en attraktiv arbetsgivare. Genom deltagande på mässor och öppna hus marknadsförs 
verksamheten som arbetsgivare.

Inkluderande:

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

Vård och omsorgs arbete med folkhälsa kännetecknas av ett förebyggande förhållningssätt, att 
motverka utanförskap och underlätta integration så att den enskilde ska få bästa möjliga stöd, vård och 
omsorg. Arbetet sker genom samverkan internt och externt på alla nivåer, från allmänt förebyggande 
till individuellt anpassade insatser. Dokumenterade rutiner ska finnas för de olika 
samverkansformerna. Ett viktigt forum är närvårdssamverkan där frågor lyfts och arbetsgrupper 
tillsätts för att utveckla samverkan och specifika uppdrag. Arbetet med att kartlägga behoven i ett nytt 
vårdcentrum har skett genom workshops under april månad. 
Samarbete med kultur och fritid för inkluderande träffpunkter där programutbudet utgår från 
kundernas behov och önskemål. Verksamheten har haft kontinuerlig fortbildning av kulturombud. 
Vidare har kultur och fritid ansvarat för en del av kulturaktiviteter på vård och omsorgsboenden.
Samarbete mellan grundskola och vård- och omsorgsboende för att sprida kunskap över 
generationerna. Inga specifika aktiviteter har genomförts.
Verksamheten ska skapa språkstödjande strukturer, möjliggöra en breddad rekrytering och ta tillvara 
utlandsfödda personers kompetens. Detta ska ske genom en god och välplanerad praktiksamordning. 
Vi har idag utbildat inkluderingshandledare och språkombud. Genom detta har vi möjliggjort att kunna 
ta emot språkelever och extratjänster på ett kvalitativt sätt. 
Arbetsplatserna ska kännetecknas av ett öppet klimat med engagerade och ansvarstagande 
medarbetare. Nöjda medarbetare leder till goda ambassadörer för yrket och en attraktiv arbetsgivare. 

407



Delårsrapport 2019-08-31

50

Under våren har arbetet påbörjats med Stamina, en modell för arbete med att förbättra den 
psykosociala arbetsmiljön.  

Ekologiskt hållbart:

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

Verksamheten bidrar till en hållbar utveckling genom att verka för ett miljötänkande och genom att 
aktivt söka miljövänliga alternativ. Öka andelen ekologiska livsmedelsinköp till 50 procent år 2020. 
Arbeta gemensamt med kostenheten för att minska matsvinnet på vård- och omsorgsboendena och 
samordna mattransporter. 
Genomföra en kartläggning av möjligheten att effektivisera våra transporter inom hemtjänsten till 
exempel optimerad ruttplanering, elbil, elcykel, digital tillsyn med mera. 
Påbörja energieffektiviserande åtgärder gemensamt med Tierpsbyggen. Elektronisk körjournal 
kommer att införas under 2019. Tierpsbyggen har påbörjat arbetet med att ta fram 
energieffektiviserande åtgärder för Vendelgården. Ett första inledande möte har genomförts där ett 
uppdrag för arbetet har utformats. 

Verksamhetens övergripande mål enligt styrkort utöver övergripande 
inriktningsmål och kommungemensamma mål

Styrkort
utifrån vision, strategiska utvecklingsområden och övergripande mål

Mål  Nöjda kunder avseende utförda vård- och omsorgsinsatser. 
 Verksamhetens processer och rutiner ska vara kvalitetssäkrade och tydliga samt 

kända av alla medarbetare. 
 Engagerade, kompetenta och nöjda medarbetare. 

Perspektiv KUND PROCESS MEDARBETARE
Strategier Arbeta med 

handlingsplaner utifrån 
resultat i nationella 
jämförelser. 

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

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

Mått/ målvärde Minst 90 procent nöjda 
kunder med insatsen i sin 
helhet. 
Minst 75 procent vet var 
man framför klagomål. 

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

Minst 90 procent nöjda 
medarbetare. 
Högst 5 procent sjukfrånvaro. 

Måluppfyllelse Delvis God God

Analys av verksamheten januari-augusti 2019
Kund:
Verksamhetens kundundersökning sker under maj månad och resultat presenteras i november. Detta 
innebär att aktuellt mått för nöjd kund saknas. Handlingsplaner är upprättade och aktiviteter är 
påbörjade för att förbättra resultatet för de områden som hade ett lågt resultat.  Fokus kommer att ligga 
på att förbättra måltidsmiljön och matens smak, utevistelse, information om förändringar runt kund 
och i verksamheten. Vendelgården har startat ett boendemiljöråd där nyutsedda ombud arbetar för 
bättre miljö för kunderna.
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Processen för avvecklingen av Hällbacka har påbörjats. Verksamhetschef gemensamt med enhetschef 
och biträdande enhetschef har haft ett informationsmöte för boende och anhöriga. Vid mötet gavs 
information om processen och tidsplanen. Det gick ut erbjudande om att redan idag kunna önska sig 
vilket boende man kan tänka sig flytta till. Det fanns intresse för att flytta inom kommunens befintliga 
boenden men även att flytta till det nya boendet. Från och med mitten av september bedrivs 
verksamhet endast på bottenvåningen. 
Utvecklingsarbetet med öppna träffpunkter är pågående. Alla vård och omsorgsboenden har inte 
hunnit införa aktiviteter och information om erbjudna aktiviteter kommer att gå ut under tidig höst. 
Ett utbrott av magsjuka med smittspridning över hela enheten har skett på Wesslandia under mars-
april. Detta utbrott kunde dock stävjas efter noggrann genomgång och analys av smittspridning och 
insatta åtgärder. 
Verksamheten har haft tomma lägenheter under hela perioden, detta beroende på ett minskat behov av 
omvårdnadsboende.
Det har även varit tomma platser på korttidsboendet Danielsgården, då efterfrågan av korttidsvistelse 
minskat. Däremot har efterfrågan av växelvård/avlastning ökat sedan maj månad.
Kommunens anhörigrådgivare har påbörjat ett utvecklingsarbete och ska upprätta rutiner och förbättra 
arbetssätt utifrån ny regional riktlinje för anhörigstöd. Anhörigrådgivaren har även flyttat sitt kontor 
från Björken till Möbeln.
Hemtjänsten har fortsatt arbetat med att stärka teamet, kontaktmannaskap och personalkontinuiteten.
Hemtjänsttimmarna ses öka något på totalen. Hemtjänst Norra har fått minskat antal timmar medan 
Östra och Västra ökat antal timmar.  

Process:
From 1 januari ingår biståndsenheten i vård och omsorgs verksamhet. Syftet för överflytten av 
verksamheten var att samla enheterna för att hitta samordningsvinster. Det är för tidigt för att kunna 
utvärdera om ekonomiska samordningsvinster genomförts och i vilken grad. Däremot kan man se en 
viss del av effektiviseringar för enheternas dagliga arbete bland annat har samverkansarbete 
genomförts i allt högre grad. 
Ny riktlinje för kontaktperson, ledsagare och umgängesstöd gäller from 1 april. Detta har resulterat i 
en stramare bedömning av att få insatsen och fler får avslag. Syftet är att följa lagstiftningen där detta 
ska tillhandahållas av boendet. Effekten blir i vissa fall att boendepersonal får utföra motsvarande 
insatser utifrån den enskildes behov.
Verksamheten har sedan 7 januari varit producenter i NPÖ, detta innebär att regionen har åtkomst till 
våra journaler efter samtycke från kund. I ett första skede har vi fått mycket positiv feedback och att 
det underlättar arbetet för regionens vårdpersonal. Utvärdering kommer att genomföras under hösten 
2019.  
Genom att införa säker nyckelhantering av värdeskåpsnycklar kan vi säkerställa en trygg hantering av 
kundernas privata medel inom vård- och omsorgsboendena.  Detta har skett genom inköp av digitala 
nyckelskåp där loggning sker på individnivå när medarbetare tar ut nyckel. 
Under våren har verksamheten infört elektronisk signering och utbildat all personal i detta. Detta 
innebär att vi nu tillämpar en säkrare läkemedelshantering och signering för rehabiliteringsinsatser. 
För läkemedelshanteringen innebär det att recepten läses in direkt från system där läkaren förskriver 
till att meddelande går till sjuksköterska om läkemedel uteblir. 
En investering i nya läkemedelsskåp har genomförts för att även där kvalitetssäkra 
läkemedelshantering. Genom loggar kan verksamheten nu följa vilka personer som hanterat och haft 
åtkomst till läkemedel. 
Arbetet med avvikelser pågår. Enhetschefen utreder och följer upp alla avvikelser. Alla medarbetare 
dokumenterar idag i Viva där avvikelsehanteringen sker. För bistånd ett metodstöd tagits fram 
avseende handläggning. 
Systemet Viva har inte varit optimalt för upprättandet av genomförandeplaner på ett smidigt sätt. 
Genom ett utvecklingsarbete gemensamt med leverantören har arbetet förenklats. Utvärdering har inte 
hunnit genomföras men det blev en direkt förbättring och förenkling i hanteringen av 
genomförandeplaner.

409



Delårsrapport 2019-08-31

52

Utredning av utbrottet av magsjuka visade på brister i utförandet av våra basala hygienrutiner där 
medarbetare inte hade följt gällande handlingsplan. Genomgång av handlingsplan för smittsamma 
sjukdomar har omarbetats/uppdaterats och diskuterats på alla arbetsplatsträffar och via insidan för att 
förhindra liknande utbrott igen. Vårdhygien och Mas har varit delaktiga i arbetet.
Införandet av ledningssystemet QPR har påbörjats i verksamheten och planeras vara infört 1 oktober 
2019. Genom detta har verksamhetens processer och rutiner kvalitetssäkrats.
Vidare har det skett en ökad efterfrågan av digital nattillsyn. Digital tillsyn erbjuds både inom ordinärt 
boende och inom vård och omsorgsboendena. 
Avtalet för närvårdsplatser är uppsagt och ett arbete för att möta behovet januari 2020 har påbörjats. 
Detta sker gemensamt med primärvården och geriatriken i Tierp.

Medarbetare:
Ingen medarbetarenkät genomförd under perioden men alla medarbetare har haft medarbetarsamtal där 
nöjdmedarbetare-fråga ingått, resultatet visar på en relativt hög andel nöjda medarbetare. 
Alla enheter har haft fortsatta svårigheter att rekrytera inom yrkesgrupperna sjuksköterska, 
sjukgymnast, arbetsterapeut och undersköterska. Rekryteringsprocessen tar längre och mer tid vilket 
resulterar i en ökad arbetsbelastning för enhetschefer samt en ojämn vikarietillsättning under tiden för 
rekrytering. Sjuksköterskor har till viss del ersatts med inhyrda sjuksköterskor.
Biståndsenheten har nyttjat inhyrd konsult då det varit svårigheter att rekrytera även inom det området.
Enheterna har fortsatt arbeta med inkluderingshandledare och flertalet elever har kunnat få rätt stöd i 
sin praktik. Extratjänster har erbjudits till 4-6 personer. 
Sjukfrånvaron har ökat marginellt i jämförelse med föregående år, 8,91 procent 2019 8,68 procent 
2018 detta trots att ett aktivt rehabiliteringsarbete genomförts. 
Inom bistånd har sjuktalet minskat 7,53 procent 2019 9,22 procent 2018. Då enheten är liten påverkar 
en till två sjukskrivningar siffrorna stort. 
Alla enheter har genomfört Stamina, ett verktyg för att mäta den psykosociala arbetsmiljön. Det har 
gett varierande resultat, viktigast är dock att alla enheter upprättar handlingsplaner och genomför 
åtgärder som ger en förbättrad arbetsmiljö. 
Processen för avvecklingen av Hällbacka har påbörjats. Det har varit ett flertal möten och den 
arbetsrättsliga delen har påbörjats med de fackliga. Den psykosociala arbetsmiljön för medarbetarna är 
oerhört påverkad av att verksamheten inte kommer att finnas kvar. En tydlig plan för processen är nu 
framtagen och ska kommuniceras, detta kommer att klargöra flera frågetecken som finns idag. 
Verksamheten har återcertifierats för Vård- och omsorgscollege i april. 
Verksamheten har uppmuntrat medarbetare att söka en distansutbildning så kallad flexutbildning som 
Högbergsskolan anordnat. Detta innebär att medarbetarna kan studera och arbeta samtidigt.  
Uppstart av bemanningspool för undersköterskor 1 september 2019. 

Ekonomi:
Äldreomsorgen prognostiserar ett överskott på 2,9 Mkr. Prognosen baserar sig på att kostnaderna för 
måltidspriset omfördelats inför 2019 +2,4 Mkr mot budget. Vidare förväntas Danielsgården och 
Hällbacka kunna reducera kostnaderna på grund av minskat kundunderlag. Enheten bistånd har 
kostnader för bostadsanpassning, köpta platser och färdtjänst som ej budgeterats.  
Verksamheten har fått ökade kostnader för el, uppvärmning, städavtal och inhyrd personal. En faktura 
för ökade kostnader för föregående år fakturerades i efterskott av Uppsala kommun för HUL, 
hjälpmedel Uppsala län, kostnaden belastar 2019.
För att effektivisera och hålla budget i balans har åtgärdsplaner upprättats på enheterna och 
målsättningen för alla är att leverera ett positivt resultat. 
Avgiftshandläggningen tillhör sedan 1 januari Bistånd vilket ger en kvalitetssäkring för verksamheten. 
Enhetschefer och ekonom har genomfört gemensamma månadsuppföljningar i syfte att kvalitetssäkra 
prognosen. 
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Resultaträkning

(tkr)

Årsprognos 
2019

Årsbudget 
2019

Period- 
budget      
201908

Redovisat        
201908

Period-
avvikelse 

201908

Redovisat         
201808

Avgifter & ersättningar 9 552 8 992 5 994 6 354 360 5 975
Övriga intäkter 27 272 26 057 17 592 19 300 1 708 23 341
Verksamhetens intäkter 36 824 35 049 23 586 25 654 2 068 29 316

Personalkostnader -207 022 -211 034 -140 311 -135 752 4 559 -129 824
Materialkostnader -11 526 -10 406 -6 940 -7 729 -789 -8 072
Tjänster -82 003 -80 607 -53 446 -54 342 -896 -45 547
Övriga kostnader -2 275 -2 201 -1 468 -1 442 26 -823
Avskrivningar -2 442 -2 181 -1 455 -1 671 -216 -1 775
Verksamhetens kostnader -305 268 -306 429 -203 620 -200 936 2 684 -186 041

Verksamhetens nettoresultat -268 444 -271 380 -180 034 -175 282 4 752 -156 725

Finansiella intäkter 0 0 0 0 0 0
Finansiella kostnader -2 -2 -2 -2 0 -4

Resultat efter finansiella
intäkter och kostnader -268 446 -271 382 -180 036 -175 284 4 752 -156 729

Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0 0

Resultat -268 446 -271 382 -180 036 -175 284 4 752 -156 729

Bruttoinvesteringar 1 500 1 500 1 000 796 204 1 217

Nettoinvesteringar 1 850 1 500 1 000 535 465 1 063

Kommentar till periodutfall
Äldreomsorgen redovisar ett överskott på 4 752 tkr. Verksamhetens intäkter redovisar ett överskott på 
2 068 tkr för januari – augusti. Det beror till största del på ersättningar för extra tjänster som ej 
budgeterats. Personalkostnader uppvisar ett överskott på 4 559 tkr, vilket är en periodiseringseffekt av 
budgeten för upplupna semesterlöner. Dessa kostnader kommer att redovisas senare under året.  
Tjänster uppvisar ett underskott på -896 tkr för perioden. Den främsta orsaken till det redovisade 
underskottet är kostnader för inhyrd personal, el och uppvärmningskostnader. 

Prognos
Äldreomsorgen prognostiserar ett positivt resultat på 2,9 Mkr för 2019. Äldreomsorgen har för år 2019 
även budget för verksamheten Bistånd.
Bistånd prognostiserar ett underskott på -994 tkr. Detta beror på ökade kostnader för 
bostadsanpassningsbidrag samt fler köpta platser.
Äldreomsorgen prognostiserar ett positivt resultat på 3,9 Mkr. Detta beror på att kostnaden för de 
interna portionspriserna blivit lägre än budgeterat 2,4 Mkr. Danielsgården och Hällbacka förväntas 
kostnadsreducera 1,4 Mkr på grund av minskat kundunderlag.
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Funktionshindradeomsorgen

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

Uppföljning av strategier för att uppnå målen

 Övergripande inriktningsmål:

 Tierp är en attraktiv, inkluderande och hållbar kommun med ekonomi i balans.
Verksamhetens inriktning ska utgå från en god hushållning med tillgängliga resurser för ökad 
kostnadseffektivitet. Utveckling för att ha en god hushållning pågår fortlöpande, bland genomförda 
aktiviteter kan en optimerad planering som utgår från ett bemanningskrav baserat på verksamhetens 
behov ses.
Införa personcentrerat förhållningssätt för att stärka den enskildes delaktighet, inflytande och trygghet. 
Genom att implementera IBIC har verksamheten påbörjat ett arbete personcentrerat förhållningssätt. I 
det arbetet har en utveckling av kontaktmannaskap genomförts för ökad möjlighet för kunden att 
framföra sina önskemål, trygghet och delaktighet. Inom daglig verksamhet har det införts nya 
arbetsplaner med fokus på kundens delaktighet och självbestämmande.
Införa digitala verktyg för att stärka den enskildes trygghet, självbestämmande och delaktighet. Under 
våren har elektronisk signering införts för att kvalitetssäkra läkemedelshanteringen och 
rehabiliteringsinsatser. 
Kvalitetssäkra budgetprocessen genom utbildning och gemensam uppföljning med ekonom. 
Nyttja befintlig kompetens över verksamhetsgränserna och samordna schemaplanering för att öka 
samordningsvinsterna. Under första tertialen har arbetet med att nyttja resurser över gränserna fortsatt 
utvecklas. Dock inte lika effektivt som beräknat. Att höja sysselsättningsgraderna till 85 procent har 
fått flyttats fram och ny utvärdering sker under hösten 2019. Sedan januari ingår sex gruppbostäder i 
samma schemagrupp, vilket möjliggör effektivare schemaplanering samt 
kompetensutveckling/försörjning mellan enheterna. Samordnarna har god överblick och kan samordna 
vakanta pass mellan flera enheter. Inom daglig verksamhet har man infört en flexibilitet så att 
medarbetarna kan arbeta inom de olika grupperna.  

Kommungemensamma mål:

Attraktivt:

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

Alla medarbetare ska ha ett professionellt bemötande, som stärker kommuninvånarnas förtroende för 
våra tjänster. Arbete kring bemötande genomsyrar varje APT.
God tillgänglighet till information, både muntlig och skriftlig samt på kommunens webbplats, om de 
möjligheter som vård- och omsorgsverksamheten erbjuder. 
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Verksamheten arbetar för att förstärka den positiva bilden av kommunen genom att effektivt lyfta fram 
goda exempel och arbeta för goda resultat i nationella jämförelser. Lyfter goda exempel i veckobrev, 
på Insidan och arbetar aktivt med resultat från Nationella Brukarundersökningen för ökat positivt 
resultat i kommande jämförelser.
Alla medarbetare bidrar till marknadsföring genom att ha ett gott bemötande, använda arbetskläder 
och väl synliga namnbrickor med kommunens logotyp. Genom deltagande på mässor och öppna hus 
marknadsförs verksamheten som arbetsgivare. 

Attraktivt och hållbart:

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

Bidra med kompetens i kommunens planering av bostäder till exempel planberedning, framtagande av 
kravspecifikationer, vid tillgänglighetsanpassningar med mera. 
Fortsatt arbete gemensamt med TK AB för etablering av ny gruppbostad i Tierp. 
Fortsatt arbete med Boendeplan för bostad med särskild service för vuxna LSS 9§9, Lag om stöd och 
service till vissa funktionshindrade. 
Vidareutveckla samverkan inom ramen för närvårdsarbetet genom att delta i olika samverkansforum. 
Verksamheten ska bidra med aktivt arbete för att den enskilde ska få en sammanhållen vård och 
omsorg så långt det är möjligt. Inom närvårdsarbetet pågår det ett intensivt arbete med framtagande av 
behov för ett vårdcentrum i Tierp och för närvårdsplatser.
Marknadsföra kommunen som arbetsgivare, dels genom deltagande i mässor men också genom att 
vara en attraktiv arbetsgivare. Genom deltagande på mässor och öppna hus marknadsförs 
verksamheten som arbetsgivare.

Inkluderande:

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

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

Ekologiskt hållbart:

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

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

Verksamhetens övergripande mål enligt styrkort utöver övergripande 
inriktningsmål och kommungemensamma mål

Styrkort
utifrån vision, strategiska utvecklingsområden och övergripande mål

Mål  Nöjda kunder avseende utförda vård- och omsorgsinsatser. 
 Verksamhetens processer och rutiner ska vara kvalitetssäkrade och tydliga samt 

kända av alla medarbetare. 
 Engagerade, kompetenta och nöjda medarbetare. 

Perspektiv KUND PROCESS MEDARBETARE
Strategier Arbeta med 

handlingsplaner utifrån 
resultat i nationella 
jämförelser. 

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

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

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

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

Minst 90 % nöjda medarbetare. 
Högst 5 % sjukfrånvaro. 

Måluppfyllelse Delvis God Låg

Analys av verksamheten januari-augusti 2019
Kund:
Brukarundersökning har genomförts under våren och resultat för kundnöjdhet presenteras i november. 
Resultatet från föregående brukarundersökning har analyserats och därefter upprättas en handlingsplan 
med aktiviteter för att förbättra resultatet. Inom daglig verksamhet och vissa gruppbostäder har detta 
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gjorts gemensamt med kunderna. Bland förbättringsområdena ses kommunikation, inflytande och 
möjlighet att påverka sin dagliga verksamhet.
Kommunikationssatsningen innebär grundläggande föreläsning på temat ”vad är kommunikation”, för 
att därefter implementera olika metoder och verktyg utifrån kundens specifika behov. Det kan vara till 
exempel kommunikation via smartphones och teknikcoacher (nyckelpersoner på enheterna med 
uppdrag att stötta övriga medarbetare och omvärldsbevaka aktuell information medmera). Detta sker 
genom ett samarbete mellan FHO:s arbetsterapeut, habiliteringen Region Uppsala och Särskolans 
resursteam. 
Vidare har ett arbete med att utveckla kontaktmannaskapet genomförts. Detta har lett till tydliggörande 
av rutin, vad uppdraget innebär samt ”ansvars/egentid” med respektive kund för att öka tryggheten hos 
kund att kunna framföra synpunkter, tankar och idéer på förbättringar.
Inom daglig verksamhet har en arbetsgrupp samarbete med Vendelgården, där arbetstagare utför 
arbetsuppgifter utifrån enhetens behov, till exempel städ, social samvaro, promenader med mera 
Vidare har daglig verksamhet tagit över driften av Högbergsskolans café vilket också varit en positiv 
utveckling. 
Daglig verksamhet har även infört nya arbetsplaner för alla kunder där kunden själv är med och 
påverkar sin dag. 
Under 2018 hade daglig verksamhet en projektanställning på 50 procent kring liknande Lars Lerin 
konceptet fast med musik. Detta projekt visade på ett positivt resultat bland kunderna och tjänsten har 
permanentats inför 2019. 
Inom boendena har ytterligare 3 nya beslut verkställts och de nya besluten har inneburit ökad 
vårdtyngd inom befintliga grupp- och servicebostäder. I och med detta finns inte några ej verkställda 
beslut.
Gruppbostäderna har fortsatt utveckla fritidsaktiviteter, kontakter har tagits med de lokala 
föreningarna för att delta i deras ordinarie verksamhet. Ett innebandylag som tidigare tränat på FUB:s 
initiativ ingår nu i Tierps Innebandyklubbs ordinarie verksamhet. Detta innebär att laget kommer att 
spela och även delta i cuper med andra innebandylag för personer med funktionshinder.

Process:
From 1 januari ingår biståndsenheten i vård och omsorgs verksamhet. Syftet för överflytten av 
verksamheten var att samla enheterna för att hitta samordningsvinster. Det är för tidigt för att kunna 
utvärdera om ekonomiska samordningsvinster genomförts och i vilken grad. Däremot kan man se en 
viss del av effektiviseringar för enheternas dagliga arbete bland annat har samverkansarbete 
genomförts i allt högre grad. 
Ny riktlinje för kontaktperson, ledsagare och umgängesstöd gäller from 1 april. Detta har resulterat i 
en stramare bedömning av att få insatsen och fler får avslag. Syftet är att följa lagstiftningen där detta 
ska tillhandahållas av boendet. Effekten blir i vissa fall att boendepersonal får utföra motsvarande 
insatser utifrån den enskildes behov.
Viva och IBIC är infört under april 2019 inom hela funktionshindradeomsorgen. Alla medarbetare 
dokumenterar digitalt i VIVA. Alla kunder inom personlig assistans, som inte enbart har 
anhöriganställda (PAN), har nu en arbetsdator och en arbetstelefon hemma. 
Systemet Viva har inte varit optimalt för upprättandet av genomförandeplaner på ett smidigt sätt. 
Genom ett utvecklingsarbete gemensamt med leverantören har arbetet förenklats. Utvärdering har inte 
hunnit genomföras men det blev en direkt förbättring och förenkling i hanteringen av 
genomförandeplaner.
Avvikelsehantering inom funktionshindradeomsorgen har inte hanterats på ett kvalitetssäkert sätt då 
saknaden av sjuksköterska påverkat hanteringen. 
Under våren har verksamheten infört elektronisk signering och utbildat all personal i detta. Detta 
innebär att vi nu tillämpar en säkrare läkemedelshantering och signering för rehabiliteringsinsatser. 
För läkemedelshanteringen innebär det att recepten läses in direkt från system där läkaren förskriver 
till att meddelande går till sjuksköterska om läkemedel uteblir. 
Alla kunder med hälso- och sjukvårdsinsats inom personlig assistans tillhör from januari respektive 
hemtjänstområde inom Äldreomsorgen. 
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Införandet av ledningssystemet QPR har påbörjats i verksamheten och planeras vara infört 1 oktober 
2019. Genom detta har verksamhetens processer och rutiner kvalitetssäkrats.

Medarbetare:
Ingen medarbetarenkät genomförd under perioden men alla medarbetare har haft medarbetarsamtal där 
nöjdmedarbetare-fråga ingått, resultatet visar på en relativt hög andel nöjda medarbetare. Medarbetare 
uppmuntras och erbjuds arbetsrotation på andra enheter inom FHO, för ökad nöjdhet.
Verksamheten har haft svårigheter att rekrytera sjuksköterska vilket inneburit att hyrsjuksköterska fått 
anlitas. 
Inför sommaren har det introducerats fler nya vikarier än tidigare år.
Enheterna har fortsatt arbeta med inkluderingshandledare och flertalet elever har kunnat få rätt stöd i 
sin praktik. Extratjänster har erbjudits inom äldreomsorgen.  
Sjukfrånvaron har minskat i jämförelse med föregående år, 5,73 (2019) 7,69 (2018)
Alla enheter har påbörjat genomförandet av Stamina, ett verktyg för att mäta den psykosociala 
arbetsmiljön. Det har gett varierande resultat, viktigast är dock att alla enheter upprättar 
handlingsplaner och genomför åtgärder som ger en förbättrad arbetsmiljö.
Verksamheten har återcertifierats för Vård- och omsorgscollege i april. 
Verksamheten har uppmuntrat medarbetare att söka en distansutbildning, så kallade flexutbildning 
som Högbergsskolan anordnat. Det innebär att medarbetarna kan studera och arbeta samtidigt.  
Uppstart av bemanningspool för undersköterskor 1 september 2019. 

Ekonomi:
Funktionshindradeomsorgen prognostiserar ett underskott på -3 Mkr, detta beroende på ökad 
vårdtyngd och volymökningar. Inom personlig assistans har det tillkommit en ny kund där kostnaden 
för de 20 första timmarna uppgår till cirka 300 tkr/år. 
Ökade kostnader i förhållande till budget avser uteslutande personalkostnader och kostnader för inhyrd 
personal. 
Inom gruppbostäderna har vårdtyngden ökat, men främst verkställs fler beslut. För att få ekonomi i 
balans har åtgärder genomförts men trots detta kommer verksamheten inte att uppnå budget i balans. 
Dialog med medarbetarna om det ekonomiska läget och gemensamt planerade åtgärder har genomförts 
bland annat genomgång av bemanningskrav och en samsyn på gemensamma resurser används 
effektivast.
Enhetschefer och ekonom har genomfört gemensamma månadsuppföljningar i syfte att kvalitetssäkra 
prognosen. 
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Resultaträkning

(tkr)

Årsprognos 
2019

Årsbudget 
2019

Period- 
budget      
201908

Redovisat        
201908

Period-
avvikelse 

201908

Redovisat         
201808

Avgifter & ersättningar 368 327 218 410 192 213
Övriga intäkter 23 653 22 730 15 153 15 789 636 18 866
Verksamhetens intäkter 24 021 23 057 15 371 16 199 828 19 079

Personalkostnader -91 061 -88 513 -58 929 -59 887 -958 -60 501
Materialkostnader -4 030 -3 990 -2 662 -2 476 186 -2 757
Tjänster -20 106 -18 989 -12 534 -13 570 -1 036 -12 713
Övriga kostnader -8 639 -8 380 -5 589 -5 456 133 -5 894
Avskrivningar -269 -269 -178 -180 -2 -178
Verksamhetens kostnader -124 105 -120 141 -79 892 -81 569 -1 677 -82 043

Verksamhetens nettoresultat -100 084 -97 084 -64 521 -65 370 -849 -62 964

Finansiella intäkter 0 0 0 0 0 0
Finansiella kostnader -2 0 0 -29 -29 -22

Resultat efter finansiella
intäkter och kostnader -100 086 -97 084 -64 521 -65 399 -878 -62 986

Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0 0

Resultat -100 086 -97 084 -64 521 -65 399 -878 -62 986

Bruttoinvesteringar 350 350 234 0 234 193

Nettoinvesteringar 350 350 234 0 234 193

Kommentar till periodutfall
Budgetavvikelsen för perioden är -878 tkr. Överskottet på intäkter återfinns inom daglig verksamhet 
där budgeterad kioskintäkt för café Höga berget inte budgeterades på grund av verksamhetsövergång 
årsskiftet 2019.
Personalkostnader uppvisar ett underskott på -958 tkr, vilket till största del avser timlöner och ökade 
OB-kostnader. Två enheter har utökat nattbemanningen på grund av oförutsett behov. 
Tjänster uppvisar ett underskott på -1 036 tkr i förhållande till periodiserad budget. Detta beror främst 
på ökade kostnader för el, inhyrd personal samt ersättning till hemtjänsten för köp av tjänst till 
personlig assistans.

Prognos
Funktionshindradeomsorgen prognostiserar ett underskott på -3 Mkr för 2019. Detta härrör till ökade 
volymer och ökad vårdtyngd inom gruppbostäder samt kostnader avseende 20 första timmarna för en 
ny kund inom personlig assistans. Verksamheten har aktivt arbetat med åtgärder för att minimera de 
ökade kostnaderna. Åtgärderna är främst reduceringar av personalkostnader genom att skjuta upp 
utbildningar, regelbunden genomgång av bemanningen på enheterna, vakanshållning av tjänster samt 
reducering av vikarietillsättning.
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Individ- och familjeomsorg

Verksamhetsidé
Individ-och familjeomsorgen ska inom ramen för gällande lagstiftning genom samverkan med andra 
aktörer medverka till att särskilt utsatta invånare och grupper ska känna trygghet. Individ-och 
familjeomsorgen ska med hänsyn tagen till människors eget ansvar för sin och andras sociala situation 
inriktas på att frigöra och utveckla målgruppernas egna resurser. Verksamheten ska bygga på respekt 
för människors självbestämmanderätt och integritet.

Uppföljning av strategier för att uppnå målen

Övergripande inriktningsmål:

 Tierp är en attraktiv, inkluderande och hållbar kommun med ekonomi i balans.
Månatliga avstämningar har genomförts mellan ekonom, enhetschefer och verksamhetschef. 
Deltagande i länsövergripande samverkan där närvården är särskild prioriterad har skett enligt plan. 
Arbete med uppdateringar av information via internet och sociala medier sker. Fortsatt samverkan med 
kvinnojour, brottsofferjour med flera i syfte att stärka folkhälsan och tryggheten. Idéburet offentligt 
partnerskap, är underskrivet med Kvinnojouren Liljan. En uppföljning av första halvårets verksamhet 
har gjorts med kvinnojouren och uppdraget utförs enligt överenskommelsen.
Digital ansökan av försörjningsstöd är i startgroparna. Digital e- signering av faderskap kräver 
lagförändring vilket utreds för närvarande. Stort fokus har lagts på att stärka känslan av ett gemensamt 
IFO för att utnyttja resurserna effektivt. En ny projektverksamhet, Ungdomsenheten, har startats för att 
arbeta med hemmaplanslösningar. En process med att stänga vårt stödboende för ensamkommande har 
skett på grund av att behoven inte längre finns, samt på grund av ekonomiska skäl.

Kommungemensamma mål:

Attraktivt:

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

 Fortsätta utveckla samarbetet med universiteten i både Uppsala och Gävle för att kunna erbjuda 
socionomstudenter praktikplatser. Nya studenter tas emot till hösten och planering pågår för fullt.  
Studenterna är vår framtida arbetskraft. Medveten marknadsföring av oss och våra satsningar på bland 
annat kompetensutveckling, bemanningsförstärkning och möjligheterna till distansarbete görs vid 
rekryteringar. Distanskontor i Gävle öppnades i april. Arbete med lokalförsörjning pågår för att kunna 
erbjuda personal och studenter en bra arbetsmiljö.

Attraktivt och hållbart:

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

Medvetet verka för den positiva bilden av Tierp till exempel i samband med rekryteringar. Använda 
bland annat sociala medier för att marknadsföra oss. Fortsätta arbetet med att flytta verksamheter som 
idag bedrivs i lokaler som kan göras om till lägenheter. En översyn av lokalerna pågår för att utnyttja 
ytor i det interna fastighetsbeståndet maximalt. I dagsläget finns lokaler som står tomma, där det 
planeras för verksamhet. Samutnyttjande av lokaler inom- och mellan verksamheter diskuteras.
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Inkluderande:

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

Språkstödsprojekt inom arbetsmarknadsenheten med stöd av samordningsförbundet för att underlätta 
för nyanlända att etablera sig på arbetsmarknaden. Projekt Växtverket, som vänder sig till nyanlända 
och personer som står långt ifrån arbetsmarknaden har blivit beviljat av samordningsförbundet och 
startar i september.
IFO deltar i samverkan med skola, fritidsgård, polis med flera för att stävja oro på kväller/nätter under 
skollov. På skolavslutningen genomfördes en fältinsats där Individ- och familjeomsorgen och kultur 
och fritid medverkade. Iakttagelser den aktuella kvällen medför att ytterligare insatser ska göras. Det 
finns även en välfungerande samverkan med skolan avseende arbete med barn där det finns oro för att 
barnet ska fara illa., Sambat. Kultur och fritid och Vård och omsorg är också med i sambat. Arbetet 
med HBTQ frågorna pågår. Inom ramen för psykisk hälsa så har projektet dans för hälsa startats upp i 
samverkan med kultur och fritid och skolan/elevhälsan.

Ekologiskt hållbart:

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

Vi använder oftare möjligheten till att gå utbildningar och delta i konferenser via digitala 
lösningar på hemmaplan. En diskussion med socialjouren har påbörjats för att hitta ett digitalt 
signeringsverktyg.

RUS-mål 
Beskrivning Strategier Mål 2019 Mål 2020

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

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

Andel 
sysselsatta ska 
överstiga 80 %

Praktik för nyanlända.

Samverkan övriga aktörer: 
Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan, Regionen, 
övriga kommuner m.fl.

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

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

2017 = 121 
2018 = 108
2019 ej 
sammanställt 
ännu

Som 
föregående år
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Verksamhetens övergripande mål enligt styrkort utöver övergripande 
inriktningsmål och kommungemensamma mål

Styrkort
utifrån vision, strategiska utvecklingsområden och övergripande mål

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

Perspektiv KUND PROCESS MEDARBETARE
Strategier Justera öppethållande i 

receptionen och 
telefontider i förhållande till 
kundernas behov.

Fortsätta utvecklingen av 
samarbetet mellan 
socialtjänst och skola inom 
ramen för SAMBAT (en 
modell för samverkan 
mellan IFO och skolan) så 
att den även inkluderar 
andra t.ex. Vård & 
Omsorg.

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

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

Fortsatt samarbete med 
universiteten för att 
säkerställa en 
rekryteringsbas.

Samverkan med HR

Mått/ målvärde Färre beroende av 
försörjningsstöd i 
förhållande till 2017 och 
befolkningsstorlek.

Färre klagomål på 
bemötande än år 2018.

Lägre personalomsättning 
än 2017
Bibehållen eller lägre 
sjukfrånvaro än 2016 (3,8 %)

Måluppfyllelse Delvis. Delvis Delvis

ev kommentar/fotnot Kostnaderna för försörjningsstöd har ökat i förhållande till förra året from juni. Andelen klagomål på bemötande har 
ökat. Till viss del beroende på att vi arbetar mer med synpunkter. Personalomsättningen är lägre men sjuktalen har 
ökat. Dock något lägre än föregående år.
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Analys av verksamheten januari-augusti 2019
Kund:
Försörjningsstödet har ökat något, from juni ses en stabil uppåtgående trend. Fler personer lämnar 
etableringen och övergår till ekonomiskt bistånd. Fler personer ringer mottagningen och det finns 
tecken på att en lågkonjunktur är på ingående. Arbetsförmedlingens neddragning förväntas påverka 
försörjningsstödet, liksom försäkringskassans striktare tillämpning av regelverket. Vi arbetar aktivt 
med samverkan för att försöka lyfta ärenden som behöver stöd från våra samverkansaktörer.
Anmälningar om att barn far illa ligger på fortsatt höga nivåer. En tillfällig nedgång märktes under 
sommaren då skolan var stängd. Ökade volymer märks på öppenvård och boendestödet.
När det gäller rus-målen så har arbetslösheten ökat något vilket nämnts ovan. Det är fortfarande oklart 
hur arbetsförmedlingens omorganisation kommer att slå. Det är klart att kontoret blir kvar i Tierp, men 
inte vilken verksamhet som kommer att finnas.

Process:
Två nya verksamhetsutvecklare har rekryterats under året. En prioriterad arbetsuppgift är att se över 
kvalitetsledningssystemet och att göra det mer användarvänligt. I övrigt ser vi över systematiken i 
kvalitetsarbetet. En tillsyn på området görs av Inspektionen för vård- och omsorg i början på 
september.

Ökat fokus på samverkan mellan enheter för att nå hemmaplanslösningar. Ny satsning på intensivt 
familjestöd. 
En omorganisation där ledningsstrukturen inom barn och ungdom förstärks har påbörjats. 
Vuxenenheten har delats upp i två delar med varsin chef för att stärka kompetensen i respektive del, 
försörjningsstöd och beroende.

Medarbetare:
De nya tjänster som tillskapats på barn och ungdom har hittills inte gått att tillsätta. För att ge 
medarbetarna en skälig arbetsmiljö anlitar vi för närvarande hyrpersonal. Några rekryteringar av 
socialsekreterare med lång erfarenhet har gjorts. Arbetsledningen stärks, enligt ovan, för att ge 
personalen högre tillgång till stöd och arbetsledning.
Sjuktalen är fortsatt höga. Individ och familjs ledningsgrupp kommer att följa sjuktalen kvartalsvis och 
sjuktalen har minskat något under det andra kvartalet. Personalomsättningen har minskat under 2018 
och detta håller i sig under perioden. Detta är mycket glädjande. Arbetet med tillbud och olycksfall 
måste stärkas. Få anmälningar om tillbud och olycksfall har gjorts.
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Resultaträkning

(tkr)

Årsprognos 
2019

Årsbudget 
2019

Period- 
budget      
201908

Redovisat        
201908

Period-
avvikelse 

201908

Redovisat         
201808

Avgifter & ersättningar 115 107 71 169 98 209
Övriga intäkter 37 527 29 733 19 823 27 745 7 923 35 101
Verksamhetens intäkter 37 642 29 840 19 894 27 914 8 020 35 310

Personalkostnader -83 623 -85 194 -56 313 -53 085 3 228 -58 363
Materialkostnader -1 629 -1 446 -964 -714 250 -947
Tjänster -64 175 -43 458 -28 976 -43 436 -14 460 -65 818
Övriga kostnader -33 362 -27 688 -18 459 -19 828 -1 369 -20 540
Avskrivningar -198 -538 -359 -323 36 -339
Verksamhetens kostnader -182 987 -158 324 -105 070 -117 385 -12 315 -146 008

Verksamhetens nettoresultat -145 345 -128 484 -85 176 -89 471 -4 295 -110 698

Finansiella intäkter 0 0 0 0 0 0
Finansiella kostnader -21 -21 -14 -30 -16 -24

Resultat efter finansiella
intäkter och kostnader -145 366 -128 505 -85 190 -89 501 -4 311 -110 722

Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0 0

Resultat -145 366 -128 505 -85 190 -89 501 -4 311 -110 722

Bruttoinvesteringar 0 350 234 0 234 0

Nettoinvesteringar 0 350 234 0 234 0

Kommentar till periodutfall
Ett underskott om 4 251 tkr föreligger för perioden. Det beror på minskade statsbidrag och högre 
kostnader för barn och ungdomsvård, samt kostnad för konsulter. Eftersom vi haft svårt att rekrytera 
personal så finns det ett överskott på personalkostnader, som täcker en del av konsultkostnaderna. Vi 
hade med oss ett underskott från föregående år om 10 000 tkr, efter den ramökning om 8 000 tkr som 
erhölls för personal och placeringskostnader barn. Bidragen från migrationsverket har också minskat 
med 7 300 tkr.
Investeringar har inte gjorts på grund av rådande budgetläge.

Prognos
Tidigare prognos om ett underskott på 16 800 tkr kvarstår. Vi ser en ökning av kostnader för 
placeringar av barn, för hyrpersonal barn och ungdom och en ökning av försörjningsstödskostnader. 
Samtidigt har statsbidragen ökat något då vi tagit emot fler personer som omfattas av gymnasielagen 
än vad som var känt tidigare. Totalt sett så minskar statsbidragen i snabbare takt än kostnader 
försvinner vid exempelvis avvecklingen av HVB/stödboendeverksamheten. Den stora skillnaden mot 
periodutfallet har att göra bland annat med att vissa kostnader uppkommer under slutet av året. Ett 
bättre arbete kring periodiseringar av kostnader och intäkter behöver ske kommande år.
Vi arbetar löpande med att stärka samarbetet inom IFOs olika delar för att hitta alternativ till 
placeringar. Vi arbetar med att försöka rekrytera egen personal, samtidigt som vi ser att Konsulterna 
tillför värdefull kompetens till arbetsgruppen och organisationen. 
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Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande 
Datum Diarienummer

2019-10-15 KS 2019/810

Taxa för vatten och avlopp 2020

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta i enlighet med 
Styrelsen för Tierps Energi & Miljö AB´s förslag

att anta Taxa för vatten och avlopp 2020.

Sammanfattning av ärendet
Den gällande taxan blev senast antagen av kommunfullmäktige 6 
november 2018 § 120/2018 och gäller från den 1 januari 2019. Taxan ska 
finansiera de kostnaderna Tierps Energi & Miljö AB har för att utföra 
uppdraget av de kommunala vatten- och avloppstjänsterna. VA-taxan ska 
täcka alla kostnader för de kommunala vatten- och avloppstjänsterna. 

Anläggningsavgifterna i taxan revideras på grund av höjda kostnader, 
bland annat för ökade kostnader för nya anslutningar. Brukningstaxan höjs 
bland annat på grund av högre underhålls- och kapitalkostnader.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering
Taxan för år 2020 höjs med 8 % på grund av stora behov att öka 
reinvesteringstakten för ledningsnäten och uppdatera mätning av vatten. 

Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Missiv till KF angående VA-taxa år 2020
 Taxa för vatten och avlopp 2020

Beslutet skickas till 
 Kommundirektör
 VD för Tierps Energi & Miljö AB
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Tierps Energi & Miljö AB
Box 9
815 21 Tierp
Besöksadress: Grevegatan 27, Tierp
Telefon: 0293-21 99 00

Dokumentnamn

Förslag till beslut
Datum Diarienummer

2019-10-10

Adress Delegationspunkt

Kommunfullmäktige

VA-taxa för Tierps kommun 2020

Förslag till beslut 
Styrelsen för Tierps Energi & Miljö AB föreslår Kommunstyrelsen att 
hemställa till Kommunfullmäktige

att fastställa taxa för vatten och avlopp i Tierps kommun. Den reviderade 
VA-taxan gäller från och med 2020-01-01 intill dess att nytt beslut om taxa 
fattas.

Bakgrund
Den gällande VA-taxan blev senast antagen av kommunfullmäktige 6 
november 2018 § 120/2018 och gäller från den 1 januari 2019. Taxan ska 
finansiera de kostnaderna TEMAB har för att utföra uppdraget av de 
kommunala vatten- och avloppstjänsterna.

Beslutsunderlag 
 Bilaga 1, Förslag till VA-taxa 2020

Motivering
VA-taxan ska täcka alla kostnader för de kommunala vatten- och 
avloppstjänsterna. Anläggningsavgifterna i taxan revideras pga. höjda 
kostnader, bl.a. för ökade kostnader för nya anslutningar. Brukningstaxan 
höjs bl.a. pga. högre underhålls- och kapitalkostnader.

Ekonomiska konsekvenser
Taxan påverkar inte Tierps kommuns resultat eller balansräkning då 
verksamheten ingår i Tierps Energi & Miljö AB. 
VA-taxan för år 2020 höjs med 8 % på grund av stora behov att öka 
reinvesteringstakten för ledningsnäten och uppdatera mätning av vatten. 

Tidplan
Taxan träder i kraft 2020-01-01.
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Tierps Energi & Miljö AB
Box 9
815 21 Tierp
Besöksadress: Grevegatan 27, Tierp
Telefon: 0293-21 99 00

Beslut delges 
Kommunchef
VD för Tierps Energi & Miljö AB

Tierps Energi & Miljö AB

Kenneth Karlsson Tomas Ulväng
Ordförande VD
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Inledning

Bakgrund
Ny taxa för kommunens allmänna vatten och avloppsanläggningar beslutas varje år 
med nya taxor och/eller nya bestämmelser.

Förvaltningen av VA-anläggningen handhas av Tierp Energi & Miljö AB, TEMAB, 
som därmed är huvudman. Avgifter enligt denna taxa ska betalas till TEMAB.

Syfte
För att täcka nödvändiga kostnader för Tierp kommuns allmänna vatten- och 
avloppsanläggning ska ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom 
anläggningens verksamhetsområde betala avgifter enligt denna taxa.

Omfattning
Taxan gäller de allmänna vatten- och avloppsanläggningar inom Tierps kommun.

Avgiftsbestämmelser 
§1
För att täcka nödvändiga kostnader för Tierp kommuns allmänna vatten- och 
avloppsanläggning ska ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom anläggningens 
verksamhetsområde betala avgifter enligt denna taxa.

Avgiftsskyldig är alternativt den som enligt 2 och 4 §§ lagen om allmänna vattentjänster 
(2006:412) jämställs med fastighetsägare. Avgiftsskyldig för ändamålet Dagvatten gata 
(Dg) är även den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls, om 
förutsättningarna i 27 § i lagen om allmänna vattentjänster är uppfyllda.

§2
Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter.

§3
I dessa taxeföreskrifter avses med 

Bostadsfastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt 
beviljat bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål. Med bostadsfastighet jämställs 
fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd, eller enligt beviljat bygglov 
avses att bebyggas, för vissa andra ändamål där lokalytan är det viktigaste sett från 
användarsynpunkt. 
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Exempel på sådana byggnader är:

Kontor Förvaltning Stormarknader

Butiker Utställningslokaler Sporthallar

Hotell Restauranger

Hantverk Utbildning Sjukvård

Annan fastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt 
beviljat bygglov avses att bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål och som inte 
enligt ovan jämställs med bostadsfastighet.

Obebyggd fastighet: fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men inte 
ännu bebyggts.

Lägenhet: ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en enhet. I 
fråga om sådana utrymmen i bostadsfastighet, eller därmed jämställd fastighet, som 
används för i § 3 andra stycket avsedda ändamål, där begreppet lägenhet inte är tillämplig 
för viss typ av byggnad, räknas varje påbörjat 150-tal m2 bruttoarea (BTA) enligt svensk 
standard SS 21054:2 009 som en lägenhet.

Allmän platsmark: mark som i detaljplan enligt plan- och bygglagen (2010:900) redovisas 
som allmän plats, eller om marken inte omfattas av detaljplan, väg eller mark som i övrigt 
motsvarar sådan mark

§ 4 
4.1 Avgift tas ut för nedan angivna ändamål

Ändamål: Anläggningsavgift Brukningsavgift

V, vattenförsörjning Ja Ja

S, spillvattenavlopp Ja Ja

Df, dag- och dränvattenavlopp 
från fastighet

Ja Ja

Dg, dagvattenavlopp från 
allmän platsmark

Ja Ja

4.2 Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V, S och Df inträder när huvudmannen 
upprättat förbindelsepunkt för ändamålet och informerat fastighetsägaren om 
förbindelsepunktens läge.
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Avleds Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt upprättats, inträder 
avgiftsskyldighet när åtgärder för bortledandet av dagvatten blivit utförda och 
fastighetsägaren informerats om detta.

Härvid förutsätts att samtliga i 24 § första stycket 1 och 2 i lagen om allmänna 
vattentjänster angivna förutsättningar för avgiftsskyldighet är uppfyllda.

4.3 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg inträder när åtgärder för bortledande av dagvatten 
blivit utförda och fastighetsägaren informerats om detta.

4.4 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg gäller även den som ansvarar för att allmän 
platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i lagen om allmänna 
vattentjänster är uppfyllda.

4.5 Anläggningsavgift ska beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt när 
avgiftsskyldighet inträder.
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ANLÄGGNINGSAVGIFTER (§§ 5 - 13)
Avgifter för vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt.

§ 5
5.1 För bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet ska erläggas anläggningsavgift.

Avgift utgår per fastighet 
med:

Utan moms (kr) Med moms (kr)

a) avseende 
framdragning av varje 
uppsättning 
servisledningar till 
förbindelsepunkter för 
V, S och Df

40 800 (38 850) 51 000 (48 563) 

b) en avgift avseende 
upprättande av varje 
uppsättning 
förbindelsepunkter för 
V, S och Df,

31 750 (30 240) 39 688 (37 800) 

c) en avgift per m2 
tomtyta

39,90 (38,00)  49,88 (47,50)

d) en avgift per lägenhet 19 300 (18 375) 24 125 (22 969) 

e) *en grundavgift för 
bortledande av Df, om 
bortledande av 
dagvatten sker utan 
att förbindelsepunkt 
för Df upprättats.

12 670 (12 065) 15 838 (15 081) 

* Avgift enligt 5.1 e) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 5.1 a) och b). I det fall avgift 
enligt 5.1 e) tas ut reduceras avgift enligt 5.1 a) och 5.1 b) enligt § 8 eftersom servisledning 
och förbindelsepunkt i detta inte lagts respektive upprättats.

5.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 
5.1 a) lika mellan fastigheterna.
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5.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller 
annan karta som huvudmannen godkänner. Vid tredimensionella fastigheter fördelas den 
tomtyta som är gemensam för fastigheterna i proportion till byggnadernas bruttoarea 
(BTA).

Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna 
enligt 5.1 a), b) och d), eller i det fall förbindelsepunkt för Df inte upprättats, summan av 
avgifterna enligt 5.1 a), b), d) och e). Vid ändrade förhållanden enligt 5.5, 5.6, 5.7 och 5.8 
tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 c) i den mån ovan angiven begränsningsregel så medger 
och med iakttagande av vad som föreskrivs i 8.2.

5.4 Lägenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats, eller efter 
annan ritning eller uppmätning som huvudmannen godkänner.

5.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter, ska 
erläggas avgifter enligt 5.1 a) och b).

5.6 Ökas fastighets tomtyta ska erläggas avgift enligt 5.1 c) för tillkommande tomtyta som 
härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte ska anses vara förut erlagd. Vid 
beräkning av avgift för tillkommande tomtyta iakttas begränsningsregeln i 5.3.

5.7 Sker om- eller tillbyggnad, uppförs ytterligare byggnad eller ersätts riven bebyggelse 
på fastighet ska erläggas avgift enligt 5.1 d) för varje tillkommande lägenhet.

5.8 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt 
för Df upprättats, ska erläggas avgift enligt 5.1 e).
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§ 6
6.1 För annan fastighet ska erläggas anläggningsavgift.

Avgift utgår per fastighet 
med:

Utan moms (kr) Med moms (kr)

a) en avgift avseende 
framdragning av varje 
uppsättning 
servisledningar till 
förbindelsepunkter 
för V, S och Df

40 800 (38 850) 51 000 (48 563) 

b) en avgift avseende 
upprättande av varje 
uppsättning

31 750 (30 240) 39 688 (37 800) 

c) en avgift per m2 

tomtyta
88,20 (84,00)  110,25 (105,00)

d) *en grundavgift för 
bortledande av Df, 
om bortledande av 
dagvatten sker utan 
att förbindelsepunkt 
för Df upprättats.

12 670 (12 065) 15 838 (15 081) 

* Avgift enligt 6.1 d) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 6.1 a) och b). I det fall avgift 
enligt 6.1 d) tas ut reduceras avgift enligt 6.1 a) och 6.1 b) enligt § 8 eftersom servisledning 
och förbindelsepunkt i detta inte lagts respektive upprättats.

6.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller 
annan karta som huvudmannen godkänner.

6.4 Huvudmannen kan, om godtagbar säkerhet ställs, medge anstånd med erläggande av 
tomtyteavgift för andel av fastighets areal, motsvarande mark som tillsvidare inte 
utnyttjas för verksamheten på fastigheten.

Anstånd medges för viss tid, högst 10 år. Om mark under anståndstiden genom 
fastighetsbildningsåtgärd frångår fastigheten upphör anståndsmedgivandet att gälla och 
resterande tomtyteavgift förfaller till betalning. Utestående belopp löper med ränta enligt 
5 § räntelagen (SFS 1975:635) från den dag anståndet beviljades tills anståndet upphör. 
För tid därefter utgår dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen.

6.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter ska 
erläggas avgifter enligt 6.1 a) och b).
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6.6 Ökas fastighets tomtyta, ska erläggas avgift enligt 6.1 c) för tillkommande tomtyta som 
härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte ska anses vara förut erlagd. 

6.7 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt 
för Df upprättas, ska erläggas avgift enligt 6.1 d).

§ 7
7.1 För obebyggd fastighet ska erläggas del av full anläggningsavgift.

Avgift utgår per 
fastighet med:

Bostads-
fastighet

Annan 
fastighet

Servisavgift 5.1 a) 100 % 6.1 a) 100 %

Avgift per 
uppsättning FP

5.1 b) 100 % 6.1 b) 100 %

Grundavgift för 
Df

5.1 e) 100 % 6.1 d) 100 %

Tomtyteavgift 5.1 c) 100 % 6.1 c) 70 %

Lägenhetsavgift 5.1 d) 0 % -

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna 5.1 
a) och b), eller i det fall dagvatten bortleds till den allmänna anläggningen men 
förbindelse-punkt för Df inte upprättats, summan av avgifterna enligt 5.1 a), b) och e), jfr 
5.3 andra stycket.
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7.2 Bebyggs obebyggd fastighet ska erläggas resterande avgifter enligt följande:

Avgift utgår per 
fastighet med:

Bostads-
fastighet

Annan fastighet

Tomtyteavgift 5.1 c) *) 6.1 c) 30 %

Lägenhetsavgift 5.1 d) 100 % -

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.
*) Bebyggs bostadsfastighet tas ytterligare avgift ut enligt 5.1 c) om föreskriften i 5.3 
andra stycket så medger.

§8
8.1 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, ska erläggas 
reducerade avgifter enligt följande:

Avgifter för framdragen servisledning
en ledning 70 % av avgift enligt 5.1 a) resp. 6.1 a)

två ledningar 85 % av avgift enligt 5.1 a) resp. 6.1 a)

tre ledningar 100 % av avgift enligt 5.1 a) resp. 6.1 a)

Avgifter i övrigt
Bortledande av dagvatten sker genom upprättad förbindelsepunkt för Df.

V S Df Dg

Avgift per uppsättning FP 5.1 b) 30 % 50 % 20 % -

Tomtyteavgift 5.1 c) 30 % 50 % - 20 %

Lägenhetsavgift 5.1 d) 30 % 50 % - 20 %

Grundavgift för Df 5.1 e) 100 %

Avgift per FP 6.1 b) 30 % 50 % 20 % -

Tomtyteavgift 6.1 c) 30 % 50 % - 20 %

Grundavgift för Df 6.1 d) 100 %

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 
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8.2 Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilket avgiftsskyldighet inte tidigare 
förelegat, ska erläggas avgifter enligt 8.1.

Vid tillämpning av begränsningsregeln enligt 5.3 resp. 6.3 inräknas de sammanlagda 
avgifterna för tillkommande servisledningar inte till högre belopp än 100 % av avgiften 
enligt 5.1 a) resp. 6.1 a), även om servisledningarna lagts vid olika tillfällen och avgifterna 
därmed blivit högre.

8.3 För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än övriga 
servisledningar för fastigheten ska, utöver avgift enligt 8.1, erläggas en etableringsavgift 
om 50 % av avgiften enligt 5.1 a) resp. 6.1 a).Etableringsavgiften avses täcka 
huvudmannens merkostnader till följd av att arbetet inte utförs i samband med 
framdragning av övriga servisledningar.

§ 9
Den som svarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls ska erlägga 
anläggningsavgift.

Avgift utgår med: Utan moms (kr) Med moms (kr)

en avgift per m2 allmän platsmark för 
anordnande av dagvattenbortledning

130 163 

§10 
Avgifter enligt §§ 5- 6 och 9 är baserade på medeltalet av indextalet maj 2016 i 
Entreprenadindex för husbyggnad och anläggning (311 och 322 med indextalen 106,7 
respektive 109,5), motsvarande 108,1. När detta index ändras, har huvudmannen rätt att 
reglera avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än en gång årligen. Regleringen börjar 
gälla vid kommande årsskifte. Avrundning skall ske till närmast heltal kronor.

§ 11
Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och 
avlopp i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i 
övrigt, ska avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa.

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 5 – 8 får huvudmannen i 
stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens 
storlek.
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§ 12
12.1 Sedan avgiftsskyldighet inträtt, ska avgift betalas inom tid som anges i räkning.

12.2 Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, ska erläggas 
dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle ha skett.

12.3 Uppgår avgiften till belopp, som är betungande med hänsyn till fastighetens 
ekonomiska bärkraft och övriga omständigheter, ska om fastighetsägaren så begär och 
godtagbar säkerhet ställs, avgiften fördelas på årliga inbetalningar under viss tid, dock 
högst tio år. Ränta ska erläggas enligt 5 § räntelagen på varje del av avgiften som förfaller 
till betalning i framtiden från den dag då den första inbetalningen ska ske till dess 
ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta ska erläggas till dess ifrågavarande del av 
avgiften betalas eller ränta ska erläggas enligt 12.2.

12.4 Avgiftsskyldighet enligt 5.6, 5.7, 6.6 eller 7.2 föreligger, då bygglov för avsett ändrat 
förhållande meddelats eller ändrat förhållande – t ex ökning av tomtyta – inträtt utan att 
bygglov erfordrats eller meddelats. Det åligger fastighetsägaren att omgående anmäla till 
huvudmannen när det ändrade förhållandet inträtt. Försummar fastighetsägaren denna 
anmälningsplikt, tas dröjsmålsränta enligt 12.2 ut för tiden från det två månader förflutit 
sedan avgiftsskyldighet inträdde och fram till dess tilläggsavgiften betalas.

§ 13
13.1 Om efter ansökan från fastighetsägare och särskilt medgivande av huvudmannen 
ledningar utförts på annat sätt eller försetts med andra anordningar än huvudmannen 
bedömt nödvändigt, ska fastighetsägaren som begärt arbetets utförande ersätta 
huvudmannen överenskomna kostnader härför.

13.2 Om en fastighetsägare begär att ny servisledning ska utföras i stället för redan 
befintlig och finner huvudmannen skäl bifalla ansökan om detta, är fastighetsägaren 
skyldig att bekosta dels den nya servisledningens allmänna del med det avdrag som 
befinns skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick, dels 
borttagandet av den tidigare servisledningens allmänna del.

13.3 Finner huvudmannen påkallat att utföra ny servisledning i stället för och med annat 
läge än redan befintlig, är huvudmannen skyldig att ersätta fastighetsägaren hans kostnad 
för fastighetens del av den nya servisledningen och dess inkoppling med det avdrag som 
befinns skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick.
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BRUKNINGSAVGIFTER (§§ 14 – 23)
Avgifter för vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt.

§ 14
14.1  För bebyggd fastighet ska erläggas brukningsavgift

Avgift utgår per fastighet med: Utan moms (kr) Med moms (kr)

a) en fast avgift per år 4 040 (3 738) 5 050 (4 673)

b) en avgift per m3 levererat vatten 19,50 (18,00) 24,375 (22,50)

c) en avgift per år och lägenhet för 
bostadsfastighet och därmed 
jämställd fastighet

1 050 (970) 1 312,50 (1 212,50)

d) en avgift per år och varje påbörjat 
100-tal m2 tomtyta för annan fastighet

5,00 (4,73) 6,25 (5,91)

14.2  Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras 
avgifterna. 
Följande avgifter ska därvid erläggas för respektive ändamål:

V S Df Dg

Fast avgift 14.1 a) 25 % 45 % 10 % 20 %

Avgift per m3 14.1 b) 40 % 60 % - -

Avgift per lägenhet 14.1 c) 30 % 40 % 20 % 10 %

Avgift efter tomtyta 14.1 d) 30 % 40 % 20 % 10 %

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

14.3 Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till fastigheten. 
Har huvudmannen bestämt att för bebyggd fastighet vattenförbrukningen tillsvidare inte 
ska fastställas genom mätning, tas avgift enligt 14.1 b) ut efter en antagen förbrukning om 
150 m3/lägenhet och år i permanentbostad och med 60 m3/lägenhet och år för 
fritidsbostad.

14.4 För s.k. byggvatten ska erläggas brukningsavgift enligt 14.1 b). Om mätning inte sker, 
antas den förbrukade vattenmängden uppgå till 30 m3 per lägenhet.
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14.5 För extra mätställe (mätställe utöver ett per fastighet) ska erläggas en årlig avgift 
med ett belopp motsvarande 30 % av den fasta avgiften enligt 14.1 a). Beloppet avrundas 
till närmaste hela krontal.

Parallellkopplade vattenmätare räknas som ett mätställe.

14.6 Antas mätaren visa annan förbrukning än den verkliga, låter huvudmannen 
undersöka mätaren, om huvudmannen finner det nödvändigt eller om fastighetsägaren 
begär det.

Vid ovan avsedd undersökning eller prövning bestäms mätarens felvisning i två 
kontrollpunkter enligt SWEDACs föreskrifter om vatten- och värmemätare, STAFS 2007:2. 
Kan mätfelets storlek inte bestämmas eller har mätaren inte fungerat, har huvudmannen 
rätt att uppskatta förbrukningen. Fastighetsägare som inte godtar huvudmannens beslut 
efter genomförd undersökning eller huvudmannens uppskattning av förbrukningen, kan 
begära prövning av frågan hos Mark- och miljödomstolen.

14.7 Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren härvid 
godkänns, ska fastighetsägaren ersätta huvudmannen för undersökningskostnaderna i 
enlighet med vad som framgår av § 18.

14.8 För spillvattenmängd, som enligt huvudmannens medgivande avleds till dagvatten-
ledning (kylvatten o d), ska erläggas avgift med 30 % av avgiften enligt 14.1 b).

§ 15 
Den som hämtar vatten från vattenkiosk, brandpost eller liknande ska erlägga 
brukningsavgift.

Avgift utgår med: Utan moms (kr) Med moms (kr)

en avgift per m3 vatten* 21,00 26,25

*) Brandvatten är befriat från avgift. Mindre vattenuttag från vattenutkastare är befriat 
från avgift.

§ 16 
Den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls ska erlägga 
brukningsavgift. 

Avgift utgår med: Utan moms (kr) Med moms (kr)

en avgift per m2 allmän platsmark för 
bortledning av dagvatten

0,65 0,81
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§ 17
Tillförs avloppsnätet större spillvattenmängd än som svarar mot levererad vattenmängd 
eller avleds inte hela den levererade vattenmängden till avloppsnätet ska avgift för 
spillvattenavlopp erläggas efter den mängd spillvatten som avleds till avloppsnätet.

Mängden ska bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av 
ifrågavarande vatten- eller spillvattenmängd eller på annat sätt som överenskommits 
mellan huvudmannen och fastighetsägaren.

En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten ska debiteras efter annan grund än 
efter levererad mängd vatten är att skillnaden mellan mängderna vatten och spillvatten är 
avsevärd.

§ 18
För obebyggd fastighet ska erläggas brukningsavgift enligt 14.1 a).

Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras den fasta 
avgiften. Följande avgifter ska därvid erläggas för respektive ändamål:

V S Df Dg

Fast avgift 14.1 a) 25 % 45 % 10 % 20 %

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.
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§ 19
Har huvudmannen på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller har på grund av att 
fastighetsägaren åsidosatt sin skyldighet vattentillförseln avstängts eller reducerats eller 
annan åtgärd vidtagits av huvudmannen debiteras följande avgifter:

Avgift utgår med: Utan moms (kr) Med moms (kr)

Nedtagning av vattenmätare 500 625 

Uppsättning av vattenmätare 500 625

Avstängning av vattentillförsel 500 625

Påsläpp av vattentillförsel 500 625

Montering och demontering av 
strypbricka i vattenmätare

500 625

Undersökning av vattenmätare 500 625

Länsning av vattenmätarbrunn 500 625

Förgäves besök 500 625

Byte av mätarplombering 500 625

Sönderfrusen vattenmätare 500 625

Utanför ordinarie arbetstid 200 % av avgiften

§ 20
Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och 
avlopp i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i 
övrigt, ska avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa.

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 14 – 17 får huvudmannen i 
stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens 
storlek.
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§ 21
Avgift enligt 14.1 a), c) och d) debiteras i efterskott per månad eller varannan månad 
enligt beslut av huvudmannen. Avgift enligt 14.1 b) debiteras i efterskott på grundval av 
enligt mätning förbrukad vattenmängd eller annan grund som anges i §§ 14 och 16.

Det belopp som anges i räkning skall betalas den sista vardagen i kalendermånaden. 
Belopp avrundas till hela krontal. Avgift som ej erlagts i tid påförs dröjsmålsränta enligt 
räntelagen samt eventuell kostnad för inkassoavgift enligt lagen om ersättningar för 
inkassokostnader.

Sker enligt huvudmannens beslut mätaravläsning inte för varje debitering, får 
mellanliggande debiteringar ske efter uppskattad förbrukning, dock att mätaravläsning 
och debitering efter verklig förbrukning ska ske i genomsnitt minst en gång per år. 
Avläsning och debitering bör därjämte ske på fastighetsägarens begäran med anledning av 
fastighetsöverlåtelse.

§22
Har fastighetsägare begärt att huvudmannen ska företa åtgärd för att underlätta eller 
möjliggöra hans brukande av anläggningen i visst fall eller avseende eller har i övrigt 
särskild åtgärd påkallats på grund av fastighetens VA-förhållanden, får huvudmannen i 
stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens 
storlek.

TAXANS INFÖRANDE

§ 23
Denna taxa träder i kraft 2020-01-01. De brukningsavgifter enligt 14.1, 14.4 och 14.8 samt 
§ 16, som är baserade på uppmätning hos fastighetsägare, ska därvid tillämpas i fråga om 
den vattenmängd som levereras och den spillvattenmängd som släpps ut efter den ovan 
angivna dagen för taxans ikraftträdande.

* * *

Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och huvudmannen beträffande tillämpning och 
tolkning av denna taxa prövas av Mark- och miljödomstolen jämlikt 53 § lagen om 
allmänna vattentjänster.
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Lagstöd för avgifter och/eller beräkningsgrunder
Skyldighet att betala avgifter för allmänna vattentjänster regleras i lagen om 
allmänna vattentjänster (2006:412) §§ 24-28.

Avgifternas storlek och grunderna för hur de beräknas regleras i lagen om allmänna 
vattentjänster (2006:412) §§ 29-34.

Definitioner
Definitioner återfinns under § 3 i taxan.
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Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande 
Datum Diarienummer

2019-10-15 KS 2019/811

Taxa för renhållning 2020

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta i enlighet med 
Styrelsen för Tierps Energi & Miljö AB´s förslag

att anta Taxa för renhållning 2020.

Sammanfattning av ärendet
Den gällande renhållningstaxans revidering blev senast antagen av 
kommunfullmäktige den 6 november 2018, § 122/2018 och gäller från den 
1 januari 2019. Taxan ska finansiera de kostnaderna Tierps Energi & Miljö 
AB har för att fullgöra uppdraget att utföra det kommunala 
renhållningsansvaret. 

Renhållningstaxan är miljöstyrande och ska bidra till att styra Tierps 
kommuns mål inom avfallsområdet. Miljöbalken 27 kap. 5§ ger 
kommunen möjlighet att ta ut avgifter på ett sådant sätt att miljöanpassad 
avfallshantering främjas.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering
Den föreslagna renhållningstaxan för år 2020 är miljöstyrd. Det innebär att 
den som väljer bort att sortera matavfall kommer att få en högre 
renhållningstaxa än den som väljer att sortera matavfall.

Grundavgiften föreslås höjas med 7% för alla hushåll och verksamheter för 
att täcka de ökade kostnaderna för planering, information, administration, 
kundkontakt, upphandling, IT-system, tillgång till och vidareutveckling av 
återvinningscentraler samt införandet av nya mobila 
avfallshanteringstjänster. Till verksamheter räknas alla som inte är 
privathushåll, till exempel företag, skolor, föreningar och institutioner.

Hämtningsavgifter föreslås höjas med 7% för att täcka de ökade 
kostnaderna på grund av högre priser för destruktion av hushålls- och 
grovavfall. Hämtningsavgifter har inte höjts sedan år 2016 och har varit 
oförändrad i fyra år. Taxan ska finansiera de kostnader som Tierps Energi 
& Miljö AB har för att utföra uppdraget att utföra det kommunala 
renhållningsansvaret.

445



2 (2)

Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Missiv till KF angående Renhållningstaxa år 2020 
 Taxa för Renhållning 2020

Beslutet skickas till 
 Kommundirektör
 VD för Tierps Energi & Miljö AB
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Tierps Energi & Miljö AB
Box 9
815 21 Tierp
Besöksadress: Grevegatan 27, Tierp
Telefon: 0293-21 99 00

Dokumentnamn

Förslag till beslut
Datum Diarienummer

2019-10-10

Adress Delegationspunkt

Kommunfullmäktige

Renhållningstaxa för Tierps kommun 2020

Förslag till beslut 
Styrelsen för Tierps Energi & Miljö AB föreslår Kommunstyrelsen att 
hemställa till Kommunfullmäktige

att fastställa taxa för det kommunala renhållningsansvaret i Tierps 
kommun. Renhållningstaxa kommer att vara en miljöstyrd taxa enligt 
kommunfullmäktige beslut § 115/2015 och gäller från och med 
2020-01-01 intill dess att nytt beslut om taxa fattas.

Bakgrund
Den gällande renhållningstaxans revidering blev senast antagen av 
kommunfullmäktige den 6 november 2018, § 122/2018 och gäller från den 
1 januari 2019. Taxan ska finansiera de kostnaderna TEMAB har för att 
utföra uppdraget att utföra det kommunala renhållningsansvaret.

Beslutsunderlag 
 Bilaga 1, Förslag till renhållningstaxa 2020

Motivering
Renhållningstaxan är miljöstyrande och ska bidra till att styra Tierps 
kommuns mål inom avfallsområdet. Miljöbalken 27 kap. 5§ ger 
kommunen möjlighet att ta ut avgifter på ett sådant sätt att miljöanpassad 
avfallshantering främjas.
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Tierps Energi & Miljö AB
Box 9
815 21 Tierp
Besöksadress: Grevegatan 27, Tierp
Telefon: 0293-21 99 00

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Taxan påverkar inte Tierps kommuns resultat eller balansräkning då 
verksamheten ingår i Tierps Energi & Miljö AB.
Den föreslagna renhållningstaxan för år 2020 är miljöstyrd. Det innebär att 
den som väljer bort att sortera matavfall kommer att få en högre 
renhållningstaxa än den som väljer att sortera matavfall.

Grundavgiften föreslås att höjas med 7% för alla hushåll och verksamheter 
för att täcka de ökade kostnaderna för planering, information, 
administration, kundkontakt, upphandling, IT-system, tillgång till och 
vidareutveckling av återvinningscentraler samt införandet av nya mobila 
avfallshanteringstjänster. Till verksamheter räknas alla som inte är 
privathushåll, till exempel företag, skolor, föreningar och institutioner.

Hämtningsavgifter föreslås att höjas med 7% för att täcka de ökade 
kostnaderna på grund av högre priser för destruktion av hushålls- och 
grovavfall. Hämtningsavgifter har inte höjts sedan år 2016 och har varit 
oförändrad i fyra år.

Taxan ska finansiera de kostnaderna TEMAB har för att utföra uppdraget 
att utföra det kommunala renhållningsansvaret.

Tidplan
Taxan träder i kraft 2020-01-01.

Beslut delges 
Kommundirektör
VD för Tierps Energi & Miljö AB

Tierps Energi & Miljö AB

Kenneth Karlsson Tomas Ulväng
Ordförande VD
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Inledning

Bakgrund
Renhållningstaxan är miljöstyrande och ska bidra till att styra Tierps kommuns mål 
inom avfallsområdet.

Syfte
Att ge kommunen möjlighet att ta ut avgifter på ett sådant sätt att miljöanpassad 
avfallshantering främjas.

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

verksamhetsansvar för den del av avfallshanteringen som är kommunens ansvar. 
Avfallet får inte grävas ner, eldas upp eller på annat sätt slutligt omhändertas av 
någon annan än kommunen utan godkännande från kommunen.

2. Taxan ska finansiera de kostnaderna TEMAB har i sitt uppdrag av Tierps 
kommun för att utföra det kommunala renhållningsansvaret.

3. Samtliga avgifter är angivna inklusive moms.

4. Om TEMAB:s  kostnader ändras genom särskilda skatter, ny eller ändrad lag, 
förordning eller föreskrift skall angivna priser justeras i enlighet med 
kostnadsändringen.

5. Det belopp som anges i räkning skall betalas den sista vardagen i 
kalendermånaden. Belopp avrundas till hela krontal. Avgift som ej erlagts i tid 
påförs dröjsmålsränta enligt räntelagen samt eventuell kostnad för inkassoavgift 
enligt lagen om ersättningar för inkassokostnader.

6. I taxan finns avgifter för insamling och behandling av brännbart restavfall och 
matavfall (samlade avgiften) samt avgifter för särskilda avfallsslag och tjänster 
(separata avgifter). 

7. Den samlade avgiften består av en grundavgift och en hämtningsavgift. För att 
räkna ut den totala samlade avgiften, ska grundavgiften läggas ihop med 
hämtningsavgiften för valt abonnemang.

8. Separata avgifter är angiven för till exempel beställning av särskilda tjänster, 
behandlingsavgifter på återvinningscentralen (ÅVC) Gatmot, hämtning av 
hushållsnära förpackningar, samt ändring av abonnemang.

9. Saknar taxan tillämplighet för bortforsling/behandling av avfallsslag eller en 
tjänst har inte definierats i den kompletta taxan skall TEMAB räkna fram 
avgiften i det enskilda fallet dock till självkostnadspris.
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10. I renhållningsordningen finns bestämmelser om under vilka förutsättningar 
undantag från gällande bestämmelser kan medges. Undantag från gällande 
bestämmelser medför ej befrielse från grundavgiften.

11. Önskemål om ändring av abonnemang ställs till TEMAB med skriftlig ansökan. 
Se även TEMAB:s hemsida.

12. Ändring av tidpunkt för hämtning av brännbart hushållsavfall, matavfall och 
latrin kan ske på grund av väderleksförhållanden och helgdagar. TEMAB 
kommunicerar ut ändringar på sin hemsida.

13. TEMAB avgör om väg eller tomtmark är farbar för hämtningsfordon och om 
vändmöjlighet finns.

14. Kärlen skall placeras med handtaget utåt.

15. Med fastighetsinnehavare avses fastighetsägare eller den som är skattskyldig för 
fastigheten. Fastighetsinnehavaren är betalningsskyldig för avfallsabonnemang 
som gäller hämtning av brännbart restavfall och matavfall. 

16. Med nyttjanderättshavare avses den som, utan att omfattas av begreppet 
fastighetsinnehavare, har rätt att bruka eller nyttja fastigheten, till exempel 
genom hyresrätt eller arrende. Bostadsrättsföreningar är fastighetsinnehavare. 
Samfälligheter jämställs med fastighetsinnehavare i de fall avfallshanteringen 
ingår samfälligheten. En fastighetsägare är skyldig att betala avgifter enligt 
denna renhållningstaxa.

17. Fastighetsinnehavaren ansvarar för att:

17.1. teckna abonnemang för fastigheten, vilket motsvarar de boendes och 
de förekommande verksamhetsutövarnas behov.

17.2. de som bor eller är verksamma i fastigheten får nödvändig 
information om gällande regler för avfallshanteringen.

17.3. sorteringen av avfallet sker i överensstämmelse med gällande 
bestämmelser.

17.4. hämtplatsen uppfyller krav på god arbetsmiljö.

17.5. rengöra de kärl som ingår i abonnemanget.

17.6. snöröja, sanda och hålla vägen till avfallsbehållare lätt framkomlig. 
Enskild väg och tomtmark som utnyttjas för hämtning ska vara i 
sådant skick att den är farbar för hämtningsfordon.
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17.7. backmanöver skall inte förekomma av säkerhetsskäl. Erforderlig 
vändningsmöjlighet skall säkerställas för hämtningsfordon eller 
alternativ placering av kärl arrangeras och beslutas av TEAMB.

17.8. avfallskärlen finns tillgängliga för tömning aktuell hämtdag vardagar 
06.00–22.00, vid lördagshämtning 06.00–18.00.

17.9. tillhandahålla nycklar, portkoder och dylikt.

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

17.11. kärl inte placeras på ett sådant sätt att de utgör trafikfara.

17.12. vid ägarbyte ska skriftliga uppgifter om ny ägare och tillträdesdatum 
snarast lämnas till TEMAB. Anmälan ska vara undertecknad av 
frånträdande och tillträdande ägare. Blankett beställs hos TEMAB.

18. Gemensamma avfallsbehållare eller gemensam avfallslösning

18.1. Vid gemensamma avfallsbehållare eller gemensam avfallslösning 
delar två, tre eller högst fyra närbelägna fastigheter på de rörliga 
hämtningsavgifterna. Fast grundavgift utgår för samtliga fastigheter. 

18.2. Gemensamma avfallsbehållare eller gemensam avfallslösning prövas 
av TEMAB efter skriftlig ansökan till TEMAB. Se även TEMAB:s 
hemsida.

18.3. En samfällighetsförening sköter en eller flera samfälligheter. En 
samfällighet kan vara en gemensamhetsanläggning eller mark som 
flera fastigheter har nytta av, till exempel en parkeringsplats, väg eller 
grönyta.

19. Felsorteringsavgift
Om otillåtet avfall läggs i behållare avsedda för annat avfall har TEMAB rätt att 
ta ut en felsorteringsavgift för sortering och behandling. Otillåtet avfall i detta 
sammanhang är till exempel: förpackningar, tidningar, farligt avfall, batterier, 
elektriska och elektroniska produkter. Felsorteringsavgift kan även tas ut i de 
fall då felaktigt avfall läggs i kärl för matavfall (brunt kärl), samt matavfall som 
läggs i kärl för brännbart (grönt kärl). 

20. Städavgift
Om avfall sprids utanför behållare har TEMAB rätt att ta ut en städavgift.
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Avgiftsbestämmelser 
21. Grundavgift

Grundavgift betalas av alla fastighetsinnehavare och verksamheter och går 
inte att avsäga sig. I grundavgiften betalar kunden för möjligheten att 
utnyttja återvinningscentraler (möjlighet att lämna den del av 
hushållsavfallet som är grovsopor och farlig avfall). Dessutom finansierar 
grundavgiften planering, information, administration, kundkontakt, 
upphandling och liknande. Till verksamheter räknas alla verksamheter som 
inte är privathushåll, till exempel företag, skolor och institutioner.

Grundavgift/år

En-till tvåbostadshus 1235 kr/år
Flerbostadshus 615 kr/lägenhet och år
Verksamheter 590 kr/år

455



8

22. Hämtningsavgift - Abonnemang Källsortering

Hämtningsavgift källsortering betalar kunden för hämtning och behandling av 
sitt brännbara restavfall och matavfall. Nivån på hämtningsavgiften beror på val 
av abonnemang, behållarstorlek och hämtningsintervall. 

Årsabonnemang Källsortering

Restavfall

Hämtningsintervall Antal hämtningar per år Kärlvolym restavfall liter  
Inkl 
moms

Varannan vecka 26 140 SEK/år 636
  26 240 SEK/år 1434
  26 650 SEK/år 4134

Matavfall

Hämtningsintervall Antal hämtningar per år Kärlvolym restavfall liter  
Inkl 
moms

Varannan vecka 26 140 SEK/år 424
26 240 SEK/år 958

Sommarabonnemang Källsortering
V18/19 - V 38/39

Restavfall

Hämtningsintervall Antal hämtningar per år Kärlvolym restavfall liter  
Inkl 
moms

Varannan vecka 11 140 SEK/år 510
  11 240 SEK/år 794
  11 650 SEK/år 1752

Matavfall

Hämtningsintervall Antal hämtningar per år Kärlvolym restavfall liter  
Inkl 
moms

Varannan vecka 11 140 SEK/år 340
11 240 SEK/år 454
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23. Hämtningsavgift - Abonnemang Hemkompostering

Hemkompostering innebär hämtning en gång i månaden och förutsätter att 
abonnenten komposterar restavfallets organiska del i godkänd 
kompostbehållare. För att kunna erhålla abonnemang hemkompostering sorterat 
restavfall/kompostering krävs ansökan till Medborgarservice på Tierps kommun 
och kommunens myndighetsbeslut från miljö och hälsa på samhällsbyggnad.

Årsabonnemang Hemkompostering

Restavfall

Hämtningsintervall Antal hämtningar per år Kärlvolym restavfall liter  
Inkl 
moms

Varannan vecka 26 140 SEK/år 663
  26 240 SEK/år 1487
  26 650 SEK/år 3638

Sommarabonnemang Hemkompostering
V18/19 - V 38/39

Restavfall

Hämtningsintervall Antal hämtningar per år Kärlvolym restavfall liter  
Inkl 
moms

Varannan vecka 11 140 SEK/år 353
  11 240 SEK/år 637
  11 650 SEK/år 1594
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24. Hämtningsavgift – Abonnemang Osorterat

Årsabonnemang Osorterat

Restavfall

Hämtningsintervall Antal hämtningar per år Kärlvolym restavfall liter  
Inkl 
moms

Varannan vecka 26 140 SEK/år 1766
  26 240 SEK/år 3092
  26 650 SEK/år 7597

Sommarabonnemang Osorterat
V18/19 - V 38/39

Restavfall

Hämtningsintervall Antal hämtningar per år Kärlvolym restavfall liter  
Inkl 
moms

Varannan vecka 11 140 SEK/år 1418
  11 240 SEK/år 2167
  11 650 SEK/år 4296

Alternativa hämtningsintervall
gällande för alla abonnemang
Vid annan hämtningsintervall än varannan vecka (26 hämtningar 
årsabonnemang eller 11 hämtningar sommarabonnemang) 
multipliceras taxan enligt följande faktorer. 

Längsta möjliga hämtningsintervall för matavfall är varannan vecka. 

Längsta möjliga hämtningsintervall en- till tvåbostadshus är varannan 
månad.

Kortaste möjliga hämtningsintervall för privathushåll är var 14:e dag.

Hämtningsintervall

Antal 
hämtningar 
per år Faktor

4 x vecka 208 8
3 x vecka 156 6
2 x vecka 104 4
1 x vecka 52 2
1 x månaden 13 0,5
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1 x varannan månad 7 0,25

25. Särskild tilläggsavgift dragväg över 5 m

Tilläggsavgift dragväg, särskilda skäl krävs för dragväg över 5 m

Årspris per meter enkel dragväg
 

Hämtning var fjärde vecka 21: - kr 
Hämtning varannan vecka 43: - kr 
Hämtning varje vecka 86: - kr

26. Hämtning av latrin

Är avsett för sommarboende och omfattar hämtning maj-september. I 
abonnemanget ingår att TEMAB tillhandahåller 6 st engångsbehållare.

Normalservice hämtning av 6 st behållare per säsong 1926: - kr
Tilläggstjänster extra behållare i samband med ordinarie hämtning 362: - kr
Tilläggstjänster extra behållare utanför ordinarie hämtning 722: - kr

27. Särskilda tilläggsavgifter – hushåll och verksamheter

Timdebitering sopbil, avgift för hämtat avfall tillkommer 936: - kr/tim
Timdebitering liten flakbil, avgift för hämtat avfall tillkommer 705: - kr/tim
Abonnemangsförändring, byte av kärlstorlek eller antal kärl 143: - kr/st
Felsorteringsavgift, vid grov och upprepad felsortering 1059: - kr/kärl
Extra tömning av kärl, oavsett storlek 428: - kr/kärl
Per extra säck vid ordinarie tömning 139: - kr/säck
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28. Verksamheter/företag

Brännbart restavfall och matavfall från verksamheter hanteras enligt punkt 
avgiftsbestämmelser.

Alla verksamheter/företag skall införskaffa ett årskort före avlämning av 
verksamhetsavfall på valfri återvinningscentral i Tierps kommun. Årskortet 
skall alltid medföras och uppvisas till återvinningscentralens personal innan 
avlämning. Korten beställs vid TEMAB:s kundtjänst eller på TEMAB:s 
hemsida www.temab.tierp.se.

Årskort för avlämning av max 2 m3 avfall per öppningstillfälle 5243: - kr
Kompletteringskort per extra fordon till årskort 524: - kr

Vid större mängder än 2 m3 avfall per gång, hänvisas verksamheter/företag till 
ÅVC Gatmot. Där sker invägning och debitering per ton enligt taxa.

För Farligt Avfall (FA) från verksamheter/företag hänvisas till punkt 35 längre 
fram.
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29. Hämtning av FNA och förpackningar/tidningar vid 
verksamheter/företag/fastigheter

Årsabonnemang 240 l kärl hämtning 1 gång varje vecka 2194: - kr
Årsabonnemang 240 l kärl hämtning 1 gång varannan vecka 1097: - kr
Årsabonnemang 350 l kärl hämtning 1 gång varje vecka 3259: - kr
Årsabonnemang 350 l kärl hämtning 1 gång varannan vecka 1630 kr
Årsabonnemang 650 l kärl hämtning 1 gång varje vecka 5367: - kr
Årsabonnemang 650 l kärl hämtning 1 gång varannan vecka 2684: - kr
Årsabonnemang häckar för kartong hämtning 1 gång varje vecka 5367: - kr
Årsabonnemang häckar för kartong hämtning 1 gång varannan vecka 2684: - kr
Hämtning av små batterier vid fastighet 12 ggr/år   731: - kr
Hämtning av wellbalar storlek SJ pall minimum 5 st max 20 st/gång 123: - kr/st
Hämtning av enstaka wellbalar 284: - kr/st

30. Behandlingsavgifter vid återvinningscentral Gatmot

 
30.1. Osorterat avfall

Industriavfall per ton 2609: - kr
Byggavfall per ton 2609: - kr
Grovsopor per ton 2609: - kr
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31. Avfall till återvinning

Brännbart avfall 
utsorterat

per ton 1739: - kr

Rent trä, sorterad 
fraktion

per ton 602: - kr Endast omålat, obehandlat trä med begränsat 
inslag av spik och beslag

Trä, osorterat per ton 803: - kr Träfraktion med inslag av limträ, skivor och målat 
trä med begränsat inslag av spik och beslag

Stubbar och stockar per ton 1405: - kr Fria från jord och sten
Bygg- och 
rivningsmassor

per ton 803: - kr Schakt- och rivningsmassor med betong, asfalt, 
lättbetong, kakel, tegel. Fritt från armering, 
kablar och dylikt. Ej förorenade

Asfalt, ren per ton 495: - kr Asfalt fri från stenkolstjära eller andra 
föroreningar

Schaktmassor, enstaka 
lass. Ej förorenade

per ton 602: - kr Schaktmassor lämpliga som 
konstruktionsmaterial. Större mängder måste 
offereras

Metallskrot per ton 268: - kr

32. Avfall till behandling

Gatubrunnsrens och 
ledningsrens

per ton 1672: - kr Slamformigt avfall innehållande vatten, sand, 
sten och grus samt mindre mängd organiskt 
material. Ej förorenat med exempelvis olja. Vid 
tveksamhet om ev. föroreningar ska 
analysprotokoll medföras.
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33. Organiskt avfall

Komposterbart 
industriavfall

per ton 2006: - kr Ska vara komposterbart. Ej vätskor.

Park- och 
trädgårdsavfall

per ton 706: - kr Blandat grönavfall. Park- och trädgårdsavfallet 
får ej innehålla stubbar, stenar, glas, plast eller 
jord.

Grovt Ris från träd o 
buskar

per ton 599: - kr

Slam egna reningsverk per ton 203: - kr
Stallgödsel per ton 803: - kr

34. Tilläggsavgift

Ej karaktäriserat avfall per ton 1334: - kr

Avfall som saknar analysprotokoll och/eller ej är karaktäriserat av 
avfallsproducenten när sådant krävs. Avgiften reduceras med halva beloppet när 
nödvändiga dokument erhållits.

Minimiavgift 10700: - kr per parti från samma avlämningspunkt.
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35. Farligt avfall (FA)

35.1. Från Hushåll

Farligt avfall som kommer från ett hushåll kan alltid lämnas kostnadsfritt på valfri 
ÅVC inom Tierps kommun.

35.2. Från Verksamheter

Farligt avfall som kommer från en verksamhet, är som grundregel dess eget ansvar. 
Observera de strikta reglerna (ta kontakt med Länsstyrelsen) som gäller för 
transport av FA. 

Verksamheter äger rätt att anlita valfritt godkänt miljöföretag/entreprenör för 
omhändertagande av FA.

Av serviceskäl har TEMAB upphandlat en möjlighet att mot avgift kunna få FA 
avhämtat och omhändertaget av samma miljöföretag som TEMAB anlitar. För 
aktuella kontaktuppgifter och avtalsnummer kontakta TEMAB:s kundtjänst.

36. Av service- och miljöskäl erbjuder TEMAB mottagning av:

36.1. På valfri återvinningscentral

Små batterier < 3 kg 0 kr
Lampor och lysrör 0 kr
Vitvaror 0 kr
Smått elavfall med sladd/batteri 0 kr
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36.2. På Gatmot återvinningscentral

Trä, tryckimpregnerat per ton 3745: - kr Tryckimpregnerat virke och slipers.
Kylar/frysar av 
företagskaraktär

per styck 1204: - kr

Elektronik, ej 
producentansvar

per kg 13: - kr

Oljeförorenade 
massor*

per ton 2611: - kr Mindre mängd massor som är förorenade med 
olja

Spillolja per liter 8: - kr
Spillolja per fat 1070: - kr
Asbest* per ton 3934: - kr Asbesthaltigt avfall, eternit o.d. Avfallet ska vara 

inplastat.
Förorenade bygg- och 
rivningsmassor *

per ton 3542: - kr Schakt- och rivningsmassor med betong, asfalt, 
lättbetong, kakel, tegel som är förorenade med 
ex. olja, stenkolstjära.

*Karaktärisering och analysprotokoll med föroreningsgrad ska överlämnas 
innan avlämning
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Lagstöd för avgifter och/eller beräkningsgrunder
Miljöbalken 27 kap. 5§ ger kommunen möjlighet att ta ut avgifter på ett sådant sätt 
att miljöanpassad avfallshantering främjas.
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Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande 
Datum Diarienummer

2019-10-15 KS 2019/812

Taxa för slamavgifter 2020

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta i enlighet med 
Styrelsen för Tierps Energi & Miljö AB´s förslag

att anta Taxa för slamavgifter 2020.

Sammanfattning av ärendet
Den gällande slamtaxan revidering blev senast antagen av 
kommunfullmäktige den 6 november 2018, § 121/2018 och gäller från den 
1 januari 2019. Taxan ska finansiera de kostnaderna Tierps Energi & Miljö 
AB har för att utföra uppdraget att utföra det kommunala 
renhållningsansvaret för tömning av slam från enskilda avlopp och 
slamavskiljare/köksavlopp.

I Tierps kommun är det Tierps Energi & Miljö AB som ansvarar för 
insamling av hushållsavfall och därmed också tömning och behandling av 
slam från enskilda avloppsanläggningar, slamavskiljare/köksavlopp. För 
själva tömningen anlitar Tierps Energi & Miljö AB i sin tur en entreprenör. 

Slammet i enskilda avloppsanläggningar, slamavskiljare/köksavlopp 
klassas som hushållsavfall och enligt miljöbalken är det endast kommunen, 
eller den entreprenör som kommunen har utsett, som får tömma och 
transportera bort hushållsavfallet. Det innebär att slam inte får tömmas 
eller transporteras på något annat sätt.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering
Slamtaxan för år 2020 höjs med 7 % på grund av de ökade priserna för 
destruktion av slam och de höjda leverantörspriserna. Slamtaxan har inte 
höjds sedan 2016.

Taxan ska finansiera de kostnaderna Tierps Energi & Miljö AB har för att 
utföra uppdraget att utföra det kommunala renhållningsansvaret för 
tömning av slam från enskilda avlopp och slamavskiljare/köksavlopp.

Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Missiv till KF angående slamtaxa år 2020 
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 Taxa för slamavgifter 2020

Beslutet skickas till 
 Kommundirektör
 VD för Tierps Energi & Miljö AB
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Tierps Energi & Miljö AB Handläggare
Box 9 Tomas  Ulväng
815 21 Tierp  VD
Besöksadress: Centralgatan 7, Tierp Telefon: 0293-21 99 02
Telefon: 0293-21 99 00 Epost: tomas.ulvang@temab.tierp.se

Dokumentnamn

Förslag till beslut
Datum Diarienummer

2019-10-10

Adress Delegationspunkt

Kommunfullmäktige

Slamtaxa för Tierps kommun 2020

Förslag till beslut 
Styrelsen för Tierps Energi & Miljö AB föreslår Kommunstyrelsen att 
föreslå Kommunfullmäktige

att fastställa slamtaxa i Tierps kommun. Slamtaxa skall gäller från och 
med 2020-01-01 intill dess att nytt beslut om taxa fattas.

Bakgrund
Den gällande slamtaxa revidering blev senast antagen av 
kommunfullmäktige den 6 november 2018, § 121/2018 och gäller från den 
1 januari 2019. Taxan ska finansiera de kostnaderna TEMAB har för att 
utföra uppdraget att utföra det kommunala renhållningsansvaret för 
tömning av slam från enskilda avlopp och slamavskiljare/köksavlopp.

Beslutsunderlag 
 Bilaga 1, Förslag till slamtaxa 2020

Motivering
I Tierps kommun är det TEMAB som ansvarar för insamling av 
hushållsavfall och därmed också tömning och behandling av slam från 
enskilda avloppsanläggningar, slamavskiljare/köksavlopp. För själva 
tömningen anlitar TEMAB i sin tur en entreprenör. 

Slammet i enskilda avloppsanläggningar, slamavskiljare/köksavlopp 
klassas som hushållsavfall och enligt miljöbalken är det endast kommunen, 
eller den entreprenör som kommunen har utsett, som får tömma och 
transportera bort hushållsavfallet. Det innebär att slam inte får tömmas 
eller transporteras på något annat sätt.
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Tierps Energi & Miljö AB Handläggare
Box 9 Tomas  Ulväng
815 21 Tierp  VD
Besöksadress: Centralgatan 7, Tierp Telefon: 0293-21 99 02
Telefon: 0293-21 99 00 Epost: tomas.ulvang@temab.tierp.se

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Taxan påverkar inte Tierps kommuns resultat eller balansräkning då 
verksamheten ingår i Tierps Energi & Miljö AB. 
Slamtaxan för år 2020 höjs med 7 % på grund av de ökade priserna för 
destruktion av slam och de höjda leverantörs priser. Slamtaxan har inte 
höjds sedan 2016.

Taxan ska finansiera de kostnaderna TEMAB har för att utföra uppdraget 
att utföra det kommunala renhållningsansvaret för tömning av slam från 
enskilda avlopp och slamavskiljare/köksavlopp.

Tidplan
Taxan träder i kraft 2020-01-01.

Beslut delges 
Kommunchef
VD för Tierps Energi & Miljö AB

Tierps Energi & Miljö AB

Kenneth Karlsson Tomas Ulväng
Ordförande VD
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Inledning

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

Syfte
Att ge kommunen möjlighet att ta ut avgifter på ett sådant sätt att miljöanpassad 
avfallshantering främjas.

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

verksamhetsansvar för den del av avfallshanteringen som är kommunens 
ansvar. Avfallet får inte grävas ner, eldas upp eller på annat sätt slutligt 
omhändertas av någon annan än kommunen utan godkännande från 
kommunen.

2. Lagstadgad mervärdeskatt ingår i de i taxan angivna beloppen avseende 
anläggnings- och brukningsavgifter.

3. Det belopp som anges i fakturan skall betalas den sista vardagen i 
kalendermånaden. Belopp avrundas till hela krontal. Avgift som ej erlagts i 
tid påförs dröjsmålsränta enligt räntelagen samt eventuell kostnad för 
inkassoavgift enligt lagen om ersättningar för inkassokostnader.

4. Med fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den som 
enligt 1 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som 
fastighetsägare. Tomträttshavare jämställs med fastighetsinnehavare i denna 
taxa. Med nyttjanderättshavare avses den som, utan att omfattas av 
begreppet fastighetsinnehavare, har rätt att bruka eller nyttja fastigheten, till 
exempel genom hyresrätt eller arrende. Bostadsrättsföreningar är 
fastighetsinnehavare. Samfälligheter jämställs med fastighetsinnehavare i de 
fall avfallshanteringen ingår samfälligheten. En fastighetsägare är skyldig att 
betala avgifter enligt denna taxa för slamavgifter.

5. I renhållningsordningen 24-37 § finns bestämmelser om under vilka 
förutsättningar undantag från gällande bestämmelser kan medges.

6. Enskild väg som nyttjas för hämtning skall hållas röjd och i sådant skick att 
den är framkomlig för hämtningsfordon. Erforderlig vändmöjlighet skall 
finnas.

7. Ändring av tidpunkt för tömning av slam kan ske på grund av 
väderleksförhållanden och helgdagar. Ordinarie hämtning utförs i den 
ordning som TEMAB bestämmer.
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8. Om TEMAB:s  kostnader ändras genom särskilda skatter, ny eller ändrad 
lag, förordning eller föreskrift skall angivna priser justeras i enlighet med 
kostnadsändringen.

9. Saknar taxan tillämplighet för bortforsling/behandling av avfallsslag eller en 
tjänst har inte definierats i den kompletta taxan skall TEMAB räkna fram 
avgiften i det enskilda fallet dock till självkostnadspris.

10. Önskemål om ändring av abonnemang ställs till TEMAB med skriftlig 
ansökan. Se även TEMAB:s hemsida.

11. Förhållanden på tömningsplatsen
Slamavskiljaren eller den slutna tanken ska vara lätt åtkomlig och synlig. 
Anläggningen ska vara markerad med skylt märkt ”slam”. Brunnslocket får 
ej vara övertäckt eller fastfruset och får inte vara tyngre än att det lätt kan 
hanteras av en person. Tömningsfordonet körs så nära avloppsanläggningen 
som chauffören anser sig kunna köra utan att förorsaka skada på fastighet 
eller tömningsfordon. Kontakta TEMAB om särskilda önskemål om 
uppställningsplats finns. Det är dock alltid chauffören som har det slutgiltiga 
avgörandet om uppställningsplats.
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Avgiftsbestämmelser 

Typ av hämtning Volym 
kbm

Beräkningsgrund Kronor

Slamavskiljare/köksavlopp
Ordinarie hämtning samt överens-
kommen regelbunden tömning

   0 - 1,5 per tömning 762: - 
1,6 - 3 per tömning 1130: - 
3,1 - 5 per tömning 1668: - 
5,1 - 8 per tömning 2669: - 

Budning (extra beställning) 
   0 - 1,5 per tömning 1255: - 
1,6 - 3 per tömning 1610: - 
3,1 - 5 per tömning 2176: - 
5,1 - 8 per tömning 3449: - 

Slutna tankar
Överenskommen regelbunden 
tömning

   0 - 3 per tömning 1130: - 
3,1 - 5 per tömning 1668: - 
5,1 - 8 per tömning 2669: - 

Budning (extra beställning)
   0 - 3 per tömning 1610: - 
3,1 - 5 per tömning 2176: - 
5,1 - 8 per tömning 3449: - 

Tilläggsavgifter
Tillägg för slang över 25 m per 5 meter 102: -
Tillägg för volym >8 per kubikmeter 385: -
Akuttömning inom 24 h under 
ordinarie arbetstid

per tömning  1605: -

Akuttömning inom 24 h utanför 
ordinarie arbetstid

per timme 1883: -

Bomkörning* per tillfälle 535: - 

* En så kallad bomkörning uppstår om slambilen inte kan utföra slamtömningen 
som planerat. Exempel på orsaker till bomkörning kan vara att handtag saknas på 
betonglock, hinder på vägen, att brunnslocket är blockerat eller för lång 
slangdragning.
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Lagstöd för avgifter och/eller beräkningsgrunder
Miljöbalken 27 kap 5 § ger kommunen möjlighet att ta ut avgift på ett sådant sätt att 
miljöanpassad avfallshantering främjas.

Renhållningsordning för Tierps kommun giltig från och med 2018-05-01
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utskottet arbete och omsorg
2019-10-07

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign

§ 96
Dnr 2019/754     

Riktlinjer för avgifter inom vård och omsorg för insatser enligt 
socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen och taxa i 
anslutning till insatser enligt LSS 

Beslut 
Utskottet Arbete och omsorg föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta

att anta Riktlinje för avgifter inom vård och omsorg för insatser enligt 
socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen och taxa i anslutning till 
insatser enligt LSS att gälla fr o m 1 januari 2020, och

att upphäva tidigare beslut gällande principer och avgifter inom området, 
KF §130/2012, KF §46/2016 KF §146/2016, KF §128/2017.

Sammanfattning av ärendet
Genom åren har kommunfullmäktige fattat beslut om principer för avgifter i 
samma beslut som avgiftsnivåerna. När nya avgiftsnivåer har fastställts av 
kommunfullmäktige har det samtidigt beslutats att tidigare beslut upphävs. 
Detta har skapat en otydlighet i vilka principer som fortfarande gäller, då det 
inte tydligt framgår av underlag och/eller beslutsprotokoll om det är hela 
eller delar av beslutet som upphävts. Eftersom besluten är fattade under en 
tioårsperiod är det även svårt att få en överblick över vilka bestämmelser 
som finns.

I riktlinjerna anges principer för avgifter, avgiftsberäkning, fakturering och 
regler vid frånvaro. Förändringar, tillägg eller förtydliganden föreslås för 
följande områden:

 Avgift till Svenska kyrkan eller andra trossamfund ska inte räknas 
med i förbehållbeloppet. 

 Tydliggörande att om hushållsel ingår i hyra för särskilt boende ska 
detta räknas av i förbehållsbeloppet. 

 Avgift för kommunal hälso- och sjukvård ändras från besöksavgift 
med maxtaxa till fast månadsavgift. Detta för att förenkla 
administrationen för berörda yrkesgrupper. 

 Förtydliganden för avgiftsbefrielse för vissa grupper och i vissa 
situationer. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utskottet arbete och omsorg
2019-10-07

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign

Beslutsmotivering 
Syftet med riktlinjerna är att säkerställa rättssäkerhet och likabehandling vid 
handläggning, beräkning och uttag av avgifter. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Det går inte att göra en generell beräkning, då varje avgiftsbeslut beräknas 
individuellt utifrån den enskildes avgiftsutrymme. Beslutet kommer inte i 
någon större utsträckning få ekonomiska konsekvenser.

Protokollsanteckning
Viktoria Söderling (S) lämnar följande protokollsanteckning:

”Riktlinjer ska alltid föregås av en principdiskussion som tas upp i utskottet innan 
beslut.”

Beslutsunderlag 
 Tjänsteutlåtande
 Riktlinjer för avgifter inom vård och omsorg för insatser enligt 

socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen och taxa i anslutning till 
insatser enligt LSS

 Utredning/underlag för beslut om avgifter inom vård och omsorg

Beslutet skickas till
 Verksamhetschef VoO Helena Carlsson
 Områdeschef bistånd Hanna Fontaeus
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Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande 
Datum Diarienummer

2019-09-20 KS 2019/754

Riktlinjer för avgifter inom vård och omsorg för insatser enligt 
socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen och taxa i 
anslutning till insatser enligt LSS

Förslag till beslut
Utskottet Arbete och omsorg föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta

att anta Riktlinje för avgifter inom vård och omsorg för insatser enligt 
socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen och taxa i anslutning till 
insatser enligt LSS att gälla fr o m 1 januari 2020, och

att upphäva tidigare beslut gällande principer och avgifter inom området, 
KF §130/2012, KF §46/2016 KF §146/2016, KF §128/2017.

Sammanfattning av ärendet
Genom åren har kommunfullmäktige fattat beslut om principer för avgifter 
i samma beslut som avgiftsnivåerna. När nya avgiftsnivåer har fastställts 
av kommunfullmäktige har det samtidigt beslutats att tidigare beslut 
upphävs. Detta har skapat en otydlighet i vilka principer som fortfarande 
gäller, då det inte tydligt framgår av underlag och/eller beslutsprotokoll om 
det är hela eller delar av beslutet som upphävts. Eftersom besluten är 
fattade under en tioårsperiod är det även svårt att få en överblick över vilka 
bestämmelser som finns.

I riktlinjerna anges principer för avgifter, avgiftsberäkning, fakturering och 
regler vid frånvaro. Förändringar, tillägg eller förtydliganden föreslås för 
följande områden:

 Avgift till Svenska kyrkan eller andra trossamfund ska inte räknas 
med i förbehållbeloppet. 

 Tydliggörande att om hushållsel ingår i hyra för särskilt boende ska 
detta räknas av i förbehållsbeloppet. 

 Avgift för kommunal hälso- och sjukvård ändras från besöksavgift 
med maxtaxa till fast månadsavgift. Detta för att förenkla 
administrationen för berörda yrkesgrupper. 

 Förtydliganden för avgiftsbefrielse för vissa grupper och i vissa 
situationer. 
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Beslutsmotivering 
Syftet med riktlinjerna är att säkerställa rättssäkerhet och likabehandling 
vid handläggning, beräkning och uttag av avgifter. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering
Det går inte att göra en generell beräkning, då varje avgiftsbeslut beräknas 
individuellt utifrån den enskildes avgiftsutrymme. Beslutet kommer inte i 
någon större utsträckning få ekonomiska konsekvenser.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteutlåtande
 Riktlinjer för avgifter inom vård och omsorg för insatser enligt 

socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen och taxa i anslutning 
till insatser enligt LSS

 Utredning/underlag för beslut om avgifter inom vård och omsorg

Beslutet skickas till 
 Verksamhetschef VoO Helena Carlsson
 Områdeschef bistånd Hanna Fontaeus

I tjänsten 

Jenny Hedberg
Verksamhetsutvecklare
Vård och omsorg 
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Inledning

Bakgrund
Genom åren har kommunfullmäktige fattat beslut om principer för avgifter i samma 
beslut som avgiftsnivåerna. När nya avgiftsnivåer har fastställts av 
kommunfullmäktige har det samtidigt beslutats att tidigare beslut upphävs. Detta 
har skapat en otydlighet i vilka principer som fortfarande gäller, då det inte tydligt 
framgår av underlag och/eller beslutsprotokoll om det är hela eller delar av beslutet 
som upphävts. Eftersom besluten är fattade under en tioårsperiod är det även svårt 
att få en överblick över vilka bestämmelser som finns. 

Syfte
Syftet med riktlinjerna är att säkerställa rättssäkerhet och likabehandling vid 
handläggning, beräkning och uttag av avgifter. 

Omfattning
Riktlinjerna omfattar insatser inom vård och omsorg. Insatser och service som ges 
inom socialtjänsten, individ- och familjeomsorgen, omfattas inte av denna riktlinje. 

Riktlinjerna kompletteras av gällande Taxa för service och tjänster i anslutning till 
insatser inom vård och omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning.

Principer för avgifter
Kommunens rätt att ta ut avgifter för insatser för vård, omsorg och socialt stöd 
regleras i

 8 kap. socialtjänstlag (2001:453), SoL, 
 17 kap. 8 § hälso- och sjukvårdslag (2017:30), HSL samt 
 18-21 §§ lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, 

LSS. 

Kommunen får enligt 8 kap. 2 § SoL ta ut skälig ersättning för hemtjänst, 
dagverksamhet, bostad i sådant särskilt boende som avses i 5 kap. 5 § andra stycket 
eller 7 § tredje stycket SoL och som inte omfattas av 12 kap. Jordabalken eller för 
annan liknande social tjänst enligt grunder som kommunen bestämmer. Avgifterna 
får inte överstiga kommunens självkostnader. Då ledsagning ses som en del i 
hemtjänsten enligt socialtjänstlagens förarbeten omfattas insatsen av maxtaxan. 

486



6

Huvudprinciper i avgiftssystemet för avgift som omfattas av 
maxtaxa 

Socialtjänstlagen

Vissa avgifter ska enligt 8 kap. 4 § SoL regleras efter den enskildes avgiftsunderlag 
baserat på den inkomst som den enskilde kan antas komma att få under de närmaste 
tolv månaderna, fördelad med lika belopp per månad. Detta gäller avgift för 
hemtjänst, dagverksamhet, bostad i särskilt boende och kommunal hälso- och 
sjukvård. Dessa avgifter får inte enligt 8 kap. 6 § SoL uppgå till ett så stort belopp 
att den enskilde inte förbehålls tillräckliga medel av sitt avgiftsunderlag för sina 
personliga behov och andra normala levnadskostnader, så kallat förbehållsbelopp. 

Av 8 kap. 7 § SoL följer vidare att kommunen ska bestämma den enskildes 
förbehållsbelopp genom att beräkna den enskildes levnadsomkostnader, utom 
bostadskostnaden, med ledning av ett minimibelopp. Bostadskostnaden ska 
beräknas för sig och läggs till i förbehållsbeloppet. Det finns även genom 
bestämmelser i 8 kap. 5 § SoL ett högkostnadsskydd, maxtaxa, för hur stor avgiften 
kan vara. När avgifterna fastställs ska kommunen enligt 8 kap. 6 § SoL dessutom 
försäkra sig om att den enskildes make eller sambo inte drabbas av en oskäligt 
försämrad ekonomisk situation. 

Då lagen inte föreskriver exakt summa på avgift beslutar kommunfullmäktige i 
Tierps kommun om vilka priser som ska gälla för olika insatser i kommunen. 
Priserna ses regelbundet över och ska ligga i jämförelse med samhällets utveckling. 
Beroende på den enskildes ekonomi kan avgiften bli lägre än den taxa som 
fastställts.

Hälso- och sjukvård

Avgifter enligt hälso- och sjukvårdslagen får enligt 17 kap 8 § tas ut för hälso- och 
sjukvård som kommunen ska erbjuda enligt 12 kap 1 och 2 §§ eller 14 kap 1 §. Det 
vill säga hälso- och sjukvård till personer som beviljats särskilt boende eller bostad 
med särskild service enligt SoL, samt hemsjukvård i ordinärt boende. Enligt PM 
2003 från Svenska kommunförbundet (nuvarande Sveriges kommuner och 
landsting, SKL) framgår att bostad med särskild service enligt LSS likställs med 
boende enligt SoL. 

Avgifterna för kommunal hälso- och sjukvård, förbrukningsartiklar enligt HSL samt 
hemtjänst och dagverksamhet enligt socialtjänstlagen får högst uppgå till en 
tolftedel av 0,5392 prisbasbelopp.

Enskild som är inskriven i hemsjukvården betalar en fast månadsavgift. 
Månadsavgiften omfattar även delegerad hälso- och sjukvård som utförs av annan 
än legitimerad personal. Avgiften ingår i maxtaxan. För tillfälliga insatser, eller om 
den enskilde inte är inskriven i hemsjukvården, utgår en besöksavgift.
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Vid utprovning av hjälpmedel för dem som inte är inskrivna i hemsjukvård tas en 
avgift ut. I avgiften ingår ett uppföljande besök. Avgiften är den samma oavsett om 
den enskilde hämtar hjälpmedlet eller får det levererat till hemmet.

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Insatser enligt LSS är enligt lag avgiftsfria men kommunen har med stöd av 19 § 
LSS rätt att ta ut skäliga avgifter i vissa fall. Avgifter får tas ut för bostad, kost, 
fritidsverksamhet, kulturella aktiviteter och resor av dem som har hel allmän 
ålderspension, hel sjukersättning eller aktivitetsersättning eller annan inkomst av 
motsvarande storlek enligt de grunder som kommunen bestämmer. Avgifterna får 
inte överstiga kommunens självkostnader och kommunen ska se till att den enskilde 
får behålla tillräckliga medel för sina personliga behov. Vårdnadshavare är även 
enligt 20 § LSS skyldiga att i skälig utsträckning bidra till kommunens kostnader 
för omvårdnaden om den enskilde är under 18 år.

Maxtaxa – högkostnadsskydd för avgifter

Högkostnadsskyddet, maxtaxan, reglerar den högsta avgift kommunen får ta ut för 
hemtjänst, dagverksamhet, insatser i särskilt boende samt kommunal hälso- och 
sjukvård per månad. Av 8 kap. 5 § SoL följer att avgift för dessa insatser högst får 
uppgå till en tolftedel av 0,5392 gånger fastställt prisbasbelopp per månad.

Avgiften baseras på de insatser den enskilde får (utifrån beviljad tid) och dennes 
ekonomiska förutsättningar, det vill säga hur stora inkomster och utgifter den 
enskilde har. Då hänsyn tas till den enskildes ekonomiska förutsättningar 
(avgiftsutrymme) kan avgiften bli lägre än maxtaxan. 

Förbehållsbelopp 
Kommunala avgifter får enligt 8 kap. 6 § SoL inte uppgå till ett så stort belopp att 
den enskilde inte förbehålls tillräckliga medel av sitt avgiftsunderlag för sina 
personliga behov och andra normala levnadskostnader (förbehållsbelopp). 
Förbehållsbeloppet, summan av minimibelopp, individuellt tillägg och 
bostadskostnaden, är alltså den lägsta nivå på vad den enskilde har rätt att 
förbehålla sig av sina egna medel. 

Avgift till Svenska kyrkan eller andra trossamfund ska inte räknas in i 
förbehållsbeloppet. 

Minimibelopp 
Minimibeloppet är ett schablonbelopp som fastställs årligen av riksdagen och ska 
enligt 8 kap. 7 § SoL täcka normala levnadskostnader för livsmedel, kläder, skor, 
fritid, hygien, dagstidning, telefon, hemförsäkring, öppen hälso- och sjukvård, 
tandvård, hushållsel, förbrukningsvaror, resor, möbler, husgeråd och läkemedel. 
Vid beräkning av minimibeloppet ska beloppet alltid per månad utgöra lägst en 
tolftedel av 1,3546 gånger prisbasbeloppet för ensamstående eller 1,1446 gånger 
prisbasbeloppet för var och en av sammanlevande makar och sambor. 
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Minimibeloppet beräknas med utgångspunkt i Konsumentverkets hushållsbudget 
avseende skäliga levnadskostnader och baseras på riksnormen för försörjningsstöd. 
Då beloppet bygger på en schablon ska det inte täcka den enskildes faktiska 
kostnader. 

Livsmedelsposten är beräknad att täcka livsmedel och inte kostnad för måltider 
genom matdistribution, matabonnemang i särskilt boende eller fördyrad specialkost 
på grund av sjukdom. Se vidare rubriken Höjning av minimibeloppet – individuellt 
tillägg. Posterna dagstidning och telefon avser att täcka kostnader för prenumeration 
på en daglig tidning, abonnemangs- och samtalsavgifter för telefon. Posterna för 
hälso- och sjukvård, samt läkemedel beräknas som en tolftedel av årskostnaden för 
personer som betalar upp till nivån för respektive högkostnadsskydd. Med posten 
resor avses kostnader för lokalresor med kollektivtrafik, inklusive färdtjänst och 
sjukresor. 

Höjning av minimibeloppet - individuellt tillägg 

Av 8 kap. 8 § SoL följer att kommunen ska höja minimibeloppet i skälig omfattning 
om den enskilde på grund av särskilda omständigheter varaktigt har behov av ett 
väsentligt högre belopp. Av lagens förarbeten följer att ett höjt minimibelopp ska 
fastställas efter en individuell prövning och att kommunen bör godta den faktiska 
merkostnaden när den fastställer ett högre minimibelopp, om inte merkostnaden är 
oskäligt hög. 

Den som anser sig uppfylla lagens krav för höjning av minimibeloppet kan begära 
individuellt tillägg till förbehållsbeloppet. Varaktigt tolkas i Tierps kommun som en 
period av minst sex månader. Ett väsentligt belopp tolkas som belopp som 
överstiger 200 kr per månad. Uppgifterna ska kunna styrkas vid ansökan. 

Av lagens förarbeten ges följande exempel på situationer som kan föranleda en 
höjning av minimibeloppet:

 Fördyrad kost. I lagens förarbeten anges att de schabloniserade kostnaderna 
för kost som ingår i minimibeloppet är framräknade för personer som är 61 
år och äldre. Då yngre personer normalt konsumerar mer livsmedel och 
därmed har en större kostnad för livsmedel ska kommunerna ta hänsyn till 
denna merkostnad. Det innebär att yngre personer med funktionsnedsättning 
bör få ett högre belopp. På samma sätt bör kommunerna enligt lagens 
förarbeten höja minimibeloppet för äldre personer med varaktiga 
merkostnader för livsmedel. Om den enskilde betalar en avgift för 
färdiglagad mat som levereras av hemtjänsten, eller ges inom ramen för 
dagverksamhet eller vid ett särskilt boende, och om avgiften för maten 
överstiger den skäliga kostnaden för mat i Konsumentverkets hushållsbudget, 
ska kommunen höja förbehållsbeloppet för merkostnaden och den faktiska 
merkostnaden kan i sådant fall godtas. Detta då kostnaden för mat är högre i 
jämförelse med om man lagar maten själv. Det individuella beloppet påverkar 
inte avgiften för måltiderna men däremot kan hemtjänst-, service och 
omvårdnadsavgiften för boendet påverkas. Detta gäller ej vid oplanerad vistelse 
på korttidsboende. 
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 Underhållskostnad för minderåriga barn. Förbehållsbeloppet bör enligt 
lagens förarbeten kunna höjas för de merkostnader som uppkommer i 
samband med hemmavarande barn. 

 Kostnader till följd av funktionshinder, rehabilitering/habilitering inklusive 
resekostnader. Förbehållsbeloppet bör enligt lagens förarbeten kunna höjas 
för de merkostnader som uppkommer i samband dessa situationer. 

 Yngre personers med funktionshinder rätt till fritidsaktiviteter som är 
naturliga för yngre personer. Förbehållsbeloppet bör enligt lagens förarbeten 
kunna höjas för de merkostnader som uppkommer i samband med 
fritidsaktiviteter. 

 Yngre personers med funktionshinder behov av medel för bosättning och 
familjebildning. Enligt lagens förarbeten bör levnadskostnader för yngre 
personer med funktionsnedsättning beräknas till en nivå som överstiger 
minimibeloppet upp till 10 procent. 

 Kostnader för god man. Förbehållsbeloppet bör enligt lagens förarbeten 
kunna höjas för de merkostnader som uppkommer i samband med eventuell 
god man. 

 Kostnader för andra aktiviteter eller ändamål som den enskilde av olika 
anledningar inte kan eller bör avstå ifrån. 

Om de extra kostnaderna ersätts på annat sätt ska förbehållsbeloppet inte höjas.

Sänkning av minimibeloppet 

Av 8 kap. 8 § SoL följer att kommunen även får minska minimibeloppet i skälig 
omfattning om den enskilde inte har en kostnad för de poster som minimibeloppet 
ska täcka därför att kostnaden ingår i avgiften för hemtjänst och dagverksamhet, 
kostnaden ingår i avgiften eller hyran för bostad i särskilt boende eller då posten 
tillhandahålls kostnadsfritt. Kommunen får dock inte minska minimibeloppet med 
anledning av att den enskilde omfattas av avgiftsfria hälso- och sjukvårdsbesök 
enligt 17 kap. 3 § HSL. 

Om kostnadsposten som föranleder minskningen ingår i Konsumentverkets 
beräkningar för hushållsbudget så bör minskningen enligt lagens förarbeten baseras 
på deras beräkningar. Detta då den schablonmässiga delen av minimibeloppet i 
huvudsak grundas på Konsumentverkets beräkningar.

Avgifter inom maxtaxan 
De avgifter som faller under högkostnadsskyddet är hemtjänst i ordinärt och särskilt 
boende, dagverksamhet och kommunal hälso- och sjukvård. Som hemtjänst i 
ordinärt boende räknas serviceinsatser, omvårdnadsinsatser, trygghetslarm, 
ledsagarservice och avlösarservice. Avgift utgår för beviljad tid. Personer som har 
insatsen personlig assistans och som efter 65 årsdagen beviljas kompletterande 
hemtjänst betalar avgift för hemtjänsten. 

Med hemtjänst i särskilt boende menas de service- och omvårdnadsinsatser som 
beviljas vid särskilt boendet eller korttidsboendet. Avgift utgår med maximalt vad 
den enskilde har avgiftsutrymme för, upp till och med maxtaxan. Med kommunal 
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hälso- och sjukvård menas hemsjukvård, rehabilitering och utprovning av tekniska 
hjälpmedel i hemmet. 

Avgifter utanför maxtaxan 
Följande ingår inte i maxtaxan;

 hyra för särskilt boende
 avgift för förbrukningsartiklar som ombesörjs vid särskilt boende
 avgifter för måltider som serveras vid kommunens särskilda boenden, 

korttidsboende och dagverksamhet eller levereras hem till den enskilde 
 avgifter för resor till och från kommunala verksamheter

Avgifter för service i anslutning till insatser enligt LSS ryms inte inom 
högkostnadsskyddet. 

Avgiftsfria insatser 
Kommunen erbjuder vissa insatser som inte är avgiftsbelagda. Dessa är stöd från 
syn- och hörselinstruktör, Anhörigcenter, boendestöd, stöd i boende, trygg hemgång 
och kontaktperson. Den beviljade insatsen avlösarservice i hemmet är även 
avgiftsfri om den understiger 10 timmar per månad. 

Undantag från avgiftsbestämmelserna

Personer som flyttar från LSS-boende till särskilt boende

Personer som är beviljade bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 LSS 
och som på grund av förändrade behov ansöker och beviljas särskilt boende för 
äldre betalar inte omvårdnadsavgift. 

Personer med vissa LSS-insatser och hälso- och sjukvård

Personer som är beviljade bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 LSS 
eller personlig assistans eller skäliga kostnader för sådan assistans enligt 9 § 2 LSS 
alternativt 51 kap socialförsäkringsbalken (2010:110) betalar inte avgift för 
kommunal hemsjukvård. 

Avgift för hemsjukvård

Ingen besöksavgift tas ut för:
1. hembesök hos patient inskriven i hemsjukvård
2. konsultation för stöd till andra personalgrupper, t ex för att underlätta 

arbetsmiljö
3. hembesök på initiativ av sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut 

när någon av dessa bedömt att hembesök är nödvändigt, då den enskilde 
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saknar insikt i de allvarliga negativa konsekvenser av social och/eller 
medicinsk karaktär som utebliven kommunal hälso- och sjukvårdsinsats 
skulle medföra.

4. injektion av psykofarmaka. 

Avgiftsberäkning

Avgiftsgrundande inkomster 
Kommunen ska vid beräkning av avgiftsunderlaget utgå från aktuella 
nettoinkomster vid beräkningstillfället. Med avgiftsunderlag menas enligt 8 kap. 4 § 
SoL den inkomst som någon kan antas komma att få under de närmaste tolv 
månaderna, fördelad med lika belopp per månad. Dessa innefattar enligt samma lag 
inkomster av tjänst, näringsverksamhet och kapital som är skattepliktiga enligt 
inkomstskattelagstiftningen, därtill ska vissa inkomster som inte är skattepliktiga i 
Sverige, bland annat utländsk inkomst och stipendier, räknas in i avgiftsunderlaget 
liksom bostadstillägg, bostadsbidrag och särskilt bostadstillägg. Av 8 kap. 4 § SoL 
följer även att i fråga om makar ska den enskildes inkomst anses utgöra hälften av 
makarnas sammanlagda inkomster. 

Inkomster som ska räknas med kan således vara inkomst av tjänst, pensioner från 
det allmänna pensionssystemet såsom garantipension, tilläggspension och 
änkepension, tjänstepensioner, pensionsförsäkringar, äldreförsörjningsstöd, 
utlandspensioner, inkomst av näringsverksamhet och rörelse, avkastning på kapital, 
aktieutdelning, reavinst vid försäljning av fastighet eller dylikt, inkomst vid 
uthyrning av bostad, föräldrapenning, underhållsbidrag, beskattningsbar del av 
vårdbidrag, livränta, A-kassa, aktivitetsersättning, sjukpenning och sjukersättning, 
bostadstillägg, särskilt bostadstillägg, bostadsbidrag liksom studiemedel i form av 
studiebidrag och skattefria stipendier till den del de överstiger 3000 kr per månad.

Vissa inkomster som inte är avgiftsgrundande 
Följande inkomster är inte avgiftsgrundande: handikappersättning, 
assistansersättning, habiliteringsersättning, obeskattad del av vårdbidrag, 
barnbidrag, ekonomiskt bistånd enligt SoL, introduktionsersättning för flykting, 
ersättning som betalas ut på grund av kapitalförsäkringar och särskilda skadestånd 
från staten till personer som tvångssteriliserats och till personer som skadats av 
vissa läkemedel. Den enskildes förmögenhet ska inte heller påverka avgiften, utan 
endast avkastningen på kapitalet. 

Avgiftsberäkning för olika hushållstyper 
Den enskilde har ansvar för att informera kommunen om varaktig förändring av 
hushållstyp som sker under året och som kan påverka beräkningen av avgiften eller 
avgiftsutrymmet. Nedan följer beskrivning av beräkning beroende på hushållstyp:
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Ensamboende 

Beräkning sker utifrån den enskildes inkomst, bostadskostnad per månad samt 
minimibelopp. 

Makar och registrerade partner 

Av 8 kap. 4 § SoL följer att i fråga om makar och registrerade partners ska den 
enskildes inkomst anses utgöra hälften av parets sammanlagda inkomster. För att 
beräkna makars och registrerade partners inkomster ska dessa läggas samman och 
delas med två lika stora delar innan beräkning av avgift sker. Eftersom 
biståndsbeslutet gäller för den enskilde personen var för sig och insatserna kan 
variera för vardera maken, beräknas avgiften för varje enskild person. Om endast en 
av parterna har någon insats ska hushållets gemensamma inkomster och utgifter 
ändå räknas med. Inkomstuppgift behöver därför begäras in från båda makar och 
registrerade partners oavsett om endast en av dem har insats. 

Gällande makar och registrerade partners ska vidare den inkomst som är fördelaktig 
för den enskilde användas vid beräkning av avgiftsutrymmet. Detta gäller till 
exempel om den ena i paret har en lägre inkomst vid jämförelse med de hopslagna 
inkomsterna som delats med två. 

Sammanboende 

I hushållsgemenskap som består av sammanboende som inte är gifta eller ingått 
partnerskap beräknas avgiften som för ensamstående eftersom det inte finns någon 
lagstadgad underhållsskyldighet dem emellan. Bostadskostnaden ska däremot delas 
lika. Detta innebär att i de fall endast en av de sammanboende har hjälp gäller 
dennes inkomst och behov av insats/antal timmar. Om båda sammanboende har 
hjälp registreras de var för sig och avgiften beräknas i förhållande till var och ens 
inkomst och omfattning av insatsen/antalet timmar. Sammanboendes 
förbehållsbelopp ska vidare beräknas som lägre än för ensamstående.

Bostadskostnader 
Kommunen ska ta hänsyn till faktisk bostadskostnad samt bostadstillägg eller 
bostadsbidrag. Bostadskostnaden ingår i det totala förbehållsbeloppet och avräknas 
från nettoinkomsten. 

I hyran för hyresrätt eller i avgiften för bostadsrätt ska inte avgift för hushållsel, 
kabel-TV, garage, parkeringsplats eller andra tillval ingå. 

Om den enskilde har trovärdiga uppgifter för drift och uppvärmning ska dessa 
användas vid beräkningen av bostadskostnaden. Kommunen kan använda 
Försäkringskassans schablonbelopp vid beräkning av bostadskostnad i de fall det 
svårligen går att utreda de faktiska kostnaderna för drift och uppvärmning.
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Förbehåll för bostadskostnad 

Hyresrätt 

Bostadskostnaden i hyrd bostad ska vara lika med hyran inklusive värme och 
obligatoriska avgifter, till exempel drift, sophämtning, vatten med mera. Ingår 
hushållsel i hyran dras denna kostnad ifrån (enligt Pensionsmyndighetens 
schablon). Handlingar kan krävas som styrker faktisk hyreskostnad, till exempel vid 
privata hyresöverenskommelser, avtal, avier etcetera. 

Bostad med andrahandskontrakt 

Bostadskostnad räknas på samma sätt som för hyrd bostad. 

Bostadsrätt 

Bostadskostnaden är lika med årsavgiften inklusive värme och obligatoriska 
avgifter. Ingår hushållsel i avgiften dras denna kostnad ifrån (enligt 
Pensionsmyndighetens schablon). Finns lån för anskaffandet av bostadsrätten 
räknas 70 procent av räntekostnaden med i bostadskostnaden. Uppgifterna ska 
styrkas med kopior av aktuella handlingar.

Eget enfamiljshus 

Bostadskostnaden i eget hem för permanentboende kan vara: 
 70 procent av räntekostnaden på lån för anskaffandet av bostadsfastigheten, 
 70 procent av tomträttsavgäld (hyra för marken), 
 den kommunala fastighetsavgiften om, 
 fastighetsförsäkring samt 
 övriga driftskostnader till exempel vatten, avlopp och renhållning. 

Då posterna räknats samman för ett år ska summan delas med tolv för att få fram en 
månadskostnad. För makar delas bostadskostnaden med två. Detsamma gäller 
sambor som äger halva bostaden var. Beroende på ägarförhållande ingår den 
kommunala fastighetsavgiften för den lagfarne ägaren och lånekostnader för den 
som uppbär bostadslånet. Uppgifterna ska styrkas med kopior på aktuella 
handlingar.

Eget småhus på lantbruksenhet 

Endast kostnader som rör bostadsdelen inklusive tomtmark får tas med. I 
bostadskostnaden räknas 70 procent av räntekostnader på lån som rör bostadsdelen. 
Övriga driftkostnader till exempel vatten, avlopp och renhållning ska även tas med. 

Tvåfamiljshus 

Bostadskostnaden ska räknas på samma sätt som vid eget enfamiljshus och därefter 
fördelas bostadskostnaden på respektive lägenhet. 
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Arrenderat småhus på lantbruksenhet 

Bostadskostnaden ska vara arrendeavgiften för bostaden inklusive tomtmark, 
uppvärmning, övriga driftskostnader till exempel vatten, avlopp och renhållning. 
Ingår hushållsel dras denna kostnad ifrån. 

Särskilda boendeformer 

Då den enskilde bor på särskilt boende räknas bostadskostnad som hyreskostnad 
exklusive hushållsel.

Om hushållsel och/eller trygghetslarm ingår i hyran ska detta räknas av från 
förbehållsbeloppet. I Pensionsmyndighetens föreskrifter finns schablon för 
beräkning av bland annat kostnad för en bostads hushållsel.

Beräkning av bostadskostnad

Om den enskilde inte lämnar uppgifter beräknas bostadskostnaden som noll (0). Om 
den enskilde har bostadstillägg/bostadsbidrag kan beräkning göras utifrån uppgifter 
från Försäkringskassan/Pensionsmyndigheten.

Nedsättning av avgifter och avgiftsbefrielse 
Den enskilde har alltid rätt att få en individuell prövning och eventuell nedsättning 
av avgiften alternativt avgiftsbefrielse då speciella skäl åberopas. Till dessa skäl 
räknas exempelvis dubbla bostadskostnader och hänsyn till kvarvarande 
makes/sambos ekonomi. Nedsättning av avgift sker också om avgiftsutrymmet inte 
är tillräckligt för att betala för beviljade insatser. 

Dubbla bostadskostnader 

Tillfällig dubbel bostadskostnad kan förekomma i samband med flytt till särskilt 
boende då tilldelning och flytt ofta sker med kort varsel. När den enskilde flyttar till 
särskilt boende och får dubbla bostadskostnader kan han eller hon efter skriftlig 
ansökan om ekonomisk prövning därför beviljas jämkning. Jämkning beviljas för 
högst tre månader för hyreskostnader och innebär att den högre bostadskostnaden 
för tremånadersperioden påverkar service- och omvårdnadsavgiften. 

En av två makar/sammanboende flyttar 

När en av två makar flyttar permanent till en bostad i särskild boendeform ska 
kommunen enligt 8 kap. 6 § SoL försäkra sig om att den hemmavarande 
makan/sambon inte drabbas av en oskäligt försämrad situation när avgifterna 
bestäms. Detta ska ske oavsett om den enskilde och dennes anhöriga påkallar detta 
eller inte. När en av makarna flyttar permanent till en bostad i särskild boendeform 
ska kommunen även rekommendera makarna att ansöka om ändrad pensionsstatus 
för makar som lever med skild hushållsgemenskap hos Pensionsmyndigheten 

495



15

liksom att ansöka om bostadstillägg. Detta då makarna då kan få gynnsammare 
inkomster, bostadskostnader och förbehållsbelopp. 

Då en av makarna flyttat ses de inte längre som sammanboende av kommunen. 
Detta innebär att makarnas nettoinkomster sammanräknas och därefter delas lika 
vid avgiftsberäkningen. För var och en avräknas nettohyran för respektive bostad 
och var och en ska garanteras de förbehållsbelopp som gäller ensamstående i 
ordinärt respektive särskild boendeform. Denna tudelningsprincip ska dock endast 
tillämpas i de fall makar gynnas i avgiftshänseende, det vill säga i regel när maken 
med den högsta inkomsten flyttar till den särskilda boendeformen. I annat fall 
bestäms avgifterna efter de inkomster makarna har var för sig. 

Om den kvarboende maken, trots tudelningsprincip, inte har tillräckliga medel i nivå 
med förbehållsbeloppet och nettohyran, ska ytterligare medel överföras från den andra 
makens nettoinkomst för att täcka denna skillnad. Därefter beräknas förbehållsbeloppet 
och avgifter för den make, som flyttat till den särskilda boendeformen, på basis av de 
kvarvarande nettoinkomster som denne har. I de fall Pensionsmyndigheten beslutat om 
ändrad pensionsstatus för makar som lever med skild hushållsgemenskap ska 
kommunen göra en ny avgiftsberäkning i och med att makarna får ändrade inkomster 
och i förekommande fall även ändrade bostadstillägg. 

Avsaknad av avgiftsutrymme 

I vissa fall har enskilda så låg inkomst att de inte har möjlighet att tillgodogöra sig 
förbehållsbeloppet, även om detta höjs. Även om kommunen har rätt att ta ut avgift 
får avgiften inte inskränka på den enskildes rätt till förbehållsbelopp. Om den 
enskilde inte har avgiftsutrymme att betala för alla beviljade insatser sänks avgiften 
för beviljade insatser till den nivå den enskilde bedöms kunna betala. Om 
avgiftsutrymmet är noll eller negativt kan ingen avgift tas ut för de insatser som 
omfattas av maxtaxan. I de fall den enskilde inte bedöms ha utrymme att betala 
avgift till kommunen för de beviljade insatserna i maxtaxan, faktureras denne inte 
för avgift.

Avgiftsbeslut
Handläggning av avgifter följer gängse process för 
myndighetsutövning/handläggning. Den enskilde ska få ett skriftligt avgiftsbeslut 
med beslutsmotivering. Beslut om avgifter kan överklagas. 

Fakturering
Fakturering av avgifter sker månadsvis i efterskott med förfallodag sista vardagen i 
månaden. Faktura ska vara den enskilde tillhanda omkring den 15:e varje månad. 
Om betalning inte sker skickas inkassokrav tio dagar efter förfallodagen. 
Lagstadgad inkassoavgift och dröjsmålsränta tas ut. 
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Är fakturaunderlaget 49 kr eller lägre per månad kommer avgiften att samlas ihop 
för varje månad och först när beloppen tillsammans blir mer än 50 kr skickas 
faktura för avgiften. Detta betyder att faktura inte alltid skickas varje månad.

Regler för avgifter vid frånvaro 
Frånvaro kan påverka kommunal avgift. Månadsavgiften för hemtjänst i form av 
service och omvårdnad kan minska om de beslutade insatserna uteblir vid 
upprepade tillfällen, vid sjukhusvistelse och vid planerad frånvaro som den enskilde 
meddelat minst sju dagar i förväg. Om den enskilde har insatser i ordinärt boende 
och vistas på korttidsplats debiteras endast avgift för korttidsplats under 
vistelsetiden. Avgift för trygghetslarm kvarstår om sådan finns. Om den enskilde 
bor på särskilt boende görs ingen hyresreducering vid frånvaro. Matavdrag görs 
dock vid frånvaro. Frånvaro kan även påverka service- och omvårdnadsavgiften.

Start och avslut av avgift samt frånvarohantering 
Den enskilde betalar i regel för insatser från och med att de verkställs till och med 
att de avslutas. Om insatserna startar eller avslutas under pågående månad beräknas 
avgiften för de dagar hjälpen pågått. Vid växelvård/avlastning och korttidsplats 
faktureras hel avgift ankomstdagen men ingen avgift för avresedagen. Minst ett 
dygn faktureras alltid. 

Vid dödsfall debiteras service-, omvårdnads- och avgift för matabonnemang till och 
med dagen för dödsfallet. Hyra betalas till och med uppsägningstidens slut. 
Skyldighet att betala hyra kan dock upphöra tidigare om ny hyresgäst flyttar in. 
Avgiften för trygghetslarm kan upphöra då biståndshandläggaren avslutat insatsen 
och larmet återlämnats, dock senast månaden efter dödsfallet. 

Indexering
Samtliga avgifter, exklusive avgift för hjälpmedel, indexuppräknas årligen med 
förändringen i prisbasbeloppet mellan förgående år och det år avgiften gäller. Om 
prisbasbeloppet minskar i förhållande till föregående år bibehållas nivån på 
avgifterna, de sänks inte. När prisbasbeloppet höjs görs höjning av avgift först när 
prisbasbeloppet återigen överstiger det belopp som gällde innan prisbasbeloppet 
sänktes. 
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Inledning

Bakgrund
I stort sett samtliga avgifter följer beslut i kommunfullmäktige från november 2012 
(KF §130). Enligt beslutet höjdes avgiften/hyran på särskilt boende och bostad med 
särskild service med 1,1% (förändringen i prisbasbeloppet mellan 2012 och 2013). 
Av beslutet framgår även att årliga omräkningar ska göras och följa den 
procentuella förändringen av prisbasbeloppet. Det förefaller inte som att denna 
omräkning har skett fullt ut i enlighet med beslutet. Prisbasbeloppet har även 
minskat två av åren under perioden. 

Inför 2019 räknades avgifterna upp för insatser enligt socialtjänstlagen i enlighet 
med beslutet från 2012, d v s en uppräkning motsvarande förändringen i 
prisbasbeloppet. Förändringen mellan 2018 och 2019 var 2,2%. 

För avgifter i anslutning till LSS-insatser beslutade KF 2017 om vilka avgifter och 
taxor som gäller. Detta beslut innehåller inte någon uppgift om uppräkning och/eller 
när en översyn ska göras, utan beslutet gäller tills ett nytt beslut fattas.  

Avgifter för hjälpmedel gäller från och med 1 juni 2016, efter beslut i fullmäktige. 

Syfte
Syftet med att se över avgifternas nivå och utformning är att skapa tydlighet 
gentemot medborgarna samt att säkerställa en skälig nivå för både kommunen och 
brukaren. 

Frågeställning
 Vilka avgifter är lämpliga att höja?
 Finns andra förändringar 
 Vilket index är mest lämpligt att använd

Omfattning
Hyror vid kommunens särskilda boendeformer (enligt socialtjänstlagen och lag om 
stöd och service till vissa funktionshindrade) behandlas i särskild ordning. Dessa är 
inte att betrakta som en avgift då det finns ett hyresförhållande vid upplåtelse av 
lägenhet eller rum i särskilt boende. Hyror hanteras enligt 12 kap jordabalken 
(hyreslagen). 
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Lagstiftning och regelverk
Kommunens rätt att ta ut avgifter för insatser för vård, omsorg och socialt stöd 
regleras i 8 kap. socialtjänstlagen (SoL), 6 kap. socialtjänstförordningen (SoF), 18-
20 §§ lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt 17 kap. 8 § 
hälso- och sjukvårdslagen (HSL). 

Socialtjänstlagen och lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade
Av 8 kap. 1 § SoL följer att kommunen ta ut skälig ersättning för stöd- och 
hjälpinsatser. Avgifterna får inte överstiga kommunens självkostnader. Kommunen 
får ta ut skälig ersättning för hemtjänst, dagverksamhet, särskilt boende och bostad 
med särskild service enligt SoL. Enligt 8 kap 5 § får den sammanlagda avgiften för 
hemtjänst, dagverksamhet och kommunal hälso- och sjukvård inte överstiga 
maxtaxan. 

Insatser enligt LSS är enligt lag avgiftsfria men kommunen har med stöd av 19 § 
LSS rätt att ta ut skäliga avgifter i vissa fall. Avgifter får tas ut för bostad, kost, 
fritidsverksamhet, kulturella aktiviteter och resor av dem som har hel allmän 
ålderspension, hel sjukersättning eller aktivitetsersättning eller annan inkomst av 
motsvarande storlek enligt de grunder som kommunen bestämmer. Avgifterna får 
inte överstiga kommunens självkostnader och kommunen ska se till att den enskilde 
får behålla tillräckliga medel för sina personliga behov. Vårdnadshavare är även 
enligt 20 § LSS skyldiga att i skälig utsträckning bidra till kommunens kostnader 
för omvårdnaden om den enskilde är under 18 år. 

Hälso- och sjukvårdslagen
Avgifter enligt hälso- och sjukvårdslagen får enligt 17 kap 8 § tas ut för hälso- och 
sjukvård som kommunen ska erbjuda enligt 12 kap 1 och 2 §§ eller 14 kap 1 §. Det 
vill säga hälso- och sjukvård till personer som bor beviljats särskilt boende eller 
bostad med särskild service enligt SoL, samt hemsjukvård i ordinärt boende. Enligt 
PM 2003 från Svenska kommunförbundet (nuvarande Sveriges kommuner och 
landsting, SKL) framgår att bostad med särskild service enligt LSS likställs med 
boende enligt SoL. 

Enligt en dom från Kammarrätten i Sundsvall (2011-2901) har kommunen rätt att ta 
ut avgift för hälso- och sjukvårdsinsatser inom bostad med särskild service LSS. 
Avgifter får inte tas ut om hälso- och sjukvården har bedömts som egenvård. Då 
räknas stödet som en del i omvårdnaden enligt LSS. 

Avgifterna för kommunal hälso- och sjukvård, förbrukningsartiklar enligt HSL samt 
hemtjänst och dagverksamhet enligt socialtjänstlagen får högst uppgå till en 
tolftedel av 0,5392 prisbasbelopp. 
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Kommunallagen
Enligt kommunallagen ska kommunen behandla alla medborgare lika. Detta är 
särskilt viktigt att beakta vid utredning av den enskildes avgiftsutrymme och vilka 
kostnader som ska ingå i det så kallade förbehållsbeloppet. 
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Index
Det finns inte någon nationell rekommendation vilket index som är mest lämpligt 
att använda för avgifter inom vård- och omsorg. Jag har undersökt hur några andra 
kommuner hanterar detta. Av dessa kommuner använder några konsumentprisindex 
och några använder ändringen i prisbasbeloppet. 

Sveriges kommuner och landsting (SKL) tar fram vissa prisindex1, medan andra tas 
fram av Statistiska centralbyrån (SCB)2. 

Konsumentprisindex
Konsumentprisindex (KPI) tas fram av SCB och visar hur konsumentpriserna i 
genomsnitt utvecklar sig för hela den privata inhemska konsumtionen. I KPI finns 
tolv huvudgrupper och ett 90-tal undergrupper av varor och tjänster. 
Huvudgrupperna är; livsmedel och alkoholfria drycker, alkoholhaltiga drycker och 
tobak, kläder och skor, boende, inventarier och hushållsvaror, hälso- och sjukvård, 
transport, post- och telekommunikationer, rekreation och kultur, utbildning, 
restauranger och logi, diverse varor och tjänster. 

KPI används bland annat för att mäta hushållens levnadskostnader (för att till 
exemplen justera pensioner och ekonomiskt bistånd) och för bestämning av 
prisbasbeloppet.  

Prisbasbeloppet
Prisbasbeloppet (tidigare basbeloppet) räknas fram på grundval av ändringarna i det 
allmänna prisläget enligt bestämmelserna i socialförsäkringsbalken (2010:110). 
Beräkningarna görs med utgångspunkt i förändringen av konsumentprisindex och 
fastställs för helt kalenderår.

Omsorgsprisindex
Omsorgsprisindex (OPI) tas fram av SKL och används framförallt för att reglera 
ersättning till aktörer inom vård, omsorg och hälso- och sjukvård. OPI bygger på en 
sammanvägning av faktiska kostnader för personalkostnader och löneökningar samt 
till viss del (20 %) kostnader för varor och tjänster. 

Prisindex kommunal verksamhet
Prisindex kommunal verksamhet (PKV) tas fram av SKL och är avsett att användas 
för kommunerna som underlag vid beräkningen av kostnaderna för löne- och 
prisutvecklingen i fasta löner och priser. PKV tas fram genom att priserna för löner, 
material och tjänster samt köpt verksamhet viktas till ett genomsnittligt pris.

1 https://skl.se/ekonomijuridikstatistik/ekonomi/budgetochplanering/prisindex.1331.html
2 https://www.scb.se/vara-tjanster/scbs-olika-index/ 
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Index för att mäta löner- och arbetskostnader
Det finns flera olika index som Statistiska centralbyrån (SCB) presenterar, antingen 
som officiell statistik eller efter uppdrag. Arbetskostnadsindex (AKI) är ett index 
över arbetskostnader. Det ingår inte i den officiella statistiken och måste således 
avtalas med SCB. Labour Cost Index (LCI) är ett index över arbetskostnader. Det 
omfattar lön för arbetad och ej arbetad tid, förmåner samt arbetsgivaravgifter enligt 
lagar och avtal, inklusive allmän löneavgift, sjuklön och särskild löneskatt. LCI 
omfattar endast privat sektor. Löneindex för arbetad tid (LÖI) är ett index över 
lönekostnader för arbetad tid. Indexet beräknas för arbetare och tjänstemän i privat 
sektor. 
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Nuläge 
Avgiften beräknas individuellt utifrån den enskildes ekonomiska utrymme, det vill 
säga betalningsförmåga. Riksdagen beslutar om vad kommunen maximalt får ta ut 
per månad i avgift. Det kallas maxtaxa. Maxtaxan är knuten till prisbasbeloppet. 
Avgifter för mat, resor, hyra och tekniska hjälpmedel ingår inte i maxtaxan. 

Avgiftsutrymmet, d v s ekonomiskt utrymme för att betala avgift, är det belopp som 
återstår när skatt och så kallat förbehållsbelopp räknats av bruttoinkomsten. 
Förbehållsbelopp är summan av bostadskostnad, minimibelopp och individuellt 
tillägg. Minimibeloppet beslutas av riksdagen och avser normala levnadskostnader 
per månad, till exempel livsmedel, kläder, hemförsäkring och läkemedel. Det 
individuella tillägget är om den enskilde varaktigt har särskilt fördyrande 
levnadsomkostnader. 

I vissa fall kan kommunen minska minimibeloppet om den enskilde har en 
utgiftspost som ingår i det angivna förbehållsbeloppet. Detta kan till exempel bli 
aktuellt om hushållsel ingår i hyran. 

I september 2018 var det totalt 844 personer som debiterades avgift för 
socialtjänstlagen och hälso- och sjukvård. Av dessa har 177 personer maximalt 
avgiftsutrymme och 127 personer har inget avgiftsutrymme. 

Av bilaga framgår beslutade avgifter samt omfattning av dessa.

Avgift för bistånd och insatser enligt socialtjänstlagen
För ledsagning enligt socialtjänstlagen utgår hemtjänstavgift. Avgiften för 
matdistribution förändrades 2016. Beslutets formulering ger utrymme för olika 
tolkningar huruvida dessert kan beställas separat och/eller alltid ingår i måltiden 
som levereras. 

Enligt gällande beslut från kommunfullmäktige ska avgifterna för insatser enligt 
socialtjänstlagen indexeras med ändringen av prisbasbeloppet. 

Taxor för service i anslutning till insatser enligt LSS
För avgifter i anslutning till LSS-insatser beslutade KF 2017 om vilka avgifter och 
taxor som gäller. Det gäller till exempel resor med kommunens bilar och till daglig 
verksamhet, måltider vid korttidsvistelse och bostad med särskild service för barn 
och ungdom. 

Avgift för hälso- och sjukvård och hjälpmedel
Nuvarande system för avgifter för kommunal hälso- och sjukvård utgår från avgift 
per besök, med en maximal kostnad om 636 kronor per månad. Besöksregistrering 
sker manuellt av legitimerad personal, som sedan lämnar underlag till 
avgiftshandläggare som sedan fakturerar. Då det delvis saknas systemstöd för att 
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registrera besök i samband med avgiftshantering behöver en manuell avstämning 
göras mellan olika personalkategorier. Till exempel om den enskilde brukaren haft 
besök av både sjuksköterska och arbetsterapeut. 

I maxtaxan ingår inte kostnaden för hjälpmedel. För dessa finns en särskild maxtaxa 
som i dagsläget är 1200 kronor per år. Maxtaxan bevakas manuellt då det idag 
saknas systemstöd för detta. 

Avgiftsbefriade verksamheter/insatser
Enligt beslut i Kommunfullmäktige februari 2018 (dnr 2017/1065) är insatsen trygg 
hemgång avgiftsfri för kund. 

Avlösning i hemmet är avgiftsfritt för tid mindre än 10 timmar/månad. 

Boendestöd och kontaktperson är avgiftsfritt för den enskilde. 

Öppna insatser så som anhörigstöd, träffpunktsverksamhet och syn- och 
hörselinstruktör är inte belagda med avgift. 

Beräkning av förbehållsbelopp och avgiftsutrymme
I dagsläget beräknas kyrkoavgiften in i förbehållsbeloppet för de som är 
medlemmar i Svenska kyrkan. Hänsyn tas dock inte för medlemsavgifter till andra 
trossamfund eller organisationer. 

Det saknas dokumenterade riktlinjer för att räkna av hushållsel och kostnader för 
tvätt och trygghetslarm vid de tillfällen detta ingår i hyra eller omvårdnadsavgift. I 
Pensionsmyndighetens föreskrifter finns schablon för beräkning av bland annat 
kostnad för en bostads hushållsel. 

Nya verksamheter och verksamheter där det inte finns beslut om 
avgift
Det finns inte något ställningstagande huruvida personer som omfattas av 
personkretsen i LSS ska betala avgift enligt socialtjänstlagen om de flyttar till 
särskilt boende för äldre enligt socialtjänstlagen. Det samma gäller för personer 
beviljade personlig assistans och som sedan får kompletterande hemtjänstbeslut 
efter att de fyllt 65 år. Hittills har varje ärende prövats individuellt. Inte heller finns 
något ställningstagande gällande avgift för stöd i boende som är en insats enligt 
socialtjänstlagen för personer som tillhör LSS personkrets samt serviceboende SoL 
för samma målgrupp. Dessa betalar inte avgift idag.  

Det är inte tydliggjort i beslut eller riktlinje om hur hälso- och sjukvård inklusive 
hembesök inom bostad med särskild service och personlig assistans ska hanteras. I 
dagsläget betalar inte dessa individer avgift för hälso- och sjukvården.    
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Öppna insatser så som anhörigstöd, syn- och hörselinstruktör och 
träffpunktsverksamhet är inte belagda med avgift. Jag har dock inte hittat något 
beslut från fullmäktige att dessa insatser ska vara avgiftsfria. 

Nu gällande avgiftsbeslut omfattar inte olika former av välfärdsteknik, till exempel 
GPS-klocka och/eller olika appar. Dessa har hanterats utifrån insatsens art, till 
exempel betalar den enskilde omvårdnadsavgift för tillsyn, oavsett om det sker via 
fysiskt besök eller som digital tillsyn. 

Medboende vid särskilt boende som har egen hemtjänstinsats betalar avgift för 
hemtjänsten. Medboende betalar ingen avgift för eventuellt trygghetslarm och 
annan service som ingår i boendet. Dessa insatser utförs av boendets personal. 
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Förslag till avgiftsbestämmelser

Beräkning av förbehållsbelopp
Vid de fall den enskilde betalar avgift till Svenska kyrkan ska denna avgift räknas 
av från förbehållsbeloppet. Detta för att säkerställa en likvärdig beräkning för 
samtliga medborgare. 

Vidare föreslås att kostnader för hushållsel och kostnader för tvätt och 
trygghetslarm vid de tillfällen detta ingår i hyra eller omvårdnadsavgift räknas av 
från förbehållsbeloppet. 

Socialtjänstlagen
Högsta sammanlagda månadsavgift (maxtaxa) från den 1 januari 2019 är 2 089 
kronor för biståndsbedömda SoL-insatser (hemtjänst i ordinärt och särskilt boende, 
dagverksamhet, korttidsvistelse) och kommunal hälso- och sjukvård3. 
Månadsavgiften kan bli lägre vid låg betalningsförmåga. Hyra, mat, 
förbrukningsartiklar och resor ingår inte i maxtaxan. 

Medboende vid parboende särskilt boende bör, utöver eventuell hemtjänstavgift, 
betala avgift för eget trygghetslarm om sådant önskas (via boendets larmsystem). 
Medboende som äter maten som serveras vid boendet bör betala samma avgift som 
den som har beslut om särskilt boende. 

I tabellen nedan markeras insatser som ingår i maxtaxan med *, samt att maxtaxan 
står i kolumnen ”max/mån 2019”. 

Insats 2019 Max/mån 
2019

Förslag Kommentar

Hemtjänst och måltider i kommunal verksamhet som bedrivs enligt SoL
Hemtjänst, omvårdnad* 213 

kr/beviljad 
tim

2089 kr 266 
kr/beviljad 

timme

266 kr/beviljad timme är 
medelvärdet för avgifter 
hos jämförbara 
kommuner

Hemtjänst, service* 266 kr/tim 2089 kr 300 
kr/beviljad 

timme

Kostnad per timme för 
RUT-tjänst ca 375 kr/tim 
inkl moms, före RUT4

Ledsagning SoL 
(hemtjänst eller 
ledsagare)

213 kr/tim 266 Samma som hemtjänst 
omvårdnad

3 Maxtaxan fastställs årligen av regeringen och innebär att avgifterna för service och omvårdnad 
enligt socialtjänstlagen, kommunal hälso- och sjukvård, förbrukningsartiklar enligt HSL får högst 
uppgå till en tolftedel av 0,5392 prisbasbelopp. 
4 RUT är en skattereduktion för hushållsnära tjänster, till exempel städning. Avdraget kan göras 
motsvarande 50% av arbetskostnaden för tjänsten. Personer över 65 år kan få RUT-avdrag upp till 
50 00 kronor per person och år. Rutavdraget räknas av mot kommunal och statlig inkomstskatt, 
statlig fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift, det kan därmed skilja hur mycket enskilda 
personer kan få i RUT-avdrag.
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Insats 2019 Max/mån 
2019

Förslag Kommentar

Frukost vid kommunens 
verksamheter

32 kr/dag 32 kr/dag Gäller även 
korttidsvistelse LSS. 

Lunch inkl dessert 72 kr/portion 72 
kr/portion

Gäller även 
korttidsvistelse LSS. 
Matlåda inkl leverans av 
hemtjänst

Middag inkl dessert 72 kr/portion 72 
kr/portion

Gäller även 
korttidsvistelse LSS. 
Matlåda inkl leverans av 
hemtjänst

Dessert 10 kr 10 kr
Abonnemang av matlåda 
ordinärt boende 

3 634 kr Utgår Nyttjas ej i dagsläget

 
Särskilt boende
Omvårdnad, särskilt 
boende*

2 089 kr 2089 kr Maxtaxa (nationellt 
fastställd)

Måltider, särskilt boende 3 634 kr 3634 
kr/månad

Förbrukningsartiklar5, 
särskilt boende

106 
kr/månad

120 
kr/månad 

Enligt konsumentverkets 
beräkningar

NY – Medboende, särskilt 
boende, trygghetslarm*

200 
kr/månad

Egen larmknapp kopplad 
till boendets larmsystem

NY – medboende särskilt 
boende, helpension 
måltider

3634 
kr/månad

Avgift motsvarande 
måltider som person 
beviljad särskilt boende 
betalar

Korttids SoL* 69 kr/dygn 2089 
kr/mån

69 kr/dygn 30 dygn=maxtaxa 2089 kr

Korttids SoL, måltider 124 kr/dygn 124 
kr/dygn

Korttids SoL, (dygn) efter 
erbjudande om särskilt 
boende

202 kr Utgår Avgiften ger ej avsedd 
effekt (maxtaxa 
69kr/dygn) 

 
Dagverksamhet, tillfälle* 49 kr 49 

kr/tillfälle
Resa dagverksamhet 61 kr/enkel 

resa
61 kr/enkel 

resa
Avlösarservice (11 h el 
mer)

159 kr 266 
kr/timme

Gäller fr o m timme 11, 
timavgift som hemtjänst 
omvårdnad

Trygghetslarm installation 345 kr 345 kr
Trygghetslarm, 
månadsavgift*

266 kr 266 
kr/månad

5 I förbrukningsartiklar ingår toalettpapper, tvättlappar, tvål, tvättmedel och visst rengöringsmedel
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Insats 2019 Max/mån 
2019

Förslag Kommentar

Trygghetsringning 126 kr Utgår Trygghetsringning är en 
form av tillsyn, avgift 
enligt ordinarie 
hemtjänsttaxa

SeniorRehab 96 kr Upphör
 

Hälso- och sjukvård och hjälpmedel
Utredaren föreslår att avgift för hälso- och sjukvård förändras från besöksavgift till 
en fast månadsavgift för de som är inskrivna i hemsjukvården. Månadsavgiften 
omfattar även delegerad hälso- och sjukvård. Avgiften ingår i maxtaxan. För 
tillfälliga insatser, eller om den enskilde inte är inskriven i hemsjukvården, bör även 
fortsättningsvis en besöksavgift utgå. 

För personer beviljade bostad med särskild service och personlig assistans enligt 
LSS samt stöd i boende enligt SoL bör det tydliggöras om hälso- och 
sjukvårdsavgift. 

Utprovning av hjälpmedel för de som inte är inskrivna i hemsjukvård bör avgift 
utgå. I avgiften bör ett uppföljande besök ingå. Avgiften bör vara den samma 
oavsett om den enskilde hämtar hjälpmedlet eller får det levererat till hemmet. För 
hjälpmedel som kräver årlig service bör en serviceavgift införas. 

Vissa av besöken bör vara avgiftsbefriade. Ingen avgift tas ut för:
1. Vid hembesök hos patient inskriven i hemsjukvård.
2. Konsultation för stöd till andra personalgrupper, t ex för att 

underlätta arbetsmiljö
3. Hembesök på initiativ av sjuksköterska, arbetsterapeut och 

fysioterapeut när någon av dessa bedömt att hembesök är 
nödvändigt, då den enskilde saknar insikt i de allvarliga negativa 
konsekvenser av social och/eller medicinsk karaktär som utebliven 
kommunal hälso- och sjukvårdsinsats skulle medföra.

4. Injektion av psykofarmaka

I tabellen nedan markeras insatser som ingår i maxtaxan med *, samt att maxtaxan 
står i kolumnen ”max/mån 2019”. 

Insats 2019 Max/mån 
2019

Förslag Kommentar

Kommunal hälso- och 
sjukvård, hemsjukvård*

159 
kr/besök

Lokalt 
beslut 

624 
kr/mån

350 
kr/månad 

Inkl delegerad HSL. 

NY – HSL besök (ej 
inskriven i kommunal 

160 kr/besök Regionen tar 150kr/besök 
för besök på vårdcentral 
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hemsjukvård), inkl digitalt 
möte och intygsskrivning

(dsk, kurator, ft/at mfl i 
primärvården). 

Hjälpmedel Se bilaga 1200kr/år
NY - Hjälpmedel 
förskrivning/utprovning, 
inkl ett uppföljningsbesök 
– ej inskriven i kommunal 
hemsjukvård

300 kr Regionen tar 300kr för 
förskrivning av hjälpmedel.

Korttidslån vid tillfälligt 
besök o dyl

300 kr för 
1:a 
hjälpmedl
et, 100 kr 
för 
vardera 
påfölj-
ande

300 kr för 
första, 150 
för 
påföljande
1000 kr för 
säng och lyft

NY – ej återlämnat 
hjälpmedel

Motsvarande 
hjälpmedlets 
anskaffnings-
värde

Service i anslutning till LSS-insatser
Beslutade avgifter, antagna 2017, bör bibehållas6. Avgifter tas ut för måltider och 
resor samt boende för barn och ungdomar. 

I taxan hänvisas dock till ett beslut som upphävts (taxa ordinärt boende). 
Matkostnad på korttidsvistelse bör motsvara kostnaden för måltider inom 
kommunens verksamhet enligt socialtjänstlagen för frukost, lunch och middag. 
Avgiften för barn och ungdomar till och med 17 år bör motsvara 50 % av kostnaden 
för vuxna. 

Övriga insatser
Besök hos syn- och hörselinstruktör, öppna insatser, stöd i boende och boendestöd 
bör även i fortsättningen vara avgiftsfritt. 

Välfärdsteknik beroende på insatsens art, beroende på om det är hjälpmedel, hälso- 
och sjukvård, fri service eller biståndsbeslutad insats. Ett ställningstagande bör 
göras vid varje införande (på generell nivå, inte per individ). För viss teknik är det 
inte motiverat i dagsläget att ta ut installationsavgift, eller annat form av 

6 
https://www.tierp.se/download/18.4994e36715fb74f4b502f471/1511509422163/Taxa%20f%C3%
B6r%20tj%C3%A4nster%20och%20service%20i%20anslutning%20till%20insatser%20enligt%20LSS.
pdf
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engångsavgift då avgiftsfritt är ett incitament för den enskilde att vilja prova 
tekniken.  

Personer som tillhör LSS personkrets som har rätt till bostad med särskild service 
LSS och flyttar till särskilt boende för äldre bör avgiftsbefrias från 
omvårdnadsavgift. 

Personer som beviljats personlig assistans som efter 65 års ålder får kompletterande 
hemtjänst bör betala hemtjänstavgift enligt ordinarie avgift. 

Insats 2019 Förslag Kommentar
Biltvätt daglig 
verksamhet, personbil

200 kr exkl 
moms

300 kr 
exkl 
moms

Närmare marknadspris

Biltvätt daglig 
verksamhet, SUV

240 kr exkl 
moms

350 kr 
exkl 
moms

Närmare marknadspris

Biltvätt daglig 
verksamhet, 
minibuss/lätt lastbil

240 kr exkl 
moms

500 kr 
exkl 
moms

Närmare marknadspris

Indexuppräkning
Samtliga avgifter bör indexuppräknas årligen med förändringen i prisbasbeloppet 
mellan förgående år och det år avgiften gäller. Om prisbasbeloppet minskar i 
förhållande till föregående år bör nivån på avgifterna bibehållas och inte sänkas. 
När prisbasbeloppet höjs görs höjning av avgift när prisbasbeloppet återigen 
överstiger det belopp som gällde innan prisbasbeloppet sänktes. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utskottet arbete och omsorg
2019-10-07

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign

§ 97
Dnr 2019/755     

Taxa för service och tjänster i anslutning till insatser inom vård 
och omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning 

Beslut 
Utskottet Arbete och omsorg föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta

att fastställa Taxa för service och tjänster i anslutning till insatser inom vård 
och omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning att gälla från 
och med 1 januari 2020, och

att upphäva tidigare beslut gällande principer och avgifter inom området, 
KF §130/2012, KF §46/2016 KF §146/2016, KF §128/2017

Sammanfattning av ärendet
Genom åren har kommunfullmäktige fattat beslut om principer för avgifter i 
samma beslut som avgiftsnivåerna. När nya avgiftsnivåer har fastställts av 
kommunfullmäktige har det samtidigt beslutats att tidigare beslut upphävs. 
Detta har skapat en otydlighet i vilka principer som fortfarande gäller, då det 
inte tydligt framgår av underlag och/eller beslutsprotokoll om det är hela 
eller delar av beslutet som upphävts. Då besluten är fattade under en 
tioårsperiod är det även svårt att få en överblick över vilka bestämmelser 
som finns. 

Syftet med taxan är att fastställa den avgiftsnivå som kommunen kan ta ut 
för vissa tjänster och service som kommunen tillhandahåller i anslutning till 
insatser enligt socialtjänstlagen, lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade samt hälso- och sjukvårdslagen. Syftet är även att samla 
alla gällande avgifter inom verksamhetsområdet i ett och samma dokument. 
Detta för att underlätta för både medborgare och tjänstemän.

Taxan kompletterar Riktlinjer för avgifter inom vård och omsorg för 
insatser enligt socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen och taxa i 
anslutning till insatser enligt LSS. I riktlinjerna anges principer för 
avgiftsberäkning, betalning och eventuella undantag gällande avgiftsuttag.

En justering av pris per timme har gjorts för hemtjänstavgiften för att bättre 
svara mot kommunens självkostnad. Avgift för hemtjänst omfattas av 
maxtaxan och den enskildes avgiftsutrymme avgör hur mycket den enskilde 
betalar. Saknas betalningsförmåga kan avgiften bli lägre. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utskottet arbete och omsorg
2019-10-07

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign

När den ena av två makar behöver särskilt boende kan den andra vara så 
kallad medboende för att paret ska kunna fortsätta bo tillsammans. Det har 
tidigare inte varit reglerat vad den medboende ska betala. Avgift för 
trygghetslarm och helpension för måltider anges nu i taxan. 
Förbrukningsartiklar som ombesörjs via särskilt boende föreslås höjas så att 
det motsvarar Konsumentverkets beräkningar för hushållens kostnader.

För hälso- och sjukvård ändras principen för avgiften, från en besöksavgift 
till en månadsavgift. Även denna ingår i maxtaxan. 

Inom hjälpmedelsområdet föreslås vissa prisjusteringar, samt en höjning av 
maxtaxan för hjälpmedel. Avgift för korg till rollator föreslås återinföras. 

Beslutsmotivering 
Syftet med att se över avgifternas nivå och utformning är att skapa tydlighet 
gentemot medborgarna samt att säkerställa en skälig nivå för både 
kommunen och brukaren. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Det går inte att göra en generell beräkning, då varje avgiftsbeslut beräknas 
individuellt utifrån den enskildes avgiftsutrymme. Beslutet kommer inte i 
någon större utsträckning få ekonomiska konsekvenser. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteutlåtande
 Taxa för service och tjänster i anslutning till insatser inom vård och 

omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning
 Underlag/utredning för beslut om avgifter inom vård och omsorg
 Riktlinje för avgifter inom vård och omsorg för insatser enligt 

socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen och taxa i anslutning till 
insatser enligt LSS

Beslutet skickas till
 Verksamhetschef VoO Helena Carlsson
 Områdeschef bistånd Hanna Fontaeus
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Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande 
Datum Diarienummer

2019-09-20 KS 2019/755

Taxa för service och tjänster i anslutning till insatser inom vård 
och omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning 

Förslag till beslut
Utskottet Arbete och omsorg föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta

att fastställa Taxa för service och tjänster i anslutning till insatser inom 
vård och omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning att gälla 
från och med 1 januari 2020, och

att upphäva tidigare beslut gällande principer och avgifter inom området, 
KF §130/2012, KF §46/2016 KF §146/2016, KF §128/2017

Sammanfattning av ärendet
Genom åren har kommunfullmäktige fattat beslut om principer för avgifter 
i samma beslut som avgiftsnivåerna. När nya avgiftsnivåer har fastställts 
av kommunfullmäktige har det samtidigt beslutats att tidigare beslut 
upphävs. Detta har skapat en otydlighet i vilka principer som fortfarande 
gäller, då det inte tydligt framgår av underlag och/eller beslutsprotokoll om 
det är hela eller delar av beslutet som upphävts. Då besluten är fattade 
under en tioårsperiod är det även svårt att få en överblick över vilka 
bestämmelser som finns. 

Syftet med taxan är att fastställa den avgiftsnivå som kommunen kan ta ut 
för vissa tjänster och service som kommunen tillhandahåller i anslutning 
till insatser enligt socialtjänstlagen, lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade samt hälso- och sjukvårdslagen. Syftet är även att samla 
alla gällande avgifter inom verksamhetsområdet i ett och samma 
dokument. Detta för att underlätta för både medborgare och tjänstemän.

Taxan kompletterar Riktlinjer för avgifter inom vård och omsorg för 
insatser enligt socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen och taxa i 
anslutning till insatser enligt LSS. I riktlinjerna anges principer för 
avgiftsberäkning, betalning och eventuella undantag gällande avgiftsuttag.

En justering av pris per timme har gjorts för hemtjänstavgiften för att bättre 
svara mot kommunens självkostnad. Avgift för hemtjänst omfattas av 
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maxtaxan och den enskildes avgiftsutrymme avgör hur mycket den 
enskilde betalar. Saknas betalningsförmåga kan avgiften bli lägre. 

När den ena av två makar behöver särskilt boende kan den andra vara så 
kallad medboende för att paret ska kunna fortsätta bo tillsammans. Det har 
tidigare inte varit reglerat vad den medboende ska betala. Avgift för 
trygghetslarm och helpension för måltider anges nu i taxan. 
Förbrukningsartiklar som ombesörjs via särskilt boende föreslås höjas så 
att det motsvarar Konsumentverkets beräkningar för hushållens kostnader.

För hälso- och sjukvård ändras principen för avgiften, från en besöksavgift 
till en månadsavgift. Även denna ingår i maxtaxan. 

Inom hjälpmedelsområdet föreslås vissa prisjusteringar, samt en höjning av 
maxtaxan för hjälpmedel. Avgift för korg till rollator föreslås återinföras. 

Beslutsmotivering 
Syftet med att se över avgifternas nivå och utformning är att skapa 
tydlighet gentemot medborgarna samt att säkerställa en skälig nivå för 
både kommunen och brukaren. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering
Det går inte att göra en generell beräkning, då varje avgiftsbeslut beräknas 
individuellt utifrån den enskildes avgiftsutrymme. Beslutet kommer inte i 
någon större utsträckning få ekonomiska konsekvenser. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteutlåtande
 Taxa för service och tjänster i anslutning till insatser inom vård och 

omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning
 Underlag/utredning för beslut om avgifter inom vård och omsorg
 Riktlinje för avgifter inom vård och omsorg för insatser enligt 

socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen och taxa i anslutning 
till insatser enligt LSS

Beslutet skickas till 
 Verksamhetschef VoO Helena Carlsson
 Områdeschef bistånd Hanna Fontaeus

I tjänsten 

Jenny Hedberg
Verksamhetsutvecklare
Vård och omsorg 
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Inledning

Bakgrund
En stor del av nu gällande avgifter för insatser enligt socialtjänstlagen följer beslut i 
kommunfullmäktige från november 2012 (KF §130). Av beslutet framgår även att 
årliga omräkningar ska göras och följa den procentuella förändringen av 
prisbasbeloppet. Det förefaller inte som att denna omräkning har skett fullt ut i 
enlighet med beslutet. Prisbasbeloppet har även minskat två av åren under perioden. 

Inför 2019 räknades avgifterna upp för insatser enligt socialtjänstlagen i enlighet 
med beslutet från 2012, d v s en uppräkning motsvarande förändringen i 
prisbasbeloppet. Förändringen mellan 2018 och 2019 var 2,2%. 

För avgifter i anslutning till LSS-insatser beslutade KF 2017 om vilka avgifter och 
taxor som gäller. Detta beslut innehåller inte någon uppgift om uppräkning och/eller 
när en översyn ska göras, utan beslutet gäller tills ett nytt beslut fattas.  

Avgifter för hjälpmedel gäller från och med 1 juni 2016, efter beslut i fullmäktige.

Syfte
Syftet med taxan är att fastställa den avgiftsnivå som kommunen kan ta ut för vissa 
tjänster och service som kommunen tillhandahåller i anslutning till insatser enligt 
socialtjänstlagen, lag om stöd och service till vissa funktionshindrade samt hälso- 
och sjukvårdslagen.

Syftet är även att samla alla gällande avgifter inom verksamhetsområdet i ett och 
samma dokument. Detta för att underlätta för både medborgare och tjänstemän. 

Omfattning
Taxan kompletterar Riktlinjer för avgifter inom vård och omsorg för insatser enligt 
socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen och taxa i anslutning till insatser 
enligt LSS. I riktlinjerna anges principer för avgiftsberäkning, betalning och 
eventuella undantag gällande avgiftsuttag. 

Hyror vid kommunens särskilda boendeformer enligt socialtjänstlagen och lag om 
stöd och service till vissa funktionshindrade omfattas inte av denna taxa. Dessa är 
inte att betrakta som en avgift då det finns ett hyresförhållande vid upplåtelse av 
lägenhet eller rum i särskilt boende. Hyror hanteras enligt 12 kap jordabalken 
(hyreslagen).
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Avgiftsbestämmelser 

Stöd och bistånd enligt socialtjänstlagen 
Hemtjänst i ordinärt och särskilt boende, dagverksamhet, korttidsvistelse och 
kommunal hälso- och sjukvård omfattas av maxtaxa1. Månadsavgiften kan bli lägre 
vid låg betalningsförmåga. Hyra, mat, förbrukningsartiklar och resor ingår inte i 
maxtaxan. 

I tabellen nedan markeras insatser som ingår i maxtaxan med *. Maxtaxan för 2019 
är 2089 kronor per månad. 

Stöd i hemmet och måltider i kommunal verksamhet (exkl särskilt 
boende)

Insats 2019 Förslag 2020
Hemtjänst, omvårdnad* 213 kr/beviljad timme 266 kr/beviljad timme
Hemtjänst, service* 266 kr/beviljad timme 300 kr/beviljad timme
Ledsagning 213 kr/beviljad timme 266 kr/beviljad timme
Frukost eller mellanmål vid kommunens 
verksamheter

32 kr/dag 32 kr/dag

Lunch inkl dessert 72 kr/portion 72 kr/portion
Middag inkl dessert 72 kr/portion 72 kr/portion
Dessert 10 kr/portion 10 kr/portion
Dagverksamhet, tillfälle* 49 kr/tillfälle 49 kr/tillfälle
Resa dagverksamhet 61 kr/enkel resa 61 kr/enkel resa
Avlösarservice (11 h el mer) 159 kr/timme 266 kr/timme
Trygghetslarm installation 345 kr 345 kr
Trygghetslarm, månadsavgift* 266 kr/månad 266 kr/månad

Särskilt boende

I tabellen nedan markeras insatser som ingår i maxtaxan med *. Maxtaxan för 2019 
är 2089 kronor per månad. 

Insats 2019 Förslag 2020
Omvårdnad, särskilt boende* 2 089 kr Enligt maxtaxa
Måltider, särskilt boende 3 634 kr/månad 3634 kr/månad
Förbrukningsartiklar2, särskilt boende 106 kr/månad 120 kr/månad 
Medboende, särskilt boende, 
trygghetslarm*

200 kr/månad

Medboende särskilt boende, 
helpension måltider

3634 kr/månad

Korttidsvistelse SoL, omvårdnad* 69 kr/dygn 69 kr/dygn
Korttidsvistelse SoL, måltider 124 kr/dygn 124 kr/dygn

1 Maxtaxan fastställs årligen av regeringen och innebär att avgifterna för service och omvårdnad 
enligt socialtjänstlagen, kommunal hälso- och sjukvård, förbrukningsartiklar enligt HSL får högst 
uppgå till en tolftedel av 0,5392 prisbasbelopp. 
2 I förbrukningsartiklar ingår toalettpapper, tvättlappar, tvål, tvättmedel och visst rengöringsmedel
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Avgifter för tjänster och service i anslutning till insatser enligt LSS

Avgifter i anslutning till insatsen korttidsvistelse enl. 9 § 6 LSS för 
barn eller ungdomar 

Avgifter för måltider 

För enskilda måltider avseende barn och ungdom med insatsen korttidsvistelse 
enligt 9 § 6 LSS i form av korttidsvistelse, stödfamilj och lägerverksamhet ska 
avgift motsvara 50 procent av ordinarie avgift för kost i ordinärt boende. 

Avgifter för resor vid korttidsvistelse

För resa med kommunens bilar ska avgift motsvara kommunens interna milkostnad. 
För år 2019 är kostnaden 43 kronor per mil inklusive moms.

Avgiften ska delas lika mellan samtliga som deltar på resan, inklusive kommunens 
medföljande personal.

Avgifter i anslutning till insatsen korttidsvistelse enl. 9 § 6 LSS för 
vuxna 

Avgifter för måltider 

För enskilda måltider avseende vuxna med insatsen korttidsvistelse enligt 9 § 6 LSS 
ska avgift motsvara 100 % av ordinarie avgift för kost i ordinärt boende. 

Avgifter i anslutning till insatsen korttidstillsyn enl. 9 § 7 LSS

Avgifter för måltider 

Under skollov ska avgifter för måltider för barn och ungdom med insatsen 
korttidstillsyn enligt 9 § 7 LSS vara desamma som avgifter i anslutning till insatsen 
korttidsvistelse enl. 9 § 6 LSS för barn eller ungdomar.

Under de tider på året då det inte är skollov bekostas måltiden av kommunen. 

Avgifter i anslutning till insatsen boende i familjehem eller bostad med 
särskild service enl. 9 § 8 LSS för barn eller ungdomar 

Omfattning och avgränsning 

Bestämmelserna omfattar kostnader för kost och logi för barn och ungdom 
beviljade insatsen bostad med särskild service enligt 9 § 8 LSS. 
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Bestämmelserna omfattar inte elevhemsboende i anslutning till gymnasieskola med 
Rh- anpassad utbildning3. Dessa elever betalar avgift för kost och logi till skolan 
med stöd av Specialpedagogiska skolmyndighetens föreskrifter om avgifter för kost 
och logi för vissa elever som bor i elevhem (SKOLFS 2009:24). 
 
Bestämmelserna omfattar inte elevhemsboende eller annan inackordering på grund 
av studier vid gymnasieskola på annan ort utan särinriktning. Dessa elever betalar 
avgift för kost och logi till skolan och har möjlighet att söka inackorderingstillägg 
från Tierps kommun med stöd av 5 kap. 32 § SkolL. 

Avgifter för måltider 

För kost i anslutning till insatsen bostad med särskild service enligt 9 § 8 LSS ska 
avgift uppgå till en tolftedel av 0,3884 prisbasbelopp per månad. 
 
Då boende i elevhem under studietid innebär att den unge vistas i föräldrahemmet 
under skollov, ska den unge kompenseras genom att avgift för kost inte debiteras 
under månaderna juni-augusti. 

Avgifter för boende 

För logi vid insatsen bostad med särskild service enligt 9 § 8 LSS ska avgift uppgå 
till en tolftedel av 0,5063 prisbasbelopp per månad under förutsättning att den 
enskilde har en inkomst enligt 19 § LSS. 
 
Då boende i elevhem under studietid innebär att den unge vistas i föräldrahemmet 
under skollov, ska den unge kompenseras genom att avgift för logi inte debiteras 
under månaderna juni-augusti. 

Avgifter i anslutning till insatsen bostad med särskild service enl. 9 § 9 
LSS 

För resa med kommunens bilar ska avgift motsvara kommunens interna milkostnad. 
För år 2019 är kostnaden 43 kronor per mil inklusive moms.

Avgiften ska delas lika mellan samtliga som deltar på resan, inklusive kommunens 
medföljande personal.

Avgifter i anslutning till insatsen daglig verksamhet enl. 9 § 10 LSS 

Avgifter för resor 

För personer beviljade resor till och från daglig verksamhet enligt 9 § 10 LSS ska 
avgift motsvara 25 procent av den månatliga totala taxikostnaden, till ett maxbelopp 

3 Ungdomar som på grund av ett svårt rörelsehinder behöver anpassad undervisning och 
habilitering, och i vissa fall boende och omvårdnad i boendet, kan söka till riksgymnasium med Rh-
anpassad utbildning.
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per månad motsvarande en 30-dagars pensionärsbiljett hos UL. För 2019 motsvaras 
detta av 560 kronor per månad. Resterande kostnad ska bekostas av kommunen. 

Maxbeloppet justeras och följer ULs prissättning för 30 dagars pensionärsbiljett. 
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Avgifter för hemsjukvård och hjälpmedel enligt hälso- och 
sjukvårdslagen

Hemsjukvård
Insats 2019 Förslag 2020
Kommunal hälso- och sjukvård, 
hemsjukvård från sjuksköterska, 
arbetsterapeut och fysioterapeut*

159 kr/besök, max 624 
kr/månad

350 kr/månad 

Person ej inskriven i kommunala 
hemsjukvården, besöksavgift, inkl digitalt 
möte och intygsskrivning 

160 kr/besök

Hjälpmedel

Förskrivning och övriga avgifter

Insats 2019 Förslag 2020
Avgiftstak för hjälpmedel 1200 kr/år 1500 kr/år
Korttidslån säng och lyft, vid tillfälligt 
besök/behov max tre månader

1000 kronor inkl transport

Korttidslån övriga hjälpmedel vid tillfälligt 
besök/behov max tre månader

300 kr för första 
hjälpmedlet, 100 kr för 
vardera påföljande

300 kr för första 
hjälpmedlet, 150 för 
vardera påföljande

Ej återlämnat hjälpmedel Motsvarande hjälpmedlets 
anskaffningsvärde

Hämtning av hjälpmedel 300 kr (ingår ej i 
avgiftstaket)

300 kr (ingår ej i 
avgiftstaket)

Person ej inskriven i kommunal 
hemsjukvård, förskrivning/utprovning av 
hjälpmedel, inkl ett uppföljningsbesök

300 kr/tillfälle

Hjälpmedel

Hjälpmedel 2019 Förslag 2020
Hjälpmedel vid personlig medicinsk behandling

Tyngdtäcke 400 kr 400 kr
Antidecubitusmadrass Ingen avgift Ingen avgift
Ståstöd/Tippbräda 400 kr 400 kr
Hjälpmedel för personlig vård
Toalettförhöjning 200 kr 200 kr
Rullande hygienstol 400 kr 400 kr
Armstöd som monteras på toaletten 200 kr 200 kr
Duschstol, badbräda 200 kr 200 kr
Hjälpmedel vid förflyttning
Käppar och kryckor 100 kr (per par) 100 kr (per par)
Gåstativ 200 kr 200 kr
Rollator 200 kr 200 kr
Korg till rollator 100 kr
Gåbord 200 kr 200 kr
El-gåbord 400 kr 400 kr
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Hjälpmedel 2019 Förslag 2020
Manuell rullstol, första rullstolen 400 kr 400 kr
Andra manuella rullstolen 60 kr/månad
El-rullstol (även drivaggregat) 100 kr/månad 125kr/mån
Glidbräda, glidmatta 200 kr 200 kr
Överförflyttningsplattform 200 kr 200 kr
Mobil och stationär lyft (inkl. sele) 400 kr 400 kr
Hjälpmedel för utrustning och anpassning av bostäder
Arbetsstol 400 kr 400 kr
Arbetsstol med el-höjning 400 kr 400 kr
Säng, motoriserat reglerbar 600 kr 600 kr
Sängryggstöd 400 kr 400 kr
Förhöjningsklossar 200 kr 200 kr
Stödhandtag av expandertyp 400 kr 400 kr
Tillbehör till egen säng 200 kr 200 kr
Hjälpmedel för kommunikation och information
Kognitiva hjälpmedel 400 kr 400 kr

528



11

Lagstöd för avgifter
Kommunens rätt att ta ut avgifter för insatser för vård, omsorg och socialt stöd 
regleras i 8 kap. socialtjänstlagen (SoL), 6 kap. socialtjänstförordningen (SoF), 18-
20 §§ lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt 17 kap. 8 § 
hälso- och sjukvårdslagen (HSL). 

Socialtjänstlagen
Av 8 kap. 1 § SoL följer att kommunen får ta ut skälig ersättning för stöd- och 
hjälpinsatser. Avgifterna får inte överstiga kommunens självkostnader. Kommunen 
får ta ut skälig ersättning för hemtjänst, dagverksamhet, särskilt boende och bostad 
med särskild service enligt SoL. Enligt 8 kap 5 § får den sammanlagda avgiften för 
hemtjänst, dagverksamhet och kommunal hälso- och sjukvård inte överstiga 
maxtaxan (en tolftedel av 0,5392 prisbasbelopp). 

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade
Insatser enligt LSS är enligt lag avgiftsfria men kommunen har med stöd av 19 § 
LSS rätt att ta ut skäliga avgifter i vissa fall. Avgifter får tas ut för bostad, kost, 
fritidsverksamhet, kulturella aktiviteter och resor av dem som har hel allmän 
ålderspension, hel sjukersättning eller aktivitetsersättning eller annan inkomst av 
motsvarande storlek enligt de grunder som kommunen bestämmer. Avgifterna får 
inte överstiga kommunens självkostnader och kommunen ska se till att den enskilde 
får behålla tillräckliga medel för sina personliga behov. Vårdnadshavare är även 
enligt 20 § LSS skyldiga att i skälig utsträckning bidra till kommunens kostnader 
för omvårdnaden om den enskilde är under 18 år. 

Hälso- och sjukvårdslagen
Avgifter enligt hälso- och sjukvårdslagen får enligt 17 kap 8 § tas ut för hälso- och 
sjukvård som kommunen ska erbjuda enligt 12 kap 1 och 2 §§ eller 14 kap 1 §. Det 
vill säga hälso- och sjukvård till personer som bor beviljats särskilt boende eller 
bostad med särskild service enligt SoL, samt hemsjukvård i ordinärt boende. Enligt 
PM 2003 från Svenska kommunförbundet (nuvarande Sveriges kommuner och 
landsting, SKL) framgår att bostad med särskild service enligt LSS likställs med 
boende enligt SoL. 

Avgifterna för kommunal hälso- och sjukvård, förbrukningsartiklar enligt HSL samt 
hemtjänst och dagverksamhet enligt socialtjänstlagen får högst uppgå till en 
tolftedel av 0,5392 prisbasbelopp. 

Kommunallagen
Enligt kommunallagen ska kommunen behandla alla medborgare lika. Detta är 
särskilt viktigt att beakta vid utredning av den enskildes avgiftsutrymme och vilka 
kostnader som ska ingå i det så kallade förbehållsbeloppet. 
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Inledning

Bakgrund
I stort sett samtliga avgifter följer beslut i kommunfullmäktige från november 2012 
(KF §130). Enligt beslutet höjdes avgiften/hyran på särskilt boende och bostad med 
särskild service med 1,1% (förändringen i prisbasbeloppet mellan 2012 och 2013). 
Av beslutet framgår även att årliga omräkningar ska göras och följa den 
procentuella förändringen av prisbasbeloppet. Det förefaller inte som att denna 
omräkning har skett fullt ut i enlighet med beslutet. Prisbasbeloppet har även 
minskat två av åren under perioden. 

Inför 2019 räknades avgifterna upp för insatser enligt socialtjänstlagen i enlighet 
med beslutet från 2012, d v s en uppräkning motsvarande förändringen i 
prisbasbeloppet. Förändringen mellan 2018 och 2019 var 2,2%. 

För avgifter i anslutning till LSS-insatser beslutade KF 2017 om vilka avgifter och 
taxor som gäller. Detta beslut innehåller inte någon uppgift om uppräkning och/eller 
när en översyn ska göras, utan beslutet gäller tills ett nytt beslut fattas.  

Avgifter för hjälpmedel gäller från och med 1 juni 2016, efter beslut i fullmäktige. 

Syfte
Syftet med att se över avgifternas nivå och utformning är att skapa tydlighet 
gentemot medborgarna samt att säkerställa en skälig nivå för både kommunen och 
brukaren. 

Frågeställning
 Vilka avgifter är lämpliga att höja?
 Finns andra förändringar 
 Vilket index är mest lämpligt att använd

Omfattning
Hyror vid kommunens särskilda boendeformer (enligt socialtjänstlagen och lag om 
stöd och service till vissa funktionshindrade) behandlas i särskild ordning. Dessa är 
inte att betrakta som en avgift då det finns ett hyresförhållande vid upplåtelse av 
lägenhet eller rum i särskilt boende. Hyror hanteras enligt 12 kap jordabalken 
(hyreslagen). 
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Lagstiftning och regelverk
Kommunens rätt att ta ut avgifter för insatser för vård, omsorg och socialt stöd 
regleras i 8 kap. socialtjänstlagen (SoL), 6 kap. socialtjänstförordningen (SoF), 18-
20 §§ lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt 17 kap. 8 § 
hälso- och sjukvårdslagen (HSL). 

Socialtjänstlagen och lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade
Av 8 kap. 1 § SoL följer att kommunen ta ut skälig ersättning för stöd- och 
hjälpinsatser. Avgifterna får inte överstiga kommunens självkostnader. Kommunen 
får ta ut skälig ersättning för hemtjänst, dagverksamhet, särskilt boende och bostad 
med särskild service enligt SoL. Enligt 8 kap 5 § får den sammanlagda avgiften för 
hemtjänst, dagverksamhet och kommunal hälso- och sjukvård inte överstiga 
maxtaxan. 

Insatser enligt LSS är enligt lag avgiftsfria men kommunen har med stöd av 19 § 
LSS rätt att ta ut skäliga avgifter i vissa fall. Avgifter får tas ut för bostad, kost, 
fritidsverksamhet, kulturella aktiviteter och resor av dem som har hel allmän 
ålderspension, hel sjukersättning eller aktivitetsersättning eller annan inkomst av 
motsvarande storlek enligt de grunder som kommunen bestämmer. Avgifterna får 
inte överstiga kommunens självkostnader och kommunen ska se till att den enskilde 
får behålla tillräckliga medel för sina personliga behov. Vårdnadshavare är även 
enligt 20 § LSS skyldiga att i skälig utsträckning bidra till kommunens kostnader 
för omvårdnaden om den enskilde är under 18 år. 

Hälso- och sjukvårdslagen
Avgifter enligt hälso- och sjukvårdslagen får enligt 17 kap 8 § tas ut för hälso- och 
sjukvård som kommunen ska erbjuda enligt 12 kap 1 och 2 §§ eller 14 kap 1 §. Det 
vill säga hälso- och sjukvård till personer som bor beviljats särskilt boende eller 
bostad med särskild service enligt SoL, samt hemsjukvård i ordinärt boende. Enligt 
PM 2003 från Svenska kommunförbundet (nuvarande Sveriges kommuner och 
landsting, SKL) framgår att bostad med särskild service enligt LSS likställs med 
boende enligt SoL. 

Enligt en dom från Kammarrätten i Sundsvall (2011-2901) har kommunen rätt att ta 
ut avgift för hälso- och sjukvårdsinsatser inom bostad med särskild service LSS. 
Avgifter får inte tas ut om hälso- och sjukvården har bedömts som egenvård. Då 
räknas stödet som en del i omvårdnaden enligt LSS. 

Avgifterna för kommunal hälso- och sjukvård, förbrukningsartiklar enligt HSL samt 
hemtjänst och dagverksamhet enligt socialtjänstlagen får högst uppgå till en 
tolftedel av 0,5392 prisbasbelopp. 
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Kommunallagen
Enligt kommunallagen ska kommunen behandla alla medborgare lika. Detta är 
särskilt viktigt att beakta vid utredning av den enskildes avgiftsutrymme och vilka 
kostnader som ska ingå i det så kallade förbehållsbeloppet. 

534



6 av 17

Index
Det finns inte någon nationell rekommendation vilket index som är mest lämpligt 
att använda för avgifter inom vård- och omsorg. Jag har undersökt hur några andra 
kommuner hanterar detta. Av dessa kommuner använder några konsumentprisindex 
och några använder ändringen i prisbasbeloppet. 

Sveriges kommuner och landsting (SKL) tar fram vissa prisindex1, medan andra tas 
fram av Statistiska centralbyrån (SCB)2. 

Konsumentprisindex
Konsumentprisindex (KPI) tas fram av SCB och visar hur konsumentpriserna i 
genomsnitt utvecklar sig för hela den privata inhemska konsumtionen. I KPI finns 
tolv huvudgrupper och ett 90-tal undergrupper av varor och tjänster. 
Huvudgrupperna är; livsmedel och alkoholfria drycker, alkoholhaltiga drycker och 
tobak, kläder och skor, boende, inventarier och hushållsvaror, hälso- och sjukvård, 
transport, post- och telekommunikationer, rekreation och kultur, utbildning, 
restauranger och logi, diverse varor och tjänster. 

KPI används bland annat för att mäta hushållens levnadskostnader (för att till 
exemplen justera pensioner och ekonomiskt bistånd) och för bestämning av 
prisbasbeloppet.  

Prisbasbeloppet
Prisbasbeloppet (tidigare basbeloppet) räknas fram på grundval av ändringarna i det 
allmänna prisläget enligt bestämmelserna i socialförsäkringsbalken (2010:110). 
Beräkningarna görs med utgångspunkt i förändringen av konsumentprisindex och 
fastställs för helt kalenderår.

Omsorgsprisindex
Omsorgsprisindex (OPI) tas fram av SKL och används framförallt för att reglera 
ersättning till aktörer inom vård, omsorg och hälso- och sjukvård. OPI bygger på en 
sammanvägning av faktiska kostnader för personalkostnader och löneökningar samt 
till viss del (20 %) kostnader för varor och tjänster. 

Prisindex kommunal verksamhet
Prisindex kommunal verksamhet (PKV) tas fram av SKL och är avsett att användas 
för kommunerna som underlag vid beräkningen av kostnaderna för löne- och 
prisutvecklingen i fasta löner och priser. PKV tas fram genom att priserna för löner, 
material och tjänster samt köpt verksamhet viktas till ett genomsnittligt pris.

1 https://skl.se/ekonomijuridikstatistik/ekonomi/budgetochplanering/prisindex.1331.html
2 https://www.scb.se/vara-tjanster/scbs-olika-index/ 
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Index för att mäta löner- och arbetskostnader
Det finns flera olika index som Statistiska centralbyrån (SCB) presenterar, antingen 
som officiell statistik eller efter uppdrag. Arbetskostnadsindex (AKI) är ett index 
över arbetskostnader. Det ingår inte i den officiella statistiken och måste således 
avtalas med SCB. Labour Cost Index (LCI) är ett index över arbetskostnader. Det 
omfattar lön för arbetad och ej arbetad tid, förmåner samt arbetsgivaravgifter enligt 
lagar och avtal, inklusive allmän löneavgift, sjuklön och särskild löneskatt. LCI 
omfattar endast privat sektor. Löneindex för arbetad tid (LÖI) är ett index över 
lönekostnader för arbetad tid. Indexet beräknas för arbetare och tjänstemän i privat 
sektor. 

536



8 av 17

Nuläge 
Avgiften beräknas individuellt utifrån den enskildes ekonomiska utrymme, det vill 
säga betalningsförmåga. Riksdagen beslutar om vad kommunen maximalt får ta ut 
per månad i avgift. Det kallas maxtaxa. Maxtaxan är knuten till prisbasbeloppet. 
Avgifter för mat, resor, hyra och tekniska hjälpmedel ingår inte i maxtaxan. 

Avgiftsutrymmet, d v s ekonomiskt utrymme för att betala avgift, är det belopp som 
återstår när skatt och så kallat förbehållsbelopp räknats av bruttoinkomsten. 
Förbehållsbelopp är summan av bostadskostnad, minimibelopp och individuellt 
tillägg. Minimibeloppet beslutas av riksdagen och avser normala levnadskostnader 
per månad, till exempel livsmedel, kläder, hemförsäkring och läkemedel. Det 
individuella tillägget är om den enskilde varaktigt har särskilt fördyrande 
levnadsomkostnader. 

I vissa fall kan kommunen minska minimibeloppet om den enskilde har en 
utgiftspost som ingår i det angivna förbehållsbeloppet. Detta kan till exempel bli 
aktuellt om hushållsel ingår i hyran. 

I september 2018 var det totalt 844 personer som debiterades avgift för 
socialtjänstlagen och hälso- och sjukvård. Av dessa har 177 personer maximalt 
avgiftsutrymme och 127 personer har inget avgiftsutrymme. 

Av bilaga framgår beslutade avgifter samt omfattning av dessa.

Avgift för bistånd och insatser enligt socialtjänstlagen
För ledsagning enligt socialtjänstlagen utgår hemtjänstavgift. Avgiften för 
matdistribution förändrades 2016. Beslutets formulering ger utrymme för olika 
tolkningar huruvida dessert kan beställas separat och/eller alltid ingår i måltiden 
som levereras. 

Enligt gällande beslut från kommunfullmäktige ska avgifterna för insatser enligt 
socialtjänstlagen indexeras med ändringen av prisbasbeloppet. 

Taxor för service i anslutning till insatser enligt LSS
För avgifter i anslutning till LSS-insatser beslutade KF 2017 om vilka avgifter och 
taxor som gäller. Det gäller till exempel resor med kommunens bilar och till daglig 
verksamhet, måltider vid korttidsvistelse och bostad med särskild service för barn 
och ungdom. 

Avgift för hälso- och sjukvård och hjälpmedel
Nuvarande system för avgifter för kommunal hälso- och sjukvård utgår från avgift 
per besök, med en maximal kostnad om 636 kronor per månad. Besöksregistrering 
sker manuellt av legitimerad personal, som sedan lämnar underlag till 
avgiftshandläggare som sedan fakturerar. Då det delvis saknas systemstöd för att 

537



9 av 17

registrera besök i samband med avgiftshantering behöver en manuell avstämning 
göras mellan olika personalkategorier. Till exempel om den enskilde brukaren haft 
besök av både sjuksköterska och arbetsterapeut. 

I maxtaxan ingår inte kostnaden för hjälpmedel. För dessa finns en särskild maxtaxa 
som i dagsläget är 1200 kronor per år. Maxtaxan bevakas manuellt då det idag 
saknas systemstöd för detta. 

Avgiftsbefriade verksamheter/insatser
Enligt beslut i Kommunfullmäktige februari 2018 (dnr 2017/1065) är insatsen trygg 
hemgång avgiftsfri för kund. 

Avlösning i hemmet är avgiftsfritt för tid mindre än 10 timmar/månad. 

Boendestöd och kontaktperson är avgiftsfritt för den enskilde. 

Öppna insatser så som anhörigstöd, träffpunktsverksamhet och syn- och 
hörselinstruktör är inte belagda med avgift. 

Beräkning av förbehållsbelopp och avgiftsutrymme
I dagsläget beräknas kyrkoavgiften in i förbehållsbeloppet för de som är 
medlemmar i Svenska kyrkan. Hänsyn tas dock inte för medlemsavgifter till andra 
trossamfund eller organisationer. 

Det saknas dokumenterade riktlinjer för att räkna av hushållsel och kostnader för 
tvätt och trygghetslarm vid de tillfällen detta ingår i hyra eller omvårdnadsavgift. I 
Pensionsmyndighetens föreskrifter finns schablon för beräkning av bland annat 
kostnad för en bostads hushållsel. 

Nya verksamheter och verksamheter där det inte finns beslut om 
avgift
Det finns inte något ställningstagande huruvida personer som omfattas av 
personkretsen i LSS ska betala avgift enligt socialtjänstlagen om de flyttar till 
särskilt boende för äldre enligt socialtjänstlagen. Det samma gäller för personer 
beviljade personlig assistans och som sedan får kompletterande hemtjänstbeslut 
efter att de fyllt 65 år. Hittills har varje ärende prövats individuellt. Inte heller finns 
något ställningstagande gällande avgift för stöd i boende som är en insats enligt 
socialtjänstlagen för personer som tillhör LSS personkrets samt serviceboende SoL 
för samma målgrupp. Dessa betalar inte avgift idag.  

Det är inte tydliggjort i beslut eller riktlinje om hur hälso- och sjukvård inklusive 
hembesök inom bostad med särskild service och personlig assistans ska hanteras. I 
dagsläget betalar inte dessa individer avgift för hälso- och sjukvården.    
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Öppna insatser så som anhörigstöd, syn- och hörselinstruktör och 
träffpunktsverksamhet är inte belagda med avgift. Jag har dock inte hittat något 
beslut från fullmäktige att dessa insatser ska vara avgiftsfria. 

Nu gällande avgiftsbeslut omfattar inte olika former av välfärdsteknik, till exempel 
GPS-klocka och/eller olika appar. Dessa har hanterats utifrån insatsens art, till 
exempel betalar den enskilde omvårdnadsavgift för tillsyn, oavsett om det sker via 
fysiskt besök eller som digital tillsyn. 

Medboende vid särskilt boende som har egen hemtjänstinsats betalar avgift för 
hemtjänsten. Medboende betalar ingen avgift för eventuellt trygghetslarm och 
annan service som ingår i boendet. Dessa insatser utförs av boendets personal. 
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Förslag till avgiftsbestämmelser

Beräkning av förbehållsbelopp
Vid de fall den enskilde betalar avgift till Svenska kyrkan ska denna avgift räknas 
av från förbehållsbeloppet. Detta för att säkerställa en likvärdig beräkning för 
samtliga medborgare. 

Vidare föreslås att kostnader för hushållsel och kostnader för tvätt och 
trygghetslarm vid de tillfällen detta ingår i hyra eller omvårdnadsavgift räknas av 
från förbehållsbeloppet. 

Socialtjänstlagen
Högsta sammanlagda månadsavgift (maxtaxa) från den 1 januari 2019 är 2 089 
kronor för biståndsbedömda SoL-insatser (hemtjänst i ordinärt och särskilt boende, 
dagverksamhet, korttidsvistelse) och kommunal hälso- och sjukvård3. 
Månadsavgiften kan bli lägre vid låg betalningsförmåga. Hyra, mat, 
förbrukningsartiklar och resor ingår inte i maxtaxan. 

Medboende vid parboende särskilt boende bör, utöver eventuell hemtjänstavgift, 
betala avgift för eget trygghetslarm om sådant önskas (via boendets larmsystem). 
Medboende som äter maten som serveras vid boendet bör betala samma avgift som 
den som har beslut om särskilt boende. 

I tabellen nedan markeras insatser som ingår i maxtaxan med *, samt att maxtaxan 
står i kolumnen ”max/mån 2019”. 

Insats 2019 Max/mån 
2019

Förslag Kommentar

Hemtjänst och måltider i kommunal verksamhet som bedrivs enligt SoL
Hemtjänst, omvårdnad* 213 

kr/beviljad 
tim

2089 kr 266 
kr/beviljad 

timme

266 kr/beviljad timme är 
medelvärdet för avgifter 
hos jämförbara 
kommuner

Hemtjänst, service* 266 kr/tim 2089 kr 300 
kr/beviljad 

timme

Kostnad per timme för 
RUT-tjänst ca 375 kr/tim 
inkl moms, före RUT4

Ledsagning SoL 
(hemtjänst eller 
ledsagare)

213 kr/tim 266 Samma som hemtjänst 
omvårdnad

3 Maxtaxan fastställs årligen av regeringen och innebär att avgifterna för service och omvårdnad 
enligt socialtjänstlagen, kommunal hälso- och sjukvård, förbrukningsartiklar enligt HSL får högst 
uppgå till en tolftedel av 0,5392 prisbasbelopp. 
4 RUT är en skattereduktion för hushållsnära tjänster, till exempel städning. Avdraget kan göras 
motsvarande 50% av arbetskostnaden för tjänsten. Personer över 65 år kan få RUT-avdrag upp till 
50 00 kronor per person och år. Rutavdraget räknas av mot kommunal och statlig inkomstskatt, 
statlig fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift, det kan därmed skilja hur mycket enskilda 
personer kan få i RUT-avdrag.
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Insats 2019 Max/mån 
2019

Förslag Kommentar

Frukost vid kommunens 
verksamheter

32 kr/dag 32 kr/dag Gäller även 
korttidsvistelse LSS. 

Lunch inkl dessert 72 kr/portion 72 
kr/portion

Gäller även 
korttidsvistelse LSS. 
Matlåda inkl leverans av 
hemtjänst

Middag inkl dessert 72 kr/portion 72 
kr/portion

Gäller även 
korttidsvistelse LSS. 
Matlåda inkl leverans av 
hemtjänst

Dessert 10 kr 10 kr
Abonnemang av matlåda 
ordinärt boende 

3 634 kr Utgår Nyttjas ej i dagsläget

 
Särskilt boende
Omvårdnad, särskilt 
boende*

2 089 kr 2089 kr Maxtaxa (nationellt 
fastställd)

Måltider, särskilt boende 3 634 kr 3634 
kr/månad

Förbrukningsartiklar5, 
särskilt boende

106 
kr/månad

120 
kr/månad 

Enligt konsumentverkets 
beräkningar

NY – Medboende, särskilt 
boende, trygghetslarm*

200 
kr/månad

Egen larmknapp kopplad 
till boendets larmsystem

NY – medboende särskilt 
boende, helpension 
måltider

3634 
kr/månad

Avgift motsvarande 
måltider som person 
beviljad särskilt boende 
betalar

Korttids SoL* 69 kr/dygn 2089 
kr/mån

69 kr/dygn 30 dygn=maxtaxa 2089 kr

Korttids SoL, måltider 124 kr/dygn 124 
kr/dygn

Korttids SoL, (dygn) efter 
erbjudande om särskilt 
boende

202 kr Utgår Avgiften ger ej avsedd 
effekt (maxtaxa 
69kr/dygn) 

 
Dagverksamhet, tillfälle* 49 kr 49 

kr/tillfälle
Resa dagverksamhet 61 kr/enkel 

resa
61 kr/enkel 

resa
Avlösarservice (11 h el 
mer)

159 kr 266 
kr/timme

Gäller fr o m timme 11, 
timavgift som hemtjänst 
omvårdnad

Trygghetslarm installation 345 kr 345 kr
Trygghetslarm, 
månadsavgift*

266 kr 266 
kr/månad

5 I förbrukningsartiklar ingår toalettpapper, tvättlappar, tvål, tvättmedel och visst rengöringsmedel
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Insats 2019 Max/mån 
2019

Förslag Kommentar

Trygghetsringning 126 kr Utgår Trygghetsringning är en 
form av tillsyn, avgift 
enligt ordinarie 
hemtjänsttaxa

SeniorRehab 96 kr Upphör
 

Hälso- och sjukvård och hjälpmedel
Utredaren föreslår att avgift för hälso- och sjukvård förändras från besöksavgift till 
en fast månadsavgift för de som är inskrivna i hemsjukvården. Månadsavgiften 
omfattar även delegerad hälso- och sjukvård. Avgiften ingår i maxtaxan. För 
tillfälliga insatser, eller om den enskilde inte är inskriven i hemsjukvården, bör även 
fortsättningsvis en besöksavgift utgå. 

För personer beviljade bostad med särskild service och personlig assistans enligt 
LSS samt stöd i boende enligt SoL bör det tydliggöras om hälso- och 
sjukvårdsavgift. 

Utprovning av hjälpmedel för de som inte är inskrivna i hemsjukvård bör avgift 
utgå. I avgiften bör ett uppföljande besök ingå. Avgiften bör vara den samma 
oavsett om den enskilde hämtar hjälpmedlet eller får det levererat till hemmet. För 
hjälpmedel som kräver årlig service bör en serviceavgift införas. 

Vissa av besöken bör vara avgiftsbefriade. Ingen avgift tas ut för:
1. Vid hembesök hos patient inskriven i hemsjukvård.
2. Konsultation för stöd till andra personalgrupper, t ex för att 

underlätta arbetsmiljö
3. Hembesök på initiativ av sjuksköterska, arbetsterapeut och 

fysioterapeut när någon av dessa bedömt att hembesök är 
nödvändigt, då den enskilde saknar insikt i de allvarliga negativa 
konsekvenser av social och/eller medicinsk karaktär som utebliven 
kommunal hälso- och sjukvårdsinsats skulle medföra.

4. Injektion av psykofarmaka

I tabellen nedan markeras insatser som ingår i maxtaxan med *, samt att maxtaxan 
står i kolumnen ”max/mån 2019”. 

Insats 2019 Max/mån 
2019

Förslag Kommentar

Kommunal hälso- och 
sjukvård, hemsjukvård*

159 
kr/besök

Lokalt 
beslut 

624 
kr/mån

350 
kr/månad 

Inkl delegerad HSL. 

NY – HSL besök (ej 
inskriven i kommunal 

160 kr/besök Regionen tar 150kr/besök 
för besök på vårdcentral 
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hemsjukvård), inkl digitalt 
möte och intygsskrivning

(dsk, kurator, ft/at mfl i 
primärvården). 

Hjälpmedel Se bilaga 1200kr/år
NY - Hjälpmedel 
förskrivning/utprovning, 
inkl ett uppföljningsbesök 
– ej inskriven i kommunal 
hemsjukvård

300 kr Regionen tar 300kr för 
förskrivning av hjälpmedel.

Korttidslån vid tillfälligt 
besök o dyl

300 kr för 
1:a 
hjälpmedl
et, 100 kr 
för 
vardera 
påfölj-
ande

300 kr för 
första, 150 
för 
påföljande
1000 kr för 
säng och lyft

NY – ej återlämnat 
hjälpmedel

Motsvarande 
hjälpmedlets 
anskaffnings-
värde

Service i anslutning till LSS-insatser
Beslutade avgifter, antagna 2017, bör bibehållas6. Avgifter tas ut för måltider och 
resor samt boende för barn och ungdomar. 

I taxan hänvisas dock till ett beslut som upphävts (taxa ordinärt boende). 
Matkostnad på korttidsvistelse bör motsvara kostnaden för måltider inom 
kommunens verksamhet enligt socialtjänstlagen för frukost, lunch och middag. 
Avgiften för barn och ungdomar till och med 17 år bör motsvara 50 % av kostnaden 
för vuxna. 

Övriga insatser
Besök hos syn- och hörselinstruktör, öppna insatser, stöd i boende och boendestöd 
bör även i fortsättningen vara avgiftsfritt. 

Välfärdsteknik beroende på insatsens art, beroende på om det är hjälpmedel, hälso- 
och sjukvård, fri service eller biståndsbeslutad insats. Ett ställningstagande bör 
göras vid varje införande (på generell nivå, inte per individ). För viss teknik är det 
inte motiverat i dagsläget att ta ut installationsavgift, eller annat form av 

6 
https://www.tierp.se/download/18.4994e36715fb74f4b502f471/1511509422163/Taxa%20f%C3%
B6r%20tj%C3%A4nster%20och%20service%20i%20anslutning%20till%20insatser%20enligt%20LSS.
pdf
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engångsavgift då avgiftsfritt är ett incitament för den enskilde att vilja prova 
tekniken.  

Personer som tillhör LSS personkrets som har rätt till bostad med särskild service 
LSS och flyttar till särskilt boende för äldre bör avgiftsbefrias från 
omvårdnadsavgift. 

Personer som beviljats personlig assistans som efter 65 års ålder får kompletterande 
hemtjänst bör betala hemtjänstavgift enligt ordinarie avgift. 

Insats 2019 Förslag Kommentar
Biltvätt daglig 
verksamhet, personbil

200 kr exkl 
moms

300 kr 
exkl 
moms

Närmare marknadspris

Biltvätt daglig 
verksamhet, SUV

240 kr exkl 
moms

350 kr 
exkl 
moms

Närmare marknadspris

Biltvätt daglig 
verksamhet, 
minibuss/lätt lastbil

240 kr exkl 
moms

500 kr 
exkl 
moms

Närmare marknadspris

Indexuppräkning
Samtliga avgifter bör indexuppräknas årligen med förändringen i prisbasbeloppet 
mellan förgående år och det år avgiften gäller. Om prisbasbeloppet minskar i 
förhållande till föregående år bör nivån på avgifterna bibehållas och inte sänkas. 
När prisbasbeloppet höjs görs höjning av avgift när prisbasbeloppet återigen 
överstiger det belopp som gällde innan prisbasbeloppet sänktes. 
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Inledning

Bakgrund
Genom åren har kommunfullmäktige fattat beslut om principer för avgifter i samma 
beslut som avgiftsnivåerna. När nya avgiftsnivåer har fastställts av 
kommunfullmäktige har det samtidigt beslutats att tidigare beslut upphävs. Detta 
har skapat en otydlighet i vilka principer som fortfarande gäller, då det inte tydligt 
framgår av underlag och/eller beslutsprotokoll om det är hela eller delar av beslutet 
som upphävts. Eftersom besluten är fattade under en tioårsperiod är det även svårt 
att få en överblick över vilka bestämmelser som finns. 

Syfte
Syftet med riktlinjerna är att säkerställa rättssäkerhet och likabehandling vid 
handläggning, beräkning och uttag av avgifter. 

Omfattning
Riktlinjerna omfattar insatser inom vård och omsorg. Insatser och service som ges 
inom socialtjänsten, individ- och familjeomsorgen, omfattas inte av denna riktlinje. 

Riktlinjerna kompletteras av gällande Taxa för service och tjänster i anslutning till 
insatser inom vård och omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning.

Principer för avgifter
Kommunens rätt att ta ut avgifter för insatser för vård, omsorg och socialt stöd 
regleras i

 8 kap. socialtjänstlag (2001:453), SoL, 
 17 kap. 8 § hälso- och sjukvårdslag (2017:30), HSL samt 
 18-21 §§ lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, 

LSS. 

Kommunen får enligt 8 kap. 2 § SoL ta ut skälig ersättning för hemtjänst, 
dagverksamhet, bostad i sådant särskilt boende som avses i 5 kap. 5 § andra stycket 
eller 7 § tredje stycket SoL och som inte omfattas av 12 kap. Jordabalken eller för 
annan liknande social tjänst enligt grunder som kommunen bestämmer. Avgifterna 
får inte överstiga kommunens självkostnader. Då ledsagning ses som en del i 
hemtjänsten enligt socialtjänstlagens förarbeten omfattas insatsen av maxtaxan. 
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Huvudprinciper i avgiftssystemet för avgift som omfattas av 
maxtaxa 

Socialtjänstlagen

Vissa avgifter ska enligt 8 kap. 4 § SoL regleras efter den enskildes avgiftsunderlag 
baserat på den inkomst som den enskilde kan antas komma att få under de närmaste 
tolv månaderna, fördelad med lika belopp per månad. Detta gäller avgift för 
hemtjänst, dagverksamhet, bostad i särskilt boende och kommunal hälso- och 
sjukvård. Dessa avgifter får inte enligt 8 kap. 6 § SoL uppgå till ett så stort belopp 
att den enskilde inte förbehålls tillräckliga medel av sitt avgiftsunderlag för sina 
personliga behov och andra normala levnadskostnader, så kallat förbehållsbelopp. 

Av 8 kap. 7 § SoL följer vidare att kommunen ska bestämma den enskildes 
förbehållsbelopp genom att beräkna den enskildes levnadsomkostnader, utom 
bostadskostnaden, med ledning av ett minimibelopp. Bostadskostnaden ska 
beräknas för sig och läggs till i förbehållsbeloppet. Det finns även genom 
bestämmelser i 8 kap. 5 § SoL ett högkostnadsskydd, maxtaxa, för hur stor avgiften 
kan vara. När avgifterna fastställs ska kommunen enligt 8 kap. 6 § SoL dessutom 
försäkra sig om att den enskildes make eller sambo inte drabbas av en oskäligt 
försämrad ekonomisk situation. 

Då lagen inte föreskriver exakt summa på avgift beslutar kommunfullmäktige i 
Tierps kommun om vilka priser som ska gälla för olika insatser i kommunen. 
Priserna ses regelbundet över och ska ligga i jämförelse med samhällets utveckling. 
Beroende på den enskildes ekonomi kan avgiften bli lägre än den taxa som 
fastställts.

Hälso- och sjukvård

Avgifter enligt hälso- och sjukvårdslagen får enligt 17 kap 8 § tas ut för hälso- och 
sjukvård som kommunen ska erbjuda enligt 12 kap 1 och 2 §§ eller 14 kap 1 §. Det 
vill säga hälso- och sjukvård till personer som beviljats särskilt boende eller bostad 
med särskild service enligt SoL, samt hemsjukvård i ordinärt boende. Enligt PM 
2003 från Svenska kommunförbundet (nuvarande Sveriges kommuner och 
landsting, SKL) framgår att bostad med särskild service enligt LSS likställs med 
boende enligt SoL. 

Avgifterna för kommunal hälso- och sjukvård, förbrukningsartiklar enligt HSL samt 
hemtjänst och dagverksamhet enligt socialtjänstlagen får högst uppgå till en 
tolftedel av 0,5392 prisbasbelopp.

Enskild som är inskriven i hemsjukvården betalar en fast månadsavgift. 
Månadsavgiften omfattar även delegerad hälso- och sjukvård som utförs av annan 
än legitimerad personal. Avgiften ingår i maxtaxan. För tillfälliga insatser, eller om 
den enskilde inte är inskriven i hemsjukvården, utgår en besöksavgift.
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Vid utprovning av hjälpmedel för dem som inte är inskrivna i hemsjukvård tas en 
avgift ut. I avgiften ingår ett uppföljande besök. Avgiften är den samma oavsett om 
den enskilde hämtar hjälpmedlet eller får det levererat till hemmet.

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Insatser enligt LSS är enligt lag avgiftsfria men kommunen har med stöd av 19 § 
LSS rätt att ta ut skäliga avgifter i vissa fall. Avgifter får tas ut för bostad, kost, 
fritidsverksamhet, kulturella aktiviteter och resor av dem som har hel allmän 
ålderspension, hel sjukersättning eller aktivitetsersättning eller annan inkomst av 
motsvarande storlek enligt de grunder som kommunen bestämmer. Avgifterna får 
inte överstiga kommunens självkostnader och kommunen ska se till att den enskilde 
får behålla tillräckliga medel för sina personliga behov. Vårdnadshavare är även 
enligt 20 § LSS skyldiga att i skälig utsträckning bidra till kommunens kostnader 
för omvårdnaden om den enskilde är under 18 år.

Maxtaxa – högkostnadsskydd för avgifter

Högkostnadsskyddet, maxtaxan, reglerar den högsta avgift kommunen får ta ut för 
hemtjänst, dagverksamhet, insatser i särskilt boende samt kommunal hälso- och 
sjukvård per månad. Av 8 kap. 5 § SoL följer att avgift för dessa insatser högst får 
uppgå till en tolftedel av 0,5392 gånger fastställt prisbasbelopp per månad.

Avgiften baseras på de insatser den enskilde får (utifrån beviljad tid) och dennes 
ekonomiska förutsättningar, det vill säga hur stora inkomster och utgifter den 
enskilde har. Då hänsyn tas till den enskildes ekonomiska förutsättningar 
(avgiftsutrymme) kan avgiften bli lägre än maxtaxan. 

Förbehållsbelopp 
Kommunala avgifter får enligt 8 kap. 6 § SoL inte uppgå till ett så stort belopp att 
den enskilde inte förbehålls tillräckliga medel av sitt avgiftsunderlag för sina 
personliga behov och andra normala levnadskostnader (förbehållsbelopp). 
Förbehållsbeloppet, summan av minimibelopp, individuellt tillägg och 
bostadskostnaden, är alltså den lägsta nivå på vad den enskilde har rätt att 
förbehålla sig av sina egna medel. 

Avgift till Svenska kyrkan eller andra trossamfund ska inte räknas in i 
förbehållsbeloppet. 

Minimibelopp 
Minimibeloppet är ett schablonbelopp som fastställs årligen av riksdagen och ska 
enligt 8 kap. 7 § SoL täcka normala levnadskostnader för livsmedel, kläder, skor, 
fritid, hygien, dagstidning, telefon, hemförsäkring, öppen hälso- och sjukvård, 
tandvård, hushållsel, förbrukningsvaror, resor, möbler, husgeråd och läkemedel. 
Vid beräkning av minimibeloppet ska beloppet alltid per månad utgöra lägst en 
tolftedel av 1,3546 gånger prisbasbeloppet för ensamstående eller 1,1446 gånger 
prisbasbeloppet för var och en av sammanlevande makar och sambor. 
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Minimibeloppet beräknas med utgångspunkt i Konsumentverkets hushållsbudget 
avseende skäliga levnadskostnader och baseras på riksnormen för försörjningsstöd. 
Då beloppet bygger på en schablon ska det inte täcka den enskildes faktiska 
kostnader. 

Livsmedelsposten är beräknad att täcka livsmedel och inte kostnad för måltider 
genom matdistribution, matabonnemang i särskilt boende eller fördyrad specialkost 
på grund av sjukdom. Se vidare rubriken Höjning av minimibeloppet – individuellt 
tillägg. Posterna dagstidning och telefon avser att täcka kostnader för prenumeration 
på en daglig tidning, abonnemangs- och samtalsavgifter för telefon. Posterna för 
hälso- och sjukvård, samt läkemedel beräknas som en tolftedel av årskostnaden för 
personer som betalar upp till nivån för respektive högkostnadsskydd. Med posten 
resor avses kostnader för lokalresor med kollektivtrafik, inklusive färdtjänst och 
sjukresor. 

Höjning av minimibeloppet - individuellt tillägg 

Av 8 kap. 8 § SoL följer att kommunen ska höja minimibeloppet i skälig omfattning 
om den enskilde på grund av särskilda omständigheter varaktigt har behov av ett 
väsentligt högre belopp. Av lagens förarbeten följer att ett höjt minimibelopp ska 
fastställas efter en individuell prövning och att kommunen bör godta den faktiska 
merkostnaden när den fastställer ett högre minimibelopp, om inte merkostnaden är 
oskäligt hög. 

Den som anser sig uppfylla lagens krav för höjning av minimibeloppet kan begära 
individuellt tillägg till förbehållsbeloppet. Varaktigt tolkas i Tierps kommun som en 
period av minst sex månader. Ett väsentligt belopp tolkas som belopp som 
överstiger 200 kr per månad. Uppgifterna ska kunna styrkas vid ansökan. 

Av lagens förarbeten ges följande exempel på situationer som kan föranleda en 
höjning av minimibeloppet:

 Fördyrad kost. I lagens förarbeten anges att de schabloniserade kostnaderna 
för kost som ingår i minimibeloppet är framräknade för personer som är 61 
år och äldre. Då yngre personer normalt konsumerar mer livsmedel och 
därmed har en större kostnad för livsmedel ska kommunerna ta hänsyn till 
denna merkostnad. Det innebär att yngre personer med funktionsnedsättning 
bör få ett högre belopp. På samma sätt bör kommunerna enligt lagens 
förarbeten höja minimibeloppet för äldre personer med varaktiga 
merkostnader för livsmedel. Om den enskilde betalar en avgift för 
färdiglagad mat som levereras av hemtjänsten, eller ges inom ramen för 
dagverksamhet eller vid ett särskilt boende, och om avgiften för maten 
överstiger den skäliga kostnaden för mat i Konsumentverkets hushållsbudget, 
ska kommunen höja förbehållsbeloppet för merkostnaden och den faktiska 
merkostnaden kan i sådant fall godtas. Detta då kostnaden för mat är högre i 
jämförelse med om man lagar maten själv. Det individuella beloppet påverkar 
inte avgiften för måltiderna men däremot kan hemtjänst-, service och 
omvårdnadsavgiften för boendet påverkas. Detta gäller ej vid oplanerad vistelse 
på korttidsboende. 
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 Underhållskostnad för minderåriga barn. Förbehållsbeloppet bör enligt 
lagens förarbeten kunna höjas för de merkostnader som uppkommer i 
samband med hemmavarande barn. 

 Kostnader till följd av funktionshinder, rehabilitering/habilitering inklusive 
resekostnader. Förbehållsbeloppet bör enligt lagens förarbeten kunna höjas 
för de merkostnader som uppkommer i samband dessa situationer. 

 Yngre personers med funktionshinder rätt till fritidsaktiviteter som är 
naturliga för yngre personer. Förbehållsbeloppet bör enligt lagens förarbeten 
kunna höjas för de merkostnader som uppkommer i samband med 
fritidsaktiviteter. 

 Yngre personers med funktionshinder behov av medel för bosättning och 
familjebildning. Enligt lagens förarbeten bör levnadskostnader för yngre 
personer med funktionsnedsättning beräknas till en nivå som överstiger 
minimibeloppet upp till 10 procent. 

 Kostnader för god man. Förbehållsbeloppet bör enligt lagens förarbeten 
kunna höjas för de merkostnader som uppkommer i samband med eventuell 
god man. 

 Kostnader för andra aktiviteter eller ändamål som den enskilde av olika 
anledningar inte kan eller bör avstå ifrån. 

Om de extra kostnaderna ersätts på annat sätt ska förbehållsbeloppet inte höjas.

Sänkning av minimibeloppet 

Av 8 kap. 8 § SoL följer att kommunen även får minska minimibeloppet i skälig 
omfattning om den enskilde inte har en kostnad för de poster som minimibeloppet 
ska täcka därför att kostnaden ingår i avgiften för hemtjänst och dagverksamhet, 
kostnaden ingår i avgiften eller hyran för bostad i särskilt boende eller då posten 
tillhandahålls kostnadsfritt. Kommunen får dock inte minska minimibeloppet med 
anledning av att den enskilde omfattas av avgiftsfria hälso- och sjukvårdsbesök 
enligt 17 kap. 3 § HSL. 

Om kostnadsposten som föranleder minskningen ingår i Konsumentverkets 
beräkningar för hushållsbudget så bör minskningen enligt lagens förarbeten baseras 
på deras beräkningar. Detta då den schablonmässiga delen av minimibeloppet i 
huvudsak grundas på Konsumentverkets beräkningar.

Avgifter inom maxtaxan 
De avgifter som faller under högkostnadsskyddet är hemtjänst i ordinärt och särskilt 
boende, dagverksamhet och kommunal hälso- och sjukvård. Som hemtjänst i 
ordinärt boende räknas serviceinsatser, omvårdnadsinsatser, trygghetslarm, 
ledsagarservice och avlösarservice. Avgift utgår för beviljad tid. Personer som har 
insatsen personlig assistans och som efter 65 årsdagen beviljas kompletterande 
hemtjänst betalar avgift för hemtjänsten. 

Med hemtjänst i särskilt boende menas de service- och omvårdnadsinsatser som 
beviljas vid särskilt boendet eller korttidsboendet. Avgift utgår med maximalt vad 
den enskilde har avgiftsutrymme för, upp till och med maxtaxan. Med kommunal 
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hälso- och sjukvård menas hemsjukvård, rehabilitering och utprovning av tekniska 
hjälpmedel i hemmet. 

Avgifter utanför maxtaxan 
Följande ingår inte i maxtaxan;

 hyra för särskilt boende
 avgift för förbrukningsartiklar som ombesörjs vid särskilt boende
 avgifter för måltider som serveras vid kommunens särskilda boenden, 

korttidsboende och dagverksamhet eller levereras hem till den enskilde 
 avgifter för resor till och från kommunala verksamheter

Avgifter för service i anslutning till insatser enligt LSS ryms inte inom 
högkostnadsskyddet. 

Avgiftsfria insatser 
Kommunen erbjuder vissa insatser som inte är avgiftsbelagda. Dessa är stöd från 
syn- och hörselinstruktör, Anhörigcenter, boendestöd, stöd i boende, trygg hemgång 
och kontaktperson. Den beviljade insatsen avlösarservice i hemmet är även 
avgiftsfri om den understiger 10 timmar per månad. 

Undantag från avgiftsbestämmelserna

Personer som flyttar från LSS-boende till särskilt boende

Personer som är beviljade bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 LSS 
och som på grund av förändrade behov ansöker och beviljas särskilt boende för 
äldre betalar inte omvårdnadsavgift. 

Personer med vissa LSS-insatser och hälso- och sjukvård

Personer som är beviljade bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 LSS 
eller personlig assistans eller skäliga kostnader för sådan assistans enligt 9 § 2 LSS 
alternativt 51 kap socialförsäkringsbalken (2010:110) betalar inte avgift för 
kommunal hemsjukvård. 

Avgift för hemsjukvård

Ingen besöksavgift tas ut för:
1. hembesök hos patient inskriven i hemsjukvård
2. konsultation för stöd till andra personalgrupper, t ex för att underlätta 

arbetsmiljö
3. hembesök på initiativ av sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut 

när någon av dessa bedömt att hembesök är nödvändigt, då den enskilde 
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saknar insikt i de allvarliga negativa konsekvenser av social och/eller 
medicinsk karaktär som utebliven kommunal hälso- och sjukvårdsinsats 
skulle medföra.

4. injektion av psykofarmaka. 

Avgiftsberäkning

Avgiftsgrundande inkomster 
Kommunen ska vid beräkning av avgiftsunderlaget utgå från aktuella 
nettoinkomster vid beräkningstillfället. Med avgiftsunderlag menas enligt 8 kap. 4 § 
SoL den inkomst som någon kan antas komma att få under de närmaste tolv 
månaderna, fördelad med lika belopp per månad. Dessa innefattar enligt samma lag 
inkomster av tjänst, näringsverksamhet och kapital som är skattepliktiga enligt 
inkomstskattelagstiftningen, därtill ska vissa inkomster som inte är skattepliktiga i 
Sverige, bland annat utländsk inkomst och stipendier, räknas in i avgiftsunderlaget 
liksom bostadstillägg, bostadsbidrag och särskilt bostadstillägg. Av 8 kap. 4 § SoL 
följer även att i fråga om makar ska den enskildes inkomst anses utgöra hälften av 
makarnas sammanlagda inkomster. 

Inkomster som ska räknas med kan således vara inkomst av tjänst, pensioner från 
det allmänna pensionssystemet såsom garantipension, tilläggspension och 
änkepension, tjänstepensioner, pensionsförsäkringar, äldreförsörjningsstöd, 
utlandspensioner, inkomst av näringsverksamhet och rörelse, avkastning på kapital, 
aktieutdelning, reavinst vid försäljning av fastighet eller dylikt, inkomst vid 
uthyrning av bostad, föräldrapenning, underhållsbidrag, beskattningsbar del av 
vårdbidrag, livränta, A-kassa, aktivitetsersättning, sjukpenning och sjukersättning, 
bostadstillägg, särskilt bostadstillägg, bostadsbidrag liksom studiemedel i form av 
studiebidrag och skattefria stipendier till den del de överstiger 3000 kr per månad.

Vissa inkomster som inte är avgiftsgrundande 
Följande inkomster är inte avgiftsgrundande: handikappersättning, 
assistansersättning, habiliteringsersättning, obeskattad del av vårdbidrag, 
barnbidrag, ekonomiskt bistånd enligt SoL, introduktionsersättning för flykting, 
ersättning som betalas ut på grund av kapitalförsäkringar och särskilda skadestånd 
från staten till personer som tvångssteriliserats och till personer som skadats av 
vissa läkemedel. Den enskildes förmögenhet ska inte heller påverka avgiften, utan 
endast avkastningen på kapitalet. 

Avgiftsberäkning för olika hushållstyper 
Den enskilde har ansvar för att informera kommunen om varaktig förändring av 
hushållstyp som sker under året och som kan påverka beräkningen av avgiften eller 
avgiftsutrymmet. Nedan följer beskrivning av beräkning beroende på hushållstyp:
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Ensamboende 

Beräkning sker utifrån den enskildes inkomst, bostadskostnad per månad samt 
minimibelopp. 

Makar och registrerade partner 

Av 8 kap. 4 § SoL följer att i fråga om makar och registrerade partners ska den 
enskildes inkomst anses utgöra hälften av parets sammanlagda inkomster. För att 
beräkna makars och registrerade partners inkomster ska dessa läggas samman och 
delas med två lika stora delar innan beräkning av avgift sker. Eftersom 
biståndsbeslutet gäller för den enskilde personen var för sig och insatserna kan 
variera för vardera maken, beräknas avgiften för varje enskild person. Om endast en 
av parterna har någon insats ska hushållets gemensamma inkomster och utgifter 
ändå räknas med. Inkomstuppgift behöver därför begäras in från båda makar och 
registrerade partners oavsett om endast en av dem har insats. 

Gällande makar och registrerade partners ska vidare den inkomst som är fördelaktig 
för den enskilde användas vid beräkning av avgiftsutrymmet. Detta gäller till 
exempel om den ena i paret har en lägre inkomst vid jämförelse med de hopslagna 
inkomsterna som delats med två. 

Sammanboende 

I hushållsgemenskap som består av sammanboende som inte är gifta eller ingått 
partnerskap beräknas avgiften som för ensamstående eftersom det inte finns någon 
lagstadgad underhållsskyldighet dem emellan. Bostadskostnaden ska däremot delas 
lika. Detta innebär att i de fall endast en av de sammanboende har hjälp gäller 
dennes inkomst och behov av insats/antal timmar. Om båda sammanboende har 
hjälp registreras de var för sig och avgiften beräknas i förhållande till var och ens 
inkomst och omfattning av insatsen/antalet timmar. Sammanboendes 
förbehållsbelopp ska vidare beräknas som lägre än för ensamstående.

Bostadskostnader 
Kommunen ska ta hänsyn till faktisk bostadskostnad samt bostadstillägg eller 
bostadsbidrag. Bostadskostnaden ingår i det totala förbehållsbeloppet och avräknas 
från nettoinkomsten. 

I hyran för hyresrätt eller i avgiften för bostadsrätt ska inte avgift för hushållsel, 
kabel-TV, garage, parkeringsplats eller andra tillval ingå. 

Om den enskilde har trovärdiga uppgifter för drift och uppvärmning ska dessa 
användas vid beräkningen av bostadskostnaden. Kommunen kan använda 
Försäkringskassans schablonbelopp vid beräkning av bostadskostnad i de fall det 
svårligen går att utreda de faktiska kostnaderna för drift och uppvärmning.
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Förbehåll för bostadskostnad 

Hyresrätt 

Bostadskostnaden i hyrd bostad ska vara lika med hyran inklusive värme och 
obligatoriska avgifter, till exempel drift, sophämtning, vatten med mera. Ingår 
hushållsel i hyran dras denna kostnad ifrån (enligt Pensionsmyndighetens 
schablon). Handlingar kan krävas som styrker faktisk hyreskostnad, till exempel vid 
privata hyresöverenskommelser, avtal, avier etcetera. 

Bostad med andrahandskontrakt 

Bostadskostnad räknas på samma sätt som för hyrd bostad. 

Bostadsrätt 

Bostadskostnaden är lika med årsavgiften inklusive värme och obligatoriska 
avgifter. Ingår hushållsel i avgiften dras denna kostnad ifrån (enligt 
Pensionsmyndighetens schablon). Finns lån för anskaffandet av bostadsrätten 
räknas 70 procent av räntekostnaden med i bostadskostnaden. Uppgifterna ska 
styrkas med kopior av aktuella handlingar.

Eget enfamiljshus 

Bostadskostnaden i eget hem för permanentboende kan vara: 
 70 procent av räntekostnaden på lån för anskaffandet av bostadsfastigheten, 
 70 procent av tomträttsavgäld (hyra för marken), 
 den kommunala fastighetsavgiften om, 
 fastighetsförsäkring samt 
 övriga driftskostnader till exempel vatten, avlopp och renhållning. 

Då posterna räknats samman för ett år ska summan delas med tolv för att få fram en 
månadskostnad. För makar delas bostadskostnaden med två. Detsamma gäller 
sambor som äger halva bostaden var. Beroende på ägarförhållande ingår den 
kommunala fastighetsavgiften för den lagfarne ägaren och lånekostnader för den 
som uppbär bostadslånet. Uppgifterna ska styrkas med kopior på aktuella 
handlingar.

Eget småhus på lantbruksenhet 

Endast kostnader som rör bostadsdelen inklusive tomtmark får tas med. I 
bostadskostnaden räknas 70 procent av räntekostnader på lån som rör bostadsdelen. 
Övriga driftkostnader till exempel vatten, avlopp och renhållning ska även tas med. 

Tvåfamiljshus 

Bostadskostnaden ska räknas på samma sätt som vid eget enfamiljshus och därefter 
fördelas bostadskostnaden på respektive lägenhet. 
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Arrenderat småhus på lantbruksenhet 

Bostadskostnaden ska vara arrendeavgiften för bostaden inklusive tomtmark, 
uppvärmning, övriga driftskostnader till exempel vatten, avlopp och renhållning. 
Ingår hushållsel dras denna kostnad ifrån. 

Särskilda boendeformer 

Då den enskilde bor på särskilt boende räknas bostadskostnad som hyreskostnad 
exklusive hushållsel.

Om hushållsel och/eller trygghetslarm ingår i hyran ska detta räknas av från 
förbehållsbeloppet. I Pensionsmyndighetens föreskrifter finns schablon för 
beräkning av bland annat kostnad för en bostads hushållsel.

Beräkning av bostadskostnad

Om den enskilde inte lämnar uppgifter beräknas bostadskostnaden som noll (0). Om 
den enskilde har bostadstillägg/bostadsbidrag kan beräkning göras utifrån uppgifter 
från Försäkringskassan/Pensionsmyndigheten.

Nedsättning av avgifter och avgiftsbefrielse 
Den enskilde har alltid rätt att få en individuell prövning och eventuell nedsättning 
av avgiften alternativt avgiftsbefrielse då speciella skäl åberopas. Till dessa skäl 
räknas exempelvis dubbla bostadskostnader och hänsyn till kvarvarande 
makes/sambos ekonomi. Nedsättning av avgift sker också om avgiftsutrymmet inte 
är tillräckligt för att betala för beviljade insatser. 

Dubbla bostadskostnader 

Tillfällig dubbel bostadskostnad kan förekomma i samband med flytt till särskilt 
boende då tilldelning och flytt ofta sker med kort varsel. När den enskilde flyttar till 
särskilt boende och får dubbla bostadskostnader kan han eller hon efter skriftlig 
ansökan om ekonomisk prövning därför beviljas jämkning. Jämkning beviljas för 
högst tre månader för hyreskostnader och innebär att den högre bostadskostnaden 
för tremånadersperioden påverkar service- och omvårdnadsavgiften. 

En av två makar/sammanboende flyttar 

När en av två makar flyttar permanent till en bostad i särskild boendeform ska 
kommunen enligt 8 kap. 6 § SoL försäkra sig om att den hemmavarande 
makan/sambon inte drabbas av en oskäligt försämrad situation när avgifterna 
bestäms. Detta ska ske oavsett om den enskilde och dennes anhöriga påkallar detta 
eller inte. När en av makarna flyttar permanent till en bostad i särskild boendeform 
ska kommunen även rekommendera makarna att ansöka om ändrad pensionsstatus 
för makar som lever med skild hushållsgemenskap hos Pensionsmyndigheten 
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liksom att ansöka om bostadstillägg. Detta då makarna då kan få gynnsammare 
inkomster, bostadskostnader och förbehållsbelopp. 

Då en av makarna flyttat ses de inte längre som sammanboende av kommunen. 
Detta innebär att makarnas nettoinkomster sammanräknas och därefter delas lika 
vid avgiftsberäkningen. För var och en avräknas nettohyran för respektive bostad 
och var och en ska garanteras de förbehållsbelopp som gäller ensamstående i 
ordinärt respektive särskild boendeform. Denna tudelningsprincip ska dock endast 
tillämpas i de fall makar gynnas i avgiftshänseende, det vill säga i regel när maken 
med den högsta inkomsten flyttar till den särskilda boendeformen. I annat fall 
bestäms avgifterna efter de inkomster makarna har var för sig. 

Om den kvarboende maken, trots tudelningsprincip, inte har tillräckliga medel i nivå 
med förbehållsbeloppet och nettohyran, ska ytterligare medel överföras från den andra 
makens nettoinkomst för att täcka denna skillnad. Därefter beräknas förbehållsbeloppet 
och avgifter för den make, som flyttat till den särskilda boendeformen, på basis av de 
kvarvarande nettoinkomster som denne har. I de fall Pensionsmyndigheten beslutat om 
ändrad pensionsstatus för makar som lever med skild hushållsgemenskap ska 
kommunen göra en ny avgiftsberäkning i och med att makarna får ändrade inkomster 
och i förekommande fall även ändrade bostadstillägg. 

Avsaknad av avgiftsutrymme 

I vissa fall har enskilda så låg inkomst att de inte har möjlighet att tillgodogöra sig 
förbehållsbeloppet, även om detta höjs. Även om kommunen har rätt att ta ut avgift 
får avgiften inte inskränka på den enskildes rätt till förbehållsbelopp. Om den 
enskilde inte har avgiftsutrymme att betala för alla beviljade insatser sänks avgiften 
för beviljade insatser till den nivå den enskilde bedöms kunna betala. Om 
avgiftsutrymmet är noll eller negativt kan ingen avgift tas ut för de insatser som 
omfattas av maxtaxan. I de fall den enskilde inte bedöms ha utrymme att betala 
avgift till kommunen för de beviljade insatserna i maxtaxan, faktureras denne inte 
för avgift.

Avgiftsbeslut
Handläggning av avgifter följer gängse process för 
myndighetsutövning/handläggning. Den enskilde ska få ett skriftligt avgiftsbeslut 
med beslutsmotivering. Beslut om avgifter kan överklagas. 

Fakturering
Fakturering av avgifter sker månadsvis i efterskott med förfallodag sista vardagen i 
månaden. Faktura ska vara den enskilde tillhanda omkring den 15:e varje månad. 
Om betalning inte sker skickas inkassokrav tio dagar efter förfallodagen. 
Lagstadgad inkassoavgift och dröjsmålsränta tas ut. 
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Är fakturaunderlaget 49 kr eller lägre per månad kommer avgiften att samlas ihop 
för varje månad och först när beloppen tillsammans blir mer än 50 kr skickas 
faktura för avgiften. Detta betyder att faktura inte alltid skickas varje månad.

Regler för avgifter vid frånvaro 
Frånvaro kan påverka kommunal avgift. Månadsavgiften för hemtjänst i form av 
service och omvårdnad kan minska om de beslutade insatserna uteblir vid 
upprepade tillfällen, vid sjukhusvistelse och vid planerad frånvaro som den enskilde 
meddelat minst sju dagar i förväg. Om den enskilde har insatser i ordinärt boende 
och vistas på korttidsplats debiteras endast avgift för korttidsplats under 
vistelsetiden. Avgift för trygghetslarm kvarstår om sådan finns. Om den enskilde 
bor på särskilt boende görs ingen hyresreducering vid frånvaro. Matavdrag görs 
dock vid frånvaro. Frånvaro kan även påverka service- och omvårdnadsavgiften.

Start och avslut av avgift samt frånvarohantering 
Den enskilde betalar i regel för insatser från och med att de verkställs till och med 
att de avslutas. Om insatserna startar eller avslutas under pågående månad beräknas 
avgiften för de dagar hjälpen pågått. Vid växelvård/avlastning och korttidsplats 
faktureras hel avgift ankomstdagen men ingen avgift för avresedagen. Minst ett 
dygn faktureras alltid. 

Vid dödsfall debiteras service-, omvårdnads- och avgift för matabonnemang till och 
med dagen för dödsfallet. Hyra betalas till och med uppsägningstidens slut. 
Skyldighet att betala hyra kan dock upphöra tidigare om ny hyresgäst flyttar in. 
Avgiften för trygghetslarm kan upphöra då biståndshandläggaren avslutat insatsen 
och larmet återlämnats, dock senast månaden efter dödsfallet. 

Indexering
Samtliga avgifter, exklusive avgift för hjälpmedel, indexuppräknas årligen med 
förändringen i prisbasbeloppet mellan förgående år och det år avgiften gäller. Om 
prisbasbeloppet minskar i förhållande till föregående år bibehållas nivån på 
avgifterna, de sänks inte. När prisbasbeloppet höjs görs höjning av avgift först när 
prisbasbeloppet återigen överstiger det belopp som gällde innan prisbasbeloppet 
sänktes. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utskottet arbete och omsorg
2019-10-07

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign

§ 95
Dnr 2019/508     

Redovisning av ej verkställda beslut kvartal 2 2019 – Utskottet 
arbete och omsorg 

Beslut 
Utskottet Arbete och omsorg föreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 2 2019.

Utskottet Arbete och omsorg föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta

att lägga rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 2 2019 till 
handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Kommunen är skyldig att rapportera till Inspektionen för vård och omsorg 
(IVO) om beviljat bistånd enligt socialtjänstlag (2001:453), SoL, eller 
beviljad insats enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(1993:387), LSS, inte har verkställts inom tre månader. Kommunen ska 
även rapportera till IVO när ett tidigare rapporterat beslut har blivit 
verkställt, när ett beslut av någon anledning har avslutats innan det har 
verkställts samt om ett verkställt beslut har avbrutits och inte verkställts på 
nytt inom tre månader. De respektive beslut enligt LSS (avser samtliga LSS-
beslut) och SoL (avser SoL-beslut för vuxna över 21 år) som har 
rapporterats till IVO för perioden 1 april till 30 juni 2019, d.v.s. kvartal 2, är 
följande:

Ej verkställda beslut:

- Daglig verksamhet enligt LSS. Beslutsdatum 2019-02-22. Kunden 
blev i mars erbjuden en daglig verksamhet men tackade då nej. Kund 
har önskemål om att få arbeta på en specifik verksamhet och vill 
istället vänta tills det finns en ledig plats där.

- Permanent bostad enligt SoL. Beslutsdatum: 2019-02-11. Kund har 
beslut om HVB som enligt beslut ska vara verkställt fram till och 
med 2020-03-31. Planering av verkställighet avseende permanent 
bostad har därför ännu inte påbörjats.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utskottet arbete och omsorg
2019-10-07

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign

Verkställda beslut som tidigare rapporterats som ej verkställda beslut:

- Bostadssocialt kontrakt enligt SoL. Beslutsdatum 2018-12-01. 
Kunden blev erbjuden att flytta till en lägenhet redan den 1 mars 
2019. Men flytten har skjutits fram i flera omgångar då lägenheten 
har genomgått en omfattande renovering. Lägenheten blev klar den 2 
maj 2019 och kunden flyttade in den 13 maj 2019. 

- Stöd i boendet i form av stödperson enligt SoL. Beslutsdatum: 2016-
03-22. Beslutet var verkställt fram till 2019-01-01. Det var därefter 
svårt att få kontakt med kunden för att på nytt verkställa beslutet 
varför det drog ut på tiden. Beslutet är nu verkställt sedan 2019-04-
22.

Avslutade beslut som tidigare rapporterats som ej verkställda beslut:

- Kontaktperson enligt SoL. Beslutsdatum 2011-11-23. Kunden har 
insatsen kontaktperson sedan 2011-11-01 med omfattningen två 
tillfällen per vecka. Beslutet har varit verkställt med rätt omfattning 
fram till och med 2018-11-01. Kontaktpersonen fick då möjlighet att 
endast verkställa beslutet med omfattningen ett tillfälle per vecka. 
Försök till rekrytering av ytterligare en kontaktperson har pågått 
sedan 2018-11-15 och totalt har fem personer varit aktuella för 
uppdraget, men de har tackat nej. Även kund har tackat nej till två 
personer. 2019-05-06 avsäger sig kund halva omfattningen av 
insatsen och nytt biståndsbeslut tas avseende kontaktperson med ett 
tillfälle per vecka. Beslutet är således rapporterat som avslutat utan 
verkställighet, med halva omfattningen.

Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande

Beslutet skickas till
 Kvalitet och strategisk utveckling
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Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande 
Datum Diarienummer

2019-08-20 KS 2019/508

Redovisning av ej verkställda beslut enligt LSS och SoL

Förslag till beslut
Utskottet Arbete och omsorg föreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 2 2019.

Utskottet Arbete och omsorg föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta

att lägga rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 2 2019 till 
handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Kommunen är skyldig att rapportera till Inspektionen för vård och omsorg 
(IVO) om beviljat bistånd enligt socialtjänstlag (2001:453), SoL, eller 
beviljad insats enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(1993:387), LSS, inte har verkställts inom tre månader. Kommunen ska 
även rapportera till IVO när ett tidigare rapporterat beslut har blivit 
verkställt, när ett beslut av någon anledning har avslutats innan det har 
verkställts samt om ett verkställt beslut har avbrutits och inte verkställts på 
nytt inom tre månader. De respektive beslut enligt LSS (avser samtliga 
LSS-beslut) och SoL (avser SoL-beslut för vuxna över 21 år) som har 
rapporterats till IVO för perioden 1 april till 30 juni 2019, d.v.s. kvartal 2, 
är följande:

Ej verkställda beslut:
- Daglig verksamhet enligt LSS. Beslutsdatum 2019-02-22. Kunden 

blev i mars erbjuden en daglig verksamhet men tackade då nej. 
Kund har önskemål om att få arbeta på en specifik verksamhet och 
vill istället vänta tills det finns en ledig plats där.

- Permanent bostad enligt SoL. Beslutsdatum: 2019-02-11. Kund har 
beslut om HVB som enligt beslut ska vara verkställt fram till och 
med 2020-03-31. Planering av verkställighet avseende permanent 
bostad har därför ännu inte påbörjats.

Verkställda beslut som tidigare rapporterats som ej verkställda beslut:
- Bostadssocialt kontrakt enligt SoL. Beslutsdatum 2018-12-01. 

Kunden blev erbjuden att flytta till en lägenhet redan den 1 mars 
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2019. Men flytten har skjutits fram i flera omgångar då lägenheten 
har genomgått en omfattande renovering. Lägenheten blev klar den 
2 maj 2019 och kunden flyttade in den 13 maj 2019. 

- Stöd i boendet i form av stödperson enligt SoL. Beslutsdatum: 
2016-03-22. Beslutet var verkställt fram till 2019-01-01. Det var 
därefter svårt att få kontakt med kunden för att på nytt verkställa 
beslutet varför det drog ut på tiden. Beslutet är nu verkställt sedan 
2019-04-22.

Avslutade beslut som tidigare rapporterats som ej verkställda beslut:
- Kontaktperson enligt SoL. Beslutsdatum 2011-11-23. Kunden har 

insatsen kontaktperson sedan 2011-11-01 med omfattningen två 
tillfällen per vecka. Beslutet har varit verkställt med rätt omfattning 
fram till och med 2018-11-01. Kontaktpersonen fick då möjlighet 
att endast verkställa beslutet med omfattningen ett tillfälle per 
vecka. Försök till rekrytering av ytterligare en kontaktperson har 
pågått sedan 2018-11-15 och totalt har fem personer varit aktuella 
för uppdraget, men de har tackat nej. Även kund har tackat nej till 
två personer. 2019-05-06 avsäger sig kund halva omfattningen av 
insatsen och nytt biståndsbeslut tas avseende kontaktperson med ett 
tillfälle per vecka. Beslutet är således rapporterat som avslutat utan 
verkställighet, med halva omfattningen.

Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande

 Beslutet skickas till 
 Kvalitet och strategisk utveckling

I tjänsten 

Johanna Kastenholm 
Utredare/utvecklare
Kvalitet och strategisk utveckling
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utskottet barn och ungdom
2019-10-09

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign

§ 227
Dnr 2019/509     

Redovisning av ej verkställda beslut kvartal 2 2019 – Utskottet 
barn och ungdom 

Beslut 
Utskottet Barn och ungdom föreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 2 2019.

Utskottet Barn och ungdom föreslår kommunstyrelsen hemställa
kommunfullmäktige besluta

att lägga rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 2 2019 till
handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Kommunen är skyldig att rapportera till Inspektionen för vård och omsorg
(IVO) om beviljat bistånd enligt socialtjänstlag (2001:453), SoL, inte har
verkställts inom tre månader. Kommunen ska även rapportera till IVO när
ett tidigare rapporterat beslut har blivit verkställt, när ett beslut av någon
anledning har avslutats innan det har verkställts samt när ett verkställt
beslut har avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader. De beslut
enligt SoL avseende barn och unga under 21 år som har rapporterats till
IVO för perioden 1 april till 30 juni 2019, d.v.s. kvartal 2, är följande:

Ej verkställda beslut:
- Familjestöd. Beslutsdatum: 2019-03-07. Vårdnadshavare har varit
osäkra på om insatsen behövs och har därför tvekat till att ha kvar
beslutet. Det har även varit svårt att få kontakt med vårdnadshavare
för att diskutera stödbehovet. Dock är ståndpunkten nu att beslutet
ska vara kvar. Kund har parallellt andra pågående insatser från
habilitering och Wemind som fungerar.

Verkställda beslut som tidigare rapporterats som ej verkställda beslut:
- Kontaktfamilj. Beslutsdatum: 2018-05-04. Insatsen är verkställd
2019-07-12. Beslutet har tagit lång tid att verkställa. Det beror
troligtvis på att kunden har ett komplext stödbehov samt för att det
är ett omfattande beslut som kräver mycket tid av en kontaktfamilj.
Eftersom kommunen har haft stora svårigheter att verkställa
beslutet har externa företag kontaktats för hjälp med rekrytering.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utskottet barn och ungdom
2019-10-09

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign

Beslutsunderlag
 Handläggarens tjänsteutlåtande

Beslutet skickas till
 Kvalitet och strategisk utveckling
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Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande 
Datum Diarienummer

2019-08-21 KS 2019/509

Redovisning av ej verkställda beslut enligt SoL

Förslag till beslut
Utskottet Barn och ungdom föreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 2 2019.

Utskottet Barn och ungdom föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta

att lägga rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 2 2019 till 
handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Kommunen är skyldig att rapportera till Inspektionen för vård och omsorg 
(IVO) om beviljat bistånd enligt socialtjänstlag (2001:453), SoL, inte har 
verkställts inom tre månader. Kommunen ska även rapportera till IVO när 
ett tidigare rapporterat beslut har blivit verkställt, när ett beslut av någon 
anledning har avslutats innan det har verkställts samt när ett verkställt 
beslut har avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader. De beslut 
enligt SoL avseende barn och unga under 21 år som har rapporterats till 
IVO för perioden 1 april till 30 juni 2019, d.v.s. kvartal 2, är följande:

Ej verkställda beslut:
- Familjestöd. Beslutsdatum: 2019-03-07. Vårdnadshavare har varit 

osäkra på om insatsen behövs och har därför tvekat till att ha kvar 
beslutet. Det har även varit svårt att få kontakt med vårdnadshavare 
för att diskutera stödbehovet. Dock är ståndpunkten nu att beslutet 
ska vara kvar. Kund har parallellt andra pågående insatser från 
habilitering och Wemind som fungerar. 

Verkställda beslut som tidigare rapporterats som ej verkställda beslut:
- Kontaktfamilj. Beslutsdatum: 2018-05-04. Insatsen är verkställd 

2019-07-12. Beslutet har tagit lång tid att verkställa. Det beror 
troligtvis på att kunden har ett komplext stödbehov samt för att det 
är ett omfattande beslut som kräver mycket tid av en kontaktfamilj. 
Eftersom kommunen har haft stora svårigheter att verkställa 
beslutet har externa företag kontaktats för hjälp med rekrytering. 

569



2 (2)

Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande

Beslutet skickas till 
 Kvalitet och strategisk utveckling

I tjänsten 

Johanna Kastenholm
Utredare/utvecklare
Kvalitet och strategisk utveckling
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utskottet samhällsbyggnad
2019-10-08

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign

§ 118
Dnr 2019/738     

Riktlinje för markanvisningar och exploateringsavtal 

Beslut 
Utskottet samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta

att anta Riktlinje för kommunala markanvisningar och exploateringsavtal.

Sammanfattning av ärendet
Enligt Lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar ska 
varje kommun som arbetar med markanvisningar anta riktlinjer för dessa. 
En kommun som inte genomför några markanvisningar behöver inte anta 
sådana riktlinjer. 
Tierps kommun har idag övergripande riktlinjer  för markanvisningar, (KF 
2016 § 70) samt riktlinjer för exploateringsavtal (KF 2017 § 96). På uppdrag 
av de förtroendevalda revisorerna har Tierps kommuns exploateringsprocess 
granskats under hösten 2018. Med utgångspunkt i granskningsresultatet har 
man bland annat lämnat rekommendation till kommunstyrelsen att 
säkerställa att riktlinjen för exploateringsavtal respektive markanvisning 
uppfyller lagkraven. En ny riktlinje för både kommunal markanvisning och 
exploateringsavtal är framtagen under våren 2019 som ett gemensamt 
styrande och stödjande dokument. Syftet med riktlinjen är bland annat att 
ange grundläggande principer för fördelning av kostnader och intäkter för 
genomförandet av detaljplaner samt andra förhållanden som är av betydelse, 
till exempel medfinansieringsersättning..
Riktlinjen är vägledande, vilket innebär att avsteg kan komma att göras i det 
enskilda fallet om det av kommunen bedöms lämpligt.

Beslutsmotivering 
Riktlinjen för markanvisningar och exploateringsavtal ska innehålla 
kommunens utgångspunkter och mål för överlåtelser eller upplåtelser av 
markområden för bebyggande, handläggningsrutiner och grundläggande 
villkor för markanvisningar samt principer för markprissättning. 
Revisionens granskning påtalar att riktlinjen för exploateringsavtal behöver 
kompletteras med bland annat information om hur kostnadsansvar ska 
fördelas vad gäller anslutningsavgifter mm. En ny riktlinje för både 
markanvisning och exploateringsavtal är framtagen under våren 2019 som 
ett gemensamt styrande och stödjande dokument och ersätter tidigare 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utskottet samhällsbyggnad
2019-10-08

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign

riktlinjer för kommunal markanvisning (§ 70/2016) och riktlinje för 
exploateringsavtal (§ 96/2017).
Beslutet medför inte några ekonomiska konsekvenser.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Beslutet medför inte några ekonomiska konsekvenser.

Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Riktlinje för kommunala markanvisningar och exploateringsavtal

Beslutet skickas till
 Kommundirektör
 Ekonomichef
 Chef Medborgarservice
 Chef Tillväxt och Samhällsbyggnad
 Chef Förvaltning och Genomförande
 Chef Plan och Myndighet
 Ekonom Samhällsbyggnad
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Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande 
Datum Diarienummer

2019-09-18 KS 2019/738

Riktlinje för kommunala markanvisningar och 
exploateringsavtal

Förslag till beslut
Utskottet samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta

att anta Riktlinje för kommunala markanvisningar och exploateringsavtal.

Sammanfattning av ärendet
Enligt Lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar ska 
varje kommun som arbetar med markanvisningar anta riktlinjer för dessa. 
En kommun som inte genomför några markanvisningar behöver inte anta 
sådana riktlinjer. 
Tierps kommun har idag övergripande riktlinjer  för markanvisningar, (KF 
2016 § 70) samt riktlinjer för exploateringsavtal (KF 2017 § 96). På 
uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har Tierps kommuns 
exploateringsprocess granskats under hösten 2018. Med utgångspunkt i 
granskningsresultatet har man bland annat lämnat rekommendation till 
kommunstyrelsen att säkerställa att riktlinjen för exploateringsavtal 
respektive markanvisning uppfyller lagkraven. En ny riktlinje för både 
kommunal markanvisning och exploateringsavtal är framtagen under våren 
2019 som ett gemensamt styrande och stödjande dokument. Syftet med 
riktlinjen är bland annat att ange grundläggande principer för fördelning av 
kostnader och intäkter för genomförandet av detaljplaner samt andra 
förhållanden som är av betydelse, till exempel medfinansieringsersättning..
Riktlinjen är vägledande, vilket innebär att avsteg kan komma att göras i 
det enskilda fallet om det av kommunen bedöms lämpligt.

Beslutsmotivering 
Riktlinjen för markanvisningar och exploateringsavtal ska innehålla 
kommunens utgångspunkter och mål för överlåtelser eller upplåtelser av 
markområden för bebyggande, handläggningsrutiner och grundläggande 
villkor för markanvisningar samt principer för markprissättning. 
Revisionens granskning påtalar att riktlinjen för exploateringsavtal behöver 
kompletteras med bland annat information om hur kostnadsansvar ska 
fördelas vad gäller anslutningsavgifter mm. En ny riktlinje för både 
markanvisning och exploateringsavtal är framtagen under våren 2019 som 
ett gemensamt styrande och stödjande dokument och ersätter tidigare 
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riktlinjer för kommunal markanvisning (§ 70/2016) och riktlinje för 
exploateringsavtal (§ 96/2017).
Riktlinjen ska vara ett styrande och stödjande dokument som i varje enskilt 
fall ska hanteras som ett stöd i budgetprocessen. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering
Beslutet medför inte några ekonomiska konsekvenser.

Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Riktlinje för kommunala markanvisningar och exploateringsavtal

Beslutet skickas till 
 Kommundirektör
 Ekonomichef
 Chef Medborgarservice
 Chef Tillväxt och Samhällsbyggnad
 Chef Förvaltning och Genomförande
 Chef Plan och Myndighet
 Ekonom Samhällsbyggnad

I tjänsten 

Maria Pettersson
Chef Förvaltning och Genomförande
Tillväxt och Samhällsbyggnad, Medborgarservice
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1. Allmänt
Tierp kommuns översiktsplan anger var kommunen ska utvecklas. Översiktsplanen 
utgör en viljeriktning för var det ska planeras för nya bostäder och verksamheter. 
Kommunen har även en av kommunfullmäktige antagen bostadsförsörjningsplan.

Enligt plan- och bygglagen är det en kommunal angelägenhet att planlägga 
användningen av mark och vatten. Det kallas vanligtvis det kommunala 
planmonopolet eftersom det ger kommunen rätt att bestämma och besluta över 
användningen, och således även över utvecklingen. Översiktsplanen är det 
strategiska dokument som ska ange riktningen för kommunens långsiktiga 
utveckling av den fysiska miljön. Översiktsplanen verkar som ett stöd vid 
avvägningen mellan olika allmänna intressen. Översiktsplanen ska ge vägledning i 
beslut om hur mark- och vattenområden ska användas i framtiden samt hur den 
bebyggda miljön ska utvecklas och bevaras. Hur mark- och vattenområden sedan 
ska användas beslutas till stor del vid detaljplanering. 

För dig som privat aktör finns det olika verktyg för att vara en del av utvecklingen. I 
de fall Tierps kommun är markägare används markanvisning. Syftet med 
markanvisning är att ge en privat aktör möjlighet att utveckla ett område, till 
exempel ett område som redan planlagts i detaljplan. I de fall marken ägs av en 
privat aktör finns möjlighet att anta rollen som exploatör. Kommunen och 
exploatören samverkar genom att kommunen tar fram en detaljplan för exploatörens 
räkning. Vid genomförandet av en detaljplan behövs ofta exploateringsavtal. Här 
följer den riktlinje som Tierps kommun har angett för hur markanvisning och 
exploateringsavtal ska hanteras. 

1.1 Om kommunen
Tierps kommun ligger i en expansiv region med bra infrastruktur och med närhet 
till Stockholm, Arlanda, Uppsala och Gävle. Tierps kommun arbetar aktivt för att 
skapa möjligheter och service för kommuninnevånare och företagare.

1.2 Kommunens organisation
Kommunstyrelsen är ansvarig för kommunens exploateringsverksamhet och 
markägande. Enligt reglemente för kommunstyrelsen har kommunstyrelsen mandat 
att genomföra förvärv och försäljning av fastigheter.

Utskott samhällsbyggnad tilldelar markanvisningar och markanvisningsavtal 
godkänns av kommunstyrelsen. Detaljplanen antas av kommunstyrelsen vid 
standardförfarande eller kommunfullmäktige vid utökat förfarande. 
Exploateringsavtal beslutas vanligtvis av kommunstyrelsen innan detaljplanen 
antas. 
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1.3 Lagregler
Kommunen ska enligt plan- och bygglagen (2010:900) 4 kap. 31 § ta fram en 
planbeskrivning som beskriver hur en detaljplan ska förstås och genomföras. Vad 
planbeskrivningen ska innehålla anges i plan- och bygglagens (2010:900) 4 kap. 
33 §. 

Plan- och bygglagens (2010:900) 6 kap. reglerar genomförandet av en detaljplan. 
Enligt plan- och bygglagens (2010:900) 6 kap. 2 § ska genomförandet grundas på 
den planbeskrivning som kommunen tagit fram till detaljplanen. 

Enligt lagen (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar ska en 
kommun som genomför markanvisningar anta riktlinje för sådana. Riktlinjerna ska 
innehålla kommunens utgångspunkter och mål för överlåtelser eller upplåtelser av 
markområden för bebyggande, handläggningsrutiner och grundläggande villkor för 
markanvisningar samt principer för markprissättning. 

Enligt plan- och bygglagen (2010:900) 6 kap. 39 § ska kommuner som avser att 
ingå exploateringsavtal anta riktlinje för sådana avtal. Riktlinjerna ska ange de 
grundläggande principerna för fördelning av kostnader, intäkter, 
medfinansieringsersättning och ansvar vid genomförande av detaljplan samt andra 
förhållanden som är av betydelse för att bedöma konsekvenserna av att ingå 
exploateringsavtal. Vad exploateringsavtalet får eller inte får innehålla anges i plan- 
och bygglagen (2010:900) 6 kap. 40-42 §§.

Riktlinjerna för markanvisning och för exploateringsavtal är endast vägledande. Det 
innebär att avsteg kan komma att göras i det enskilda fallet om det bedöms lämpligt 
av kommunen.

1.4 Definitioner
Markanvisningsavtal: Ett avtal mellan en byggherre och kommunen när 
kommunen är markägare, där villkoren för ett framtida förvärv är fastställda.

Med markanvisning menas enligt plan- och bygglagen (2010:900) 1 kap. 4 § en 
överenskommelse mellan en kommun och en byggherre som ger byggherren 
ensamrätt att under en begränsad tid och under givna villkor förhandla med 
kommunen om överlåtelse eller upplåtelse av ett visst av kommunen ägt 
markområde för bebyggande. Åtaganden för detaljplanens genomförande där 
kommunen är markägare regleras i markanvisningsavtalet och/eller i det 
överlåtelseavtal som ska följa markanvisningsavtalet.

Exploateringsavtal: I de fall exploatören helt eller delvis är markägare tecknas ett 
exploateringsavtal mellan exploatören och kommunen i samband med 
detaljplanering för att säkerställa detaljplanens genomförande. Avtalet ligger till 
grund för att påvisa vem som ansvarar för respektive del av genomförandet och hur 
de kostnader som uppstår vid genomförandet ska fördelas. Exploateringsavtal 
används, enligt sin definition i plan- och bygglagen (2010:900), 1 kap 4 § när 
kommunen inte eller bara delvis, är markägare i ett planområde. 
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En byggherre är den som för egen räkning utför eller låter utföra projekterings-, 
byggnads, rivnings-, eller markarbeten. Definitionen av byggherre i denna text 
följer den i plan- och bygglagens (2010:900) angivna definition.

Exploatör används i denna riktlinje som ett gemensamt begrepp för en byggherre 
eller fastighetsägare.

Med kvartersmark menas, enligt sin definition i plan- och bygglagen (2010:900) 1 
kap. 4 §, mark som enligt en detaljplan inte ska vara allmän plats eller 
vattenområde. 

Med medfinansieringsersättning avses enligt plan- och bygglagen (2010:900) 1 
kap. 4 § och 6 kap. 40 § ersättning som en byggherre eller en fastighetsägare i 
samband med genomförandet av en detaljplan åtar sig att betala för en del av en 
kommuns kostnad för bidrag till byggande av en viss väg eller järnväg som staten 
eller ett landsting ansvarar för.

Med exploateringsersättning avses den ersättning som kommunen kan ta ut av 
byggherren gällande kommunens utgifter för allmän platsmark med kommunalt 
huvudmannaskap när byggherren är sökande till detaljplanen och denne vidtar 
finansiella åtgärder enligt plan- och bygglagen (2010:900) 6 kap. 40 §.

Med gatukostnadsersättning avses den ersättning som en kommun har rätt att ta ut 
för gatukostnader från fastighetsägarna inom sådana områden med detaljplan där 
kommunen är huvudman för allmänna platser enligt plan- och bygglagen 
(2010:900), 6 kap 24, 25 §§. Innan kommunen kan fatta beslut om 
gatukostnadsersättning ska tas ut måste kommunen göra en gatukostnadsutredning 
enligt plan- och bygglagen (2010:900), 6 kap 28 §.

Ett planbesked syftar till att tydliggöra om kommunen har för avsikt att inleda ett 
planläggningsarbete eller inte. Kommunen har genom planmonopolet rätten att 
bestämma och besluta gällande planläggning av mark och vatten.

Ett planavtal syftar till att fördela kostnader och andra åtaganden mellan Tierps 
kommun och en exploatör vid framtagandet av en detaljplan. Planavtalet reglerar 
ersättning för de kostnader som uppstår under planprocessen.

2. Riktlinje för markanvisning
Markanvisningsavtal tecknas med byggherren när kommunen äger marken.

2.1 Allmänt
Markanvisning är en option för exempelvis en byggherre att under en viss tid – i 
normalfallet två år men avsteg kan göras beroende på omständigheter i det enskilda 
fallet – och på vissa villkor ensam få förhandla med kommunen om 
förutsättningarna för att exploatera ett visst markområde. Vid tilldelning av 
markanvisning ska byggherren erlägga en markanvisningsavgift som anges i 
respektive fall. Markanvisningsavgiften avräknas på köpeskillingen om överlåtelse 
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av markområdet sker. Erlagd markanvisningsavgift återbetalas inte om 
markanvisningsavtalet bryts. Ett exploateringsområde kan komma att delas in i flera 
delområden och anvisas till flera byggherrar. 

Vid tecknande av markanvisningsavtal kontrollerar kommunen att byggherren har 
erforderlig erfarenhet från liknande projekt, kompetens, ekonomiskt stabilitet och 
redlighet då projektet ska innebära ett långsiktigt samarbete mellan byggherre och 
kommunen. En samlad bedömning avgör om en byggherre kan bli aktuell för 
markanvisning. Markanvisningsavtal får inte överlåtas på annan utan kommunens 
skriftliga medgivande.

2.2. Förfarande
För att genomföra en markanvisning finns flera olika tillvägagångssätt. Utifrån 
förutsättningarna i det enskilda fallet avgör kommunen vilket förfarande som ska 
tillämpas. Kommunen kan komma att tillämpa andra metoder i de fall metoderna 
nedan inte är lämpliga för det enskilda fallet.

2.2.1 Direktanvisning

Direktanvisning innebär att kommunen utser den byggherre som kommunen finner 
mest lämpad att köpa ett markområde. 

Anvisning av mark genom direktanvisning kan ske antingen genom ett separat 
beslut om att tilldela en byggherre markanvisning, eller direkt i ett 
markanvisningsavtal. När alla förutsättningar i markanvisningsavtalet uppfyllts 
tecknas ett avtal om genomförande och marköverlåtelse.

2.2.2 Anbud

Markanvisning genom anbud innebär att markanvisning ska tilldelas den 
anbudsgivare som lämnar det bästa anbudet utifrån i anbudsinbjudan uppställda 
kriterier. Anbudsinbjudan publiceras på kommunens hemsida och distribueras de 
byggherrar som tidigare anmält intresse för kommunens markanvisningar. Formulär 
för intresseanmälan om markanvisning finns på kommunens hemsida. 

I anbudsinbjudan anger kommunen vilket underlag som krävs för utvärderingen och 
vilken grad av detaljering som det enskilda projektet fordrar. Kriterierna för 
utvärdering varierar från fall till fall. Exempel på utvärderingskriterier är pris, 
gestaltning eller andra frågor kopplade till områdets förutsättningar och till hållbar 
utveckling. Anbudsinbjudan fastställs av utskottet Samhällsbyggnad.

Efter utvärdering redovisas resultatet för kommunstyrelsen som sedan beslutar att 
anta ett eller flera av de inlämnade anbuden. Efter att anbuden antagits tecknas 
markanvisningsavtal som beslutas av kommunstyrelsen. När alla förutsättningar i 
markanvisningsavtalet uppfyllts tecknas ett avtal om genomförande och 
marköverlåtelse.
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2.2.3 Markanvisningstävling

Markanvisningstävling är en variant på anbudsförfarande där det ställs högre krav 
på omfattningen av inlämnat material. Metoden ska framförallt användas i projekt 
där kommunen i större grad önskar inspel och idéer gällande till exempel områdets 
utformning och gestaltning.

Efter utvärdering redovisas resultatet för kommunstyrelsen som sedan beslutar att 
anta ett eller flera av de inlämnade anbuden. Efter att anbud antagits tecknas 
markanvisningsavtal som beslutas av kommunstyrelsen. När alla förutsättningar i 
markanvisningsavtalet uppfyllts tecknas ett avtal om genomförande och 
marköverlåtelse.

2.3 Markanvisning bostäder
Förfarandet av bostadsexploatering kan ske på olika vis. 

Normalförfarandet vid bostadsexploatering är att kommunen har tagit fram ett 
planprogram för ett område. Markanvisning sker därefter genom anbudsförfarande 
när detaljplanen vunnit laga kraft. 

Markanvisning kan även ske på enstaka redan detaljplanelagda fastigheter där det 
finns ett politiskt önskemål om t.ex. förtätning av stadsbilden.

Ett alternativ vid bostadsexploatering är att kommunen har tagit fram ett 
planprogram för ett område. Markanvisning sker därefter genom anbudsförfarande 
innan detaljplanearbetet påbörjas och utsedd byggherre deltar i detaljplanearbetet.

Direktanvisning kan tillämpas till exempel när det på grund av fastighetsindelning 
bara finns en rimlig köpare eller om en byggherre har ett projekt som kommunen 
ser ett stort intresse i att få genomfört i kommunen. 

Kommunen kan komma att ha önskemål på upplåtelseformer. 

2.4 Markanvisning för verksamheter och näringsliv
Normalförfarandet vid exploatering av verksamhetsmark är att kommunen 
direktanvisar området till en byggherre. Kommunen utser en byggherre vars 
verksamhet är mest lämplig för platsen. Den byggherre som önskar mark för 
verksamheter i kommunen kan anmäla sig via formulär för intresseanmälan om 
markanvisning på kommunens hemsida. Anbudsförfarande kan tillämpas när två 
likartade verksamheter visat intresse för samma område.

Ett alternativ vid exploatering av verksamhetsmark är att kommunen har tagit fram 
ett planprogram för ett område. Markanvisning sker därefter genom 
anbudsförfarande innan detaljplanearbetet påbörjas och utsedd byggherre deltar i 
detaljplanearbetet.
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2.5 Ekonomi

2.5.1 Markprissättning

En fastighets värde beror på dess läge och vad den får användas till. 
Utgångspunkten är att kommunen säljer mark för ett marknadsmässigt pris. De krav 
som kommunen ställer på en byggherre kan påverka priset på fastigheten. Det kan 
vara krav så som en viss andel hyresrätter, hyresnivåer eller andra åtaganden. 

Vid anbudsförfarande utses byggherren genom utvärdering av inkomna anbud och 
på så sätt säkerställs att kommunala fastigheter säljs till marknadspris. Den 
byggherre som har lämnat det mest fördelaktiga anbudet samt uppfyller ställda 
kriterier är den som kan komma att tilldelas markanvisning. 

Vanligtvis gör kommunen en värdering av fastigheten för att säkerställa en 
marknadsmässig prisnivå. Värdering utförs av auktoriserade värderingsmän. I vissa 
fall kan kommunens gällande marktaxa antagen av KF komma att användas. 

2.5.2 Ekonomi markanvisning

I normalfallet tecknar byggherren avtal för ett område som redan är detaljplanerat 
av kommunen. Om kommunen har bekostat framtagandet av detaljplanen, 
finansieras denna genom planavgift enligt fastställd taxa vid kommande 
bygglovsansökan. Eventuell ändring av detaljplanen bekostas av byggherren. 

Byggherren ansvarar alltid för samtliga utgifter inom kvartersmark. Utgifter för 
utförande av allmän plats och andra åtgärder utanför planområdet som är 
nödvändiga för detaljplanens genomförande bekostas av kommunen och kostnaden 
regleras i köpeskillingen. Det finns möjlighet för kommunen att ta ut 
gatukostnadsersättning under förutsättning att beslut fattas i frågan.

Det kan även förekomma markanvisningsavtal inför överlåtelseavtal avseende 
kommunal mark som ej är detaljplanerad av kommunen. Efter överlåtelse av 
marken tas en detaljplan fram i samarbete mellan kommunen och byggherren. 
Byggherren bekostar då framtagandet av detaljplanen för området och ett 
exploateringsavtal upprättas. 

3. Riktlinje för exploateringsavtal
Vid framtagandet av ny detaljplan eller ändring av detaljplan kan exploateringsavtal 
tecknas med exploatören i de fall kommunen inte äger marken. 

3.1 Planbesked
Planbeskedet är ett kommunalt beslut som inte är bindande och inte kan överklagas. 
Beslutet ska heller inte uppfattas som ett slutgiltigt ställningstagande från 
kommunens sida. Beskedet ska vara skriftligt och motiverat. Begäran om 
planbesked ges genom att skicka in en ansökan till kommunen. Ett beviljat 
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planbesked innebär att kommunen avser att inleda planläggning av ett område och 
planprocessen tar sin början. Planprocessen innebär att kommunens planavdelning 
på uppdrag av kommunstyrelsen utreder och prövar lämpligheten för en sökt åtgärd. 
När kommunen inte är initiativtagare till planbeskedet kan sökanden ges rollen som 
exploatör, vilket innebär att kommunen driver detaljplanen genom planprocessen 
för exploatörens räkning. Hur kostnader och andra åtaganden inom planprocessen 
ska fördelas mellan kommun och exploatör regleras i planavtalet.

3.2 Planavtal
Planavtalet syftar till att fastställa parternas ansvar, fördela kostnader och andra 
åtaganden mellan kommunen och en exploatör i samband med upprättandet av en 
detaljplan. Planavtalet tecknas efter att exploatören har sökt och fått planbesked 
beviljat. Planavtalet utgör en avsiktsförklaring mellan parterna om att en 
planprocess ska inledas och arbetet med att ta fram en ny detaljplan alternativt 
ändra en gällande detaljplan påbörjas. Innan ett planavtal tecknats kan inte 
kommunen påbörja arbetet med detaljplanen.

Planavtalet fastställer kommunens rätt och åtaganden, samt exploatörens rätt och 
åtaganden. Planavtalet reglerar kommunens rätt till ersättning för arbetet med 
detaljplanen samt ersättning för övriga kostnader, till exempel för utredningar. 
Planavtalet avser endast arbetet med detaljplanen. För kostnader och åtaganden vid 
genomförandet av detaljplanen tecknas ett exploateringsavtal.

3.3 Exploateringsavtal
Exploateringsavtal definieras i plan- och bygglagen (2010:900) 1 kap. 4 § som avtal 
om genomförande av en detaljplan och om medfinansieringsersättning mellan en 
kommun och en byggherre eller en fastighetsägare avseende mark som inte ägs av 
kommunen, dock inte avtal mellan en kommun och staten om utbyggnad av statlig 
transportinfrastruktur. 

Syftet med ett exploateringsavtal är att så långt som möjligt säkerställa att en 
detaljplan kan genomföras enligt de intentioner som legat till grund för antagandet 
av detaljplanen. Exploateringsavtal reglerar parternas åtaganden i samband med 
genomförandet av en detaljplan. Vidare är exploateringsavtalet ett verktyg för 
reglering av kommunens ersättning för de kostnader som uppstår för kommunen till 
följd av genomförandet av en detaljplan.

Ett exploateringsavtal blir aktuellt när kommunen inte är markägare eller endast 
delvis är markägare vid en detaljplans framtagande. Redan i planbeskedet bör det 
framgå om kommunen avser att ingå exploateringsavtal. Alternativt bör kommunen 
underrätta exploatören efter planbeskedet men i ett tidigt skede av planprocessen 
om kommunens avsikt att ingå exploateringsavtal.

Hur exploateringsavtalet ser ut och vad som ingår framgår inte i det tidiga skedet av 
planprocessen. Riktlinjena för exploateringsavtal ligger dock till grund för vad 
avtalet bör innehålla. Under planprocessens gång kommer exploateringsavtalet att 

584



11

förhandlas och uppdateras för att motsvara detaljplanens genomförandefrågor, 
kostnadsfördelning med mera. 

För att ett exploateringsavtal ska vara giltigt ska det först vara undertecknat av 
samtliga parter med rätt att teckna avtal, för att sedan antas av kommunstyrelsen. 
Avtalet är giltigt när överprövningstiden gått ut och endast om detaljplanen i fråga 
antas och vinner laga kraft.  

Innehållet i ett exploateringsavtal varierar från fall till fall. Som utgångspunkt ska 
avtalet innehålla:

 Parter, bakgrund och exploateringsområde
 Detaljplan och tidigare avtal
 Marköverlåtelser och lantmäteriförrättningar
 Utförande och bekostande av allmänna anläggningar (allmän platsmark samt 

kommunal VA)
 Utförande och bekostande av övriga anläggningar (kvartersmark samt enskild 

VA)
 Villkor under byggtiden/genomförande
 Administrativa kostnader, ekonomisk säkerhet, medfinansieringsersättning
 Övrigt, överlåtelse av avtal, tvist, giltighet m. m. 

3.4 Ekonomi 

3.4.1 Ekonomi exploateringsavtal

När exploatören äger marken och är sökande till detaljplanen ska denne ansvara för 
samtliga utgifter inom kvartersmark samt erläggande av anslutningsavgifter. 
Anläggande av allmän plats inom detaljplanområde där exploatören är markägare 
utförs antingen av exploatören som efter genomförande överlåter anläggningen till 
kommunen, eller så utför kommunen anläggandet av den allmänna platsmarken och 
kostnaden för detta regleras med exploateringsersättning som avtalats i 
exploateringsavtalet. 

Vid kommunalt huvudmannaskap sker utbyggnad av allmän plats på exploatörens 
bekostnad, s k exploateringsersättning. Utbyggnaden sker till självkostnadspris och 
kan fördelas mellan olika exploatörer. Om kommunen ansvarar för projektering, 
upphandling och anläggandet av allmän plats kan betalning från exploatören till 
kommunen ske löpande i takt med att området byggs ut eller som engångsbetalning 
till exempel när bygglov beviljas. Utbyggnaden av allmän plats med kommunalt 
huvudmannaskap kan även ske av exploatören. Området överlåts till kommunen 
efter besiktning och utan ersättning från kommunen.

Med hänvisning till självkostnadsprincipen kan kommunen debitera exploatören en 
administrativ ersättning för den handläggningstid som inte kan hanteras inom ramen 
för exploateringsersättningen. Kostnaden för framtagandet av detaljplanen regleras i 
planavtalet. 

Vid enskilt huvudmannaskap utför exploatören utbyggnad av allmän plats och 
anläggningarna överlåts vanligtvis till en gemensamhetsanläggning. Exploatören 
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ansvarar för samordning med eventuell befintlig gemensamhetsanläggning eller 
övriga exploatörer/byggherrar inom området.

Om kommunen har en kostnad för bidrag till statlig eller regional infrastruktur som 
har ett samband med genomförandet av exploatörens detaljplan så kan 
medfinansieringsersättning tas ut av berörda exploatörer.

Utförandet samt kostnaden för utförande av allmän plats och andra åtgärder utanför 
planområdet som är nödvändiga för detaljplanen bekostas av kommunen och 
kostnaden regleras mellan parterna enligt upprättat exploateringsavtal. 

4. Övrigt

4.1 Avsteg från riktlinjen
Det utskott som vid varje tidpunkt har ansvaret för att ingå exploateringsavtal får 
frångå riktlinjerna i enskilda fall när det krävs för att ändamålsenligt kunna 
genomföra en detaljplan. 

4.2 Uppföljning
Uppföljning av denna riktlinje kommer att ske när behovet uppstår.

4.3. Relaterade dokument
Lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar
Plan och Bygglagen (2010:900)
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Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande 
Datum Diarienummer

2019-09-18 KS 2018/575

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för 
förtroendevalda (OPF-KL18)

Förslag till beslut
Förhandlingsdelegationen föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta

att anta förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för 
förtroendevalda (OPF-KL18) att gälla från och med 5 november 2019.

Sammanfattning av ärendet
Sveriges Kommuner och Landstings styrelse har den 20 oktober 2013 
antagit förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension till 
förtroendevalda (OPF-KL) för att kunna tillämpas på förtroendevalda som 
nytillträder ett eller flera uppdrag efter valet 2014 eller senare. 

Kommunfullmäktige har 2014-09-16 beslutat anta bestämmelser om 
omställningsstöd och pension till nyvalda förtroendevalda (OPF-KL) med 
tillhörande bilaga. Kommunfullstyrelsen beslutade anta 
tillämpningsanvisningar till OPF-KL14 2018-05-29.

Sveriges Kommuner och Landstings styrelse har den 14 september 2018 
antagit förslag till reviderade bestämmelser om omställningsstöd och 
pension till förtroendevalda (OPF-KL 18). De reviderade bestämmelserna 
(OPF-KL18) omfattar reviderade bestämmelser för förtroendevalda 
gällande omställning, pension och familjeskydd. Delar om familjeskydd, 
samt till viss del möjlighet till aktiva omställningssinsatser har tillförts.
OPF-KL18 gäller för förtroendevalda som tidigare omfattats av OPF-KL14 
eller som tillträder vid valet 2018 och inte tidigare omfattats av PBF eller 
PRF-KL i kommunen. OPF-KL 18 gäller, i likhet med OPF 14, inte för 
förtroendevalda som avgått 2014-12-31 eller senare (eller tidigare avgått) 
med rätt till visstidspension, annan egenpensionsförmån, avgångsersättning 
eller livränta. För dessa förtroendevalda fortsätter PBF eller PRF-KL att 
gälla. 

Beslutsmotivering 
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OPF-KL18 är utformat för tillämpning hos respektive kommun och 
landsting/region. För att äga giltighet krävs ett lokalt antagande av 
bestämmelserna.

Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Beslut kommunstyrelsens förhandlingsdelegation § 18/2019
 Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för 

förtroendevalda (OPF-KL18)
 Cirkulär 18:31 från Sveriges Kommuner och Landsting, Förslag till 

bestämmelser om omställningsstöd, pension samt familjeskydd till 
förtroendevalda (OPF-KL18)

Beslutet skickas till 
 HR enheten
 Lönecentrum

I tjänsten 

Eva Berggård Nygren 
HR chef
Gemensam service 
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From:                                 Sveriges Kommuner och Landsting
Sent:                                  Fri, 14 Sep 2018 12:46:33 +0000
To:                                      
Subject:                             Cirkulär 18:31 från Sveriges Kommuner och Landsting
Attachments:                   Cirkulär 18031.pdf, Cirkulär 18031 Bilaga 1.pdf, Cirkulär 18031 Bilaga 2.pdf

Fvb till mottagare:
 
Kommunstyrelsen
Landstingsstyrelsen
Regionstyrelsen
...
 
Cirkulärets rubrik och sammanfattning:
 
Förslag till bestämmelser om omställningsstöd, pension
samt familjeskydd till förtroendevalda (OPF-KL18)
 
Detta cirkulär innehåller förslag till lokalt beslut
 
Sveriges Kommuner och Landstings styrelse har den 14 september 2018 antagit förslag till
reviderade bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL18).
OPF-KL18 gäller för förtroendevalda som tidigare omfattats av OPF-KL14 eller som tillträder
vid valet 2018 och inte tidigare omfattats av PBF eller PRF-KL i kommunen, landstinget/
regionen eller kommunalförbundet. OPF-KL18 gäller, i likhet med OPF14, inte för förtroende-
valda som avgått 2014-12-31 eller senare (eller tidigare avgått) med rätt till visstidspension,
annan egenpensionsförmån, avgångsersättning eller livränta. För dessa förtroendevalda fort-
sätter PBF eller PRF-KL att gälla. 
 
Bifogas:
 
Cirkulär 18:31            Förslag till bestämmelser om omställningsstöd, pension 
                                 samt familjeskydd till förtroendevalda (OPF-KL18)
 
Bilaga 1                     Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för
                                 förtroendevalda (OPF-KL18) med tillhörande bilaga
 
Bilaga 2                     Kommentarer till bestämmelser om omställningsstöd och
                                 pension för förtroendevalda (OPF-KL18)
 
Cirkulären finns också att läsa och ladda ner från cirkulär-
databasen på Sveriges Kommuner och Landstings hemsida 
 
För frågor kring distributionen, kontakta: info@skl.se
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CIRKULÄR 18:31 

Avdelningen för arbetsgivarpolitik 
Victoria Bergner 
Ossian Wennström 
 
Nyckelord: Förtroendevalda, familjeskydd, omställning 
och pension 

Kommunstyrelsen 

Landstingsstyrelsen 

Regionstyrelsen 

  

 

Sveriges Kommuner och Landsting 
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50 
Org nr: 222000-0315, info@skl.se, www.skl.se 

Förslag till bestämmelser om omställningsstöd, pension samt 

familjeskydd till förtroendevalda (OPF-KL18) 

Detta cirkulär innehåller förslag till lokalt beslut 

Sveriges Kommuner och Landstings styrelse har den 14 september 2018 antagit 

förslag till reviderade bestämmelser om omställningsstöd och pension till 

förtroendevalda (OPF-KL18). OPF-KL18 gäller för förtroendevalda som tidigare 

omfattats av OPF-KL14 eller som tillträder vid valet 2018 och inte tidigare omfattats 

av PBF eller PRF-KL i kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet. 

OPF-KL18 gäller, i likhet med OPF14, inte för förtroendevalda som avgått 2014-12-

31 eller senare (eller tidigare avgått) med rätt till visstidspension, annan 

egenpensionsförmån, avgångsersättning eller livränta. För dessa förtroendevalda 

fortsätter PBF eller PRF-KL att gälla.  

OPF-KL18 är utformat för tillämpning hos respektive kommun och landsting/region. 

För att äga giltighet krävs ett lokalt antagande av bestämmelserna. 

OPF-KL18 omfattar reviderade bestämmelser för förtroendevalda gällande 

omställning, pension och familjeskydd. Utgångspunkten för OPF-KL18 har varit det 

nu gällande OPF-KL (nedan kallat OPF-KL14), som antogs av SKLs styrelse 

20131020. 

I OPF-KL14 har delar om familjeskydd, samt till viss del möjlighet till aktiva 

omställningsinsatser saknats. Kansliet har därför tagit fram förslag till nya 

bestämmelser. 

Förslaget om OPF-KL18 är indelat i fyra kapitel, inledande bestämmelser, 

bestämmelser om omställningsstöd, pensionsbestämmelser samt familjeskydd.  

Omställningsbestämmelserna tar sikte på aktiv omställning, med aktiva 

omställningsinsatser och tidsbegränsade ekonomiska omställningsstöd. Ändringarna 

innebär att Omställningsfondens roll i omställningsarbetet har förtydligats.  

Förmånerna i pensionsbestämmelserna motsvarar i stora delar pensionsavtalet AKAP-

KL. Ålderspensionsintjänandet bygger på livsinkomstprincipen. Det tillagda 
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familjeskyddsregelverket är till största del överensstämmande med det familjeskydd 

för anställda som finns i AKAP-KL. Familjeskyddet är dock inte att ses som en 

kollektiv försäkringslösning utan hanteras separat av respektive huvudman. 

 

Bifogas till cirkuläret 

Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-

KL18) med tillhörande bilaga och kommentarer till bestämmelser om 

omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL18) bifogas cirkuläret. 

Förslag till lokala beslut  

I enlighet med Sveriges Kommuner och Landstings styrelses beslut föreslås att 

kommunen/landstinget/regionen beslutar 

att anta bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-

KL) med tillhörande bilaga. 

 

Frågor med anledning av detta cirkulär besvaras av Victoria Bergner och Ossian 

Wennström 

 

Sveriges Kommuner och Landsting 

Avdelningen för arbetsgivarpolitik 

 

 

Victoria Bergner 

 

  

 Niclas Lindahl 

 

Bilagor: 1  Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för 

förtroendevalda (OPF-KL18) med tillhörande bilaga 

2  Kommentarer till bestämmelser om omställningsstöd och 

pension för förtroendevalda (OPF-KL18) 
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  2018-05-29 

Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och 

pension för förtroendevalda (OPF-KL18) 

 

Allmänt om bestämmelserna 

OPF-KL18 innehåller omställningsstöd, pensionsbestämmelser samt 

familjeskydd för förtroendevalda som avses i 4 kap. § 1 kommunallagen. OPF-

KL18 antas lokalt av fullmäktige inom kommun, landsting/region eller 

kommunalförbund. 

OPF-KL18 indelas i fyra kapitel: 

1. Inledande bestämmelser  

 Pensionsmyndighet 

 Ändringar av och tillägg till bestämmelserna 

2. Omställningsstöd 

 Aktiva omställningsinsatser 

 Ekonomiskt omställningsstöd 

 Förlängt ekonomiskt omställningsstöd 

3. Pensionsbestämmelser 

 Avgiftsbestämd pensionsbehållning 

 Sjukpension 

 Efterlevandeskydd 

4. Familjeskydd 
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Kapitel 1 

Inledande bestämmelser  

 

§ 1   Pensionsmyndighet 

I anslutning till att OPF-KL18 antas ska en pensionsmyndighet utses. 

Pensionsmyndigheten har i uppgift att tolka och tillämpa bestämmelserna i OPF-

KL18. 

§ 2  Ändringar av och tillägg till bestämmelserna 

Förtroendevald är skyldig att följa de ändringar av och de tillägg till dessa 

bestämmelser som kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet 

från tid till annan beslutar. 
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Kapitel 2  

Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda 

 

§ 1   Tillämpningsområde m.m. 

Bestämmelser om omställningsstöd gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 

1 § kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen, 

landstinget/regionen eller kommunalförbundet på heltid eller betydande del av 

heltid, med sammanlagt minst 40 procent av heltid. 

Bestämmelserna gäller för förtroendevalda som tillträtt i samband med valet 

2014 eller senare. Bestämmelserna gäller från samma tidpunkt, även 

förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, PRF-KL eller 

andra omställnings- och pensionsbestämmelser för förtroendevalda.  

§ 2   Omställningsstöd 

Omställningsstöd syftar till att under en begränsad tid underlätta övergången till 

arbetslivet när en förtroendevald lämnat sitt (sina) uppdrag. Omställningsstöd 

kan bestå av aktiva omställningsinsatser, ekonomiskt omställningsstöd och 

förlängt ekonomiskt omställningsstöd.  

Omställningsstöd förutsätter att den förtroendevalde själv aktivt verkar för att få 

ett nytt arbete. 

§ 3   Aktiva omställningsinsatser 

Möjlighet till aktiva omställningsinsatser har förtroendevald som innehaft ett 

eller flera uppdrag och som lämnat sitt (sina) uppdrag efter minst fyra års 

sammanhängande uppdragstid och som inte uppnått motsvarande i 32 a § LAS 

angiven ålder när han eller hon lämnar sitt (sina) uppdrag.  

Respektive kommun, landsting/region och kommunalförbund har att utifrån den 

förtroendevaldes individuella förutsättningar ta ställning till lämpliga aktiva 

omställningsinsatser samt vilken kostnadsram som ska gälla. De åtgärder som 

erbjuds kan exempelvis, som på arbetsmarknaden i övrigt, bestå av 

rådgivningsinsatser och kompletterande utbildning.  

§ 4   Ekonomiskt omställningsstöd 

Rätt till ekonomiskt omställningsstöd har förtroendevald som lämnat sitt (sina) 

uppdrag efter minst ett års sammanhängande uppdragstid.  
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För varje år i uppdraget utges ett ekonomiskt omställningsstöd om tre månader. 

Ekonomiskt omställningsstöd utges i högst tre år.  

Det ekonomiska omställningsstödet utges med 85 procent under de två första 

åren och med 60 procent under år tre. Det ekonomiska omställningsstödet 

beräknas på den förtroendevaldes genomsnittliga månadsarvode gånger tolv 

under det senaste året. 

Ekonomiskt omställningsstöd utges av kommunen, landstinget/regionen eller 

kommunalförbundet som längst till och med kalendermånaden innan den 

förtroendevalde uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder. 

Rätten att erhålla ekonomiskt omställningsstöd upphör om den förtroendevalde 

på nytt blir innehavare av uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid 

hos kommun, landsting/region eller kommunalförbund, får uppdrag i Riksdagen 

eller regeringen eller får förvärvsarbete i minst motsvarande omfattning.  

§ 5   Förlängt ekonomiskt omställningsstöd 

Rätt till förlängt ekonomiskt omställningsstöd har förtroendevald som lämnat 

sitt (sina) uppdrag efter minst åtta års sammanhängande uppdragstid. 

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd kan utges till förtroendevald från den 

tidigaste uttagsåldern för allmän pension och endast i omedelbar anslutning till 

att ekonomiskt omställningsstöd enligt § 4 upphört. Förlängt ekonomiskt 

omställningsstöd kan utges för ett år i taget och som längst till och med 

kalendermånaden innan den förtroendevalde uppnått motsvarande i 32 a § LAS 

angiven ålder.  

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd utges av kommunen, landstinget/regionen 

eller kommunalförbundet efter årsvis ansökan från den förtroendevalde. 

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd motsvarar 60 procent av den 

förtroendevaldes årsarvode året innan avgångstidpunkten.  

Rätten att erhålla förlängt ekonomiskt omställningsstöd upphör om den 

förtroendevalde på nytt blir innehavare av uppdrag med sammanlagt minst 40 

procent av heltid hos kommun, landsting/region eller kommunalförbund, eller 

får uppdrag i Riksdagen eller regeringen. 

§ 6   Samordning 

Omställningsersättningarna enligt §§ 4 och 5 ska samordnas/minskas med andra 

förvärvsinkomster om inte annat anges. 
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Det första årets utbetalning av ekonomiskt omställningsstöd samordnas inte med 

förvärvsinkomster. De två följande åren undantas årligen ett prisbasbelopp från 

samordning. 

§ 7   Uppgiftsskyldighet 

En förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten 

begär för att kunna fastställa rätten till och beräkna omställningsstöd, 

ekonomiskt omställningsstöd och förlängt ekonomiskt omställningsstöd. 

Har förtroendevald erhållit omställningsstöd, ekonomiskt omställningsstöd eller 

förlängt ekonomiskt omställningsstöd obehörigen eller med för högt belopp 

genom oriktiga uppgifter, underlåtenhet att fullgöra anmälningsskyldighet eller 

på annat sätt eller har förtroendevald i annat fall bort inse att utbetalningen var 

oriktig, ska det för mycket utbetalda beloppet återbetalas. 

Pensionsmyndigheten kan – om särskilda skäl föreligger – besluta att helt eller 

delvis avstå från efterkrav. 

§ 8   Ansökan om omställningsstöd 

Ansökan om omställningsstöd enligt §§ 3-5 ska göras skriftligt enligt de 

anvisningar som pensionsmyndigheten utfärdar.  

Ansökan om omställningsstöd enligt §§ 3-5 ska göras i anslutning till att den 

förtroendevalde lämnar/minskar sitt (sina) uppdrag.  

§ 9   Utbetalning av ekonomiskt eller förlängt ekonomiskt omställningsstöd  

Om rätt till ekonomiskt eller förlängt ekonomiskt omställningsstöd föreligger 

bör den förtroendevalde få sådant omställningsstöd utbetalad inom tre månader 

efter det att pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan. 
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Kapitel 3 

Pensionsbestämmelser 

§ 1   Tillämpningsområde m.m. 

Bestämmelser om pension gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 § 

kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen, landstinget/regionen 

eller kommunalförbundet. 

Bestämmelserna gäller för förtroendevalda som tillträtt i samband med valet 

2014 eller senare. Bestämmelserna gäller från samma tidpunkt, även 

förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, PRF-KL eller 

andra omställnings- och pensionsbestämmelser för förtroendevalda.  

Pensionsbestämmelserna tillämpas för förtroendevald, oavsett uppdragets 

omfattning, om inte annat anges. 

Pensionsbestämmelserna gäller inte för förtroendevald som vid tillträdet av sitt 

(sina) uppdrag har uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder.  

§ 2   Pensionsförmånernas omfattning 

Pensionsförmåner enligt dessa bestämmelser är: 

a.  avgiftsbestämd ålderspension 

b.  sjukpension    

c.  efterlevandeskydd   

§ 3   Avgiftsbestämd ålderspension 

En förtroendevald har rätt till avgiftsbestämd ålderspension enligt §§ 4 – 9.  

§ 4   Pensionsgrundande inkomst 

En förtroendevalds pensionsgrundande inkomst beräknas per kalenderår och 

begränsas till högst 30 inkomstbasbelopp. 

Den pensionsgrundande inkomsten utgörs av den förtroendevaldes årsarvode, 

sammanträdesersättningar samt andra i det pensionsgrundande uppdraget 

(uppdragen) utgivna kontanta ersättningar. 

För förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid och som 

under ledighet till följd av sjukdom, olycksfall, arbetsskada eller 
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föräldraledighet och på grund av sådan ledighet fått avdrag från sitt arvode, ska 

den pensionsgrundande inkomsten räknas om (höjas) med vad som avdragits. 

I den pensionsgrundande inkomsten ska inte ingå ersättning som betalas ut till 

förtroendevald enligt 4 kap 12 § kommunallagen för förlorad arbetsinkomst, 

semesterförmån eller tjänstepensionsförmån eller ersättning som utgör 

traktamente eller kostnadsersättning.  

§ 5   Pensionsavgifter 

Pensionsavgiften beräknas i procent på den förtroendevaldes pensionsgrundande 

inkomst enligt § 4. 

Pensionsavgiften är 4,5 procent på den pensionsgrundande inkomsten upp till 

och med 7,5 inkomstbasbelopp. 

Pensionsavgiften är 30 procent på de delar av den pensionsgrundande inkomsten 

som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp, intill dess den förtroendevalde har uppnått 

motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder. Därefter är pensionsavgiften 4,5 

procent på hela den pensionsgrundande inkomsten.  

För förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid med 

sammanlagt minst 40 procent av heltid, och som får rätt till sjuk- eller 

aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken (SFB) och som en följd härav 

med stöd av 4 kap. 6 § kommunallagen befrias från sitt uppdrag före 

mandatperiodens utgång, ska pensionsavgift tillgodoräknas under tid då den 

förtroendevalde har rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning enligt 

socialförsäkringsbalken (SFB). 

 Anmärkning 

Pensionsavgift ska avsättas i förhållande till nedsatt arbetsförmåga i uppdraget 

(uppdragen). Pensionsavgiften beräknas på den pensionsgrundande inkomsten året före 

den förtroendevalde beviljas sjuk- eller aktivitetsersättning. Pensionsavgiften avsätts till 

den förtroendevaldes pensionsbehållning. 

Förtroendevald tillgodoräknas pensionsavgift från kommunen, 

landstinget/regionen eller kommunalförbundet endast om den för kalenderåret är 

högre än 3 procent av samma års inkomstbasbelopp. Då förtroendevald inte 

tillgodoräknas pensionsavgift betalar kommunen, landstinget/regionen eller 

kommunalförbundet ut motsvarande belopp direkt till den förtroendevalde i 

form av ersättning som inte är pensionsgrundande. Belopp understigande 200 kr 

avseende ett kalenderår utbetalas inte. Från och med år 2019 uppräknas nivån 

200 kr årligen med förändringen av inkomstbasbeloppet.  
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§ 6   Pensionsbehållning 

Pensionsavgiften för ett kalenderår avsätts senast den 31 mars följande år till en 

pensionsbehållning hos respektive kommun, landsting/region eller 

kommunalförbund, där den förtroendevalde har innehaft uppdrag. Med 

pensionsbehållning avses summan av de årliga pensionsavgifter som intjänats 

hos respektive kommun, landsting/region eller kommunalförbund.  

Pensionsbehållningen innehåller ett efterlevandeskydd enligt § 11. 

Den förtroendevalde kan erbjudas möjlighet att välja bort efterlevandeskyddet i 

anslutning till ansökan om uttag. 

§ 7   Information 

Pensionsmyndigheten ska lämna information till den förtroendevalde om hans 

eller hennes pensionsbehållning, pensionsgrundande inkomst och avsättning av 

pensionsavgift.  

§ 8  Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension 

Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension, dvs pensionsbehållningen enligt § 

6, sker månadsvis och tidigast från den tidpunkt den förtroendevalde kan få 

allmän pension utbetalad, och i övrigt enligt överenskommelse mellan den 

förtroendevalde och pensionsmyndigheten. 

Ansökan om avgiftsbestämd ålderspension ska göras enligt de anvisningar som 

pensionsmyndigheten fastställt. Den förtroendevalde bör få pension utbetalad 

inom tre månader efter det att pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan. 

Avgiftsbestämd ålderspension kan utbetalas som engångsersättning till 

förtroendevald om värdet av pensionsbehållningen är högst 150 % av 

inkomstbasbeloppet året innan utbetalning av förmånen börjar.  

§ 9   Uppgiftsskyldighet  

Förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten 

begär för att kunna fastställa rätten till och beräkna avsättning till 

pensionsbehållning. Lämnas inte sådana uppgifter kan pensionsmyndigheten 

besluta att avsättningen ska minskas i skälig omfattning.  

Om förtroendevald genom att lämna oriktiga uppgifter inte fullgör sin 

uppgiftsskyldighet eller på annat sätt orsakar att för hög pensionsavgift avsätts, 

kan detta belopp återkrävas eller avräknas på kommande avsättningar av 

pensionsavgift. 

Pensionsmyndigheten kan besluta att helt eller delvis efterge beloppet. 
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§ 10   Sjukpension 

Sjukpension betalas ut till förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande 

del av heltid med sammanlagt minst 40 procent av heltid och som får rätt till 

sjuk- eller aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken och som en följd 

härav med stöd av 4 kap. 6 § kommunallagen från sitt uppdrag före 

mandatperiodens utgång. 

Sjukpensionen grundas och beräknas på det genomsnittliga månadsarvodet som 

den förtroendevalde hade kalenderåret före insjuknandetidpunkten gånger tolv. 

Pensionsmyndigheten kan i särskilt fall fatta beslut om annat 

beräkningsunderlag. 

Sjukpensionens nivå motsvarar nivån för den månadsersättning som utgår till 

anställda enligt AGS-KL. 

Sjukpension utges under tid som den förtroendevalde har rätt till sjuk- eller 

aktivitetsersättning enligt SFB. Upphör rätten till sjuk- eller aktivitetsersättning 

upphör också rätten till sjukpension. 

Anmärkningar 

1.   Sjukpensionen utges i förhållande till nedsatt arbetsförmåga i uppdraget 

(uppdragen).  

2.   Sjukpensionen ska värdesäkras på motsvarande sätt som i de bestämmelser som 

gäller för utbetalning av månadsersättning enligt AGS-KL. 

 

Förtroendevald som befrias/frånträder sitt uppdrag p g a sjukdom har rätt till 

efterskydd under 270 kalenderdagar. Efterskyddet innebär att rätt till 

sjukpension föreligger om förtroendevald under efterskyddstid beviljas sjuk- 

eller aktivitetsersättning.  

Den förtroendevaldes rätt till efterskydd upphör om den förtroendevalde 

tillträder en anställning eller annat uppdrag, förenat med pensionsrätt. 

Pensionsmyndigheten kan i särskilt fall fatta beslut om förlängd efterskyddstid. 

§ 11   Efterlevandeskydd   

Efterlevandeskydd enligt § 6 innebär att den förtroendevaldes 

pensionsbehållning betalas till efterlevande make/maka, registrerad partner, 

sambo eller barn vid förtroendevalds dödsfall. 

Efterlevandeskydd betalas i första hand till efterlevande make/maka, registrerad 

partner och sambo. I andra hand betalas efterlevandeskydd till barn.  

Om det finns flera barn med rätt till efterlevandeskydd ska pensionsbehållningen 

delas lika mellan dessa barn. 
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Vid dödsfall utbetalas värdet av pensionsbehållningen, enligt § 6, till 

förmånsberättigad efterlevande under fem år. 

Efterlevandeskydd kan utbetalas som en engångsersättning till efterlevande om 

värdet av pensionsbehållningen är högst 150 % av inkomstbasbeloppet året före 

utbetalning av förmånen börjar.  

§ 12   Vissa inskränkningar i rätten till pensionsförmån 

Angående påföljd i pensionsförmånshänseende för den som uppsåtligen 

framkallat förtroendevalds arbetsoförmåga eller död ska gälla vad som anges i 

18, 19, 20 a och 100 a §§ lagen om försäkringsavtal. 

§ 13  Finansiering 

För utfästelser enligt dessa bestämmelser svarar kommun, landsting/region och 

kommunalförbund. 

§ 14   Ansökan om och utbetalning av sjukpension och efterlevandeskydd 

Utbetalning av sjukpension och efterlevandeskydd sker månadsvis.  

Ansökan om sjukpension och efterlevandeskydd ska göras enligt de anvisningar 

som pensionsmyndigheten utfärdar. Den förtroendevalde eller 

förmånsberättigade bör få sjukpension eller efterlevandeskydd utbetalad inom 

tre månader efter det att pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan.  

§ 15   Uppgiftsskyldighet m.m. 

Förtroendevald eller hans eller hennes efterlevande är skyldig att lämna de 

uppgifter som pensionsmyndigheten begär för att fastställa rätten till 

sjukpension och efterlevandeskydd. Förtroendevald eller efterlevande som inte 

fullgör de skyldigheter pensionsmyndigheten fastställt förverkar rätten till 

förmåner och kan inte genom att senare fullgöra skyldigheten återfå rätten till 

förverkat belopp mer än sex månader tillbaka. Pensionsmyndigheten kan dock 

medge undantag.  
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Kapitel 4 

Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall 

§ 1   Tillämpningsområde m.m. 

Bestämmelser om familjeskydd gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 § 

kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen, landstinget/regionen 

eller kommunalförbundet på heltid eller betydande del av heltid, med 

sammanlagt minst 40 procent av heltid. 

Bestämmelserna om familjeskydd träder ikraft vid den tidpunkt då OPF-KL18 

antas av fullmäktige, eller från den tidigare tidpunkt som fullmäktige beslutar. 

Bestämmelserna gäller från samma tidpunkt även för förtroendevalda som i 

tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, PRF-KL eller andra omställnings- och 

pensionsbestämmelser för förtroendevalda.  

§ 2   Rätt till familjeskydd 

En förtroendevalds efterlevande har rätt till 

– Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall till efterlevande vuxen 

och 

– Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall till efterlevande barn. 

§ 3   Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall 

En förtroendevalds efterlevande har rätt till familjeskydd om den 

förtroendevalde avlider: 

a)   under tid då han eller hon uppfyller förutsättningarna enligt § 1, 

b)   under tid då han eller hon får sjukpension enligt Pensionsbestämmelser § 10  

Rätten till familjeskydd vid den förtroendevaldes dödsfall gäller också om den 

förtroendevalde avlider: 

c)   inom sex månader efter det att den förtroendevalde befrias/frånträder sitt 

uppdrag. 

En förtroendevalds efterlevande har inte rätt till familjeskydd enligt punkterna  

b) – c) om den förtroendevalde vid tidpunkten för dödsfallet hade en anställning 

eller uppdrag med pensionsrätt och den förtroendevalde genom anställning eller 

uppdrag hade motsvarande skydd för efterlevande. 
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§ 4   Familjeskydd till efterlevande vuxen 

Familjeskydd till efterlevande vuxen betalas ut till den förtroendevaldes make, 

maka, sambo och registrerad partner som den avlidne hade vid tidpunkten för 

dödsfallet.  

§ 5   Beräkning och utbetalning av familjeskydd till efterlevande vuxen 

En efterlevande vuxen, med rätt till familjeskydd till efterlevande vuxen enligt 

ovan, har rätt till förmån i fem års tid. 

Från och med månaden efter att den förtroendevalde avlidit och fram till och 

med slutet av samma år motsvarar den månatliga förmånens värde  

1,1 inkomstbasbelopp delat med tolv. Förmånen ska därefter årligen räknas upp 

med förändringen av prisbasbeloppet. 

Familjeskydd till efterlevande vuxen ska utbetalas månadsvis och i lika stora 

delar. 

§ 6   Familjeskydd till efterlevande barn 

Familjeskydd till efterlevande barn betalas ut till den förtroendevaldes 

arvsberättigade barn till och med månaden innan barnet fyller arton år. 

Rätten till familjeskydd till efterlevande barn gäller även för den tid då barnet 

har rätt till barnpension enligt SFB. 

Rätt till familjeskydd till efterlevande barn har även det barn som den 

förtroendevalde med socialnämndens medgivande tagit emot i sitt hem för vård 

och fostran i adoptionssyfte. 

§ 7   Beräkning och utbetalning av familjeskydd till efterlevande barn 

Ett efterlevande barn, med rätt till familjeskydd enligt ovan, har, från och med 

månaden efter att den förtroendevalde avlidit och fram till och med slutet av 

samma år, rätt till en månatlig förmån motsvarande 0,5 inkomstbasbelopp delat 

med tolv. Förmånen ska därefter årligen räknas upp med förändringen av 

prisbasbeloppet. 

Det sammanlagda månatliga förmånsvärdet av familjeskydd till efterlevandes 

samtliga barn kan dock aldrig överstiga värdet av 1,5 inkomstbasbelopp, det år 

dödsfallet inträffade, delat med tolv. 

Vid fler än tre efterlevande barn bestäms den månatliga förmånens värde till vart 

och ett av de efterlevande barnen till motsvarande en tolftedel av värdet av 1,5 

inkomstbasbelopp året då den förtroendevalde avled delat med antalet 

efterlevande barn med rätt till familjeskydd till efterlevande barn, därefter 

årligen uppräknat med förändringen av prisbasbeloppet. 
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Om ett efterlevande barn till en förtroendevald framställer anspråk på 

familjeskydd till efterlevande barn först efter det att sådan förmån har börjat 

betalas ut, ska redan utbetalda förmåner inte omfördelas mellan barnen. 

Familjeskydd vid den förtroendevaldes dödsfall till efterlevande barn ska 

utbetalas månadsvis och i lika stora delar. 

§ 8   Utbetalning av förmåner 

Familjeskyddet betalas ut till den förtroendevaldes efterlevande månadsvis, 

senast tre månader efter det att kommunen, landstinget/regionen eller 

kommunalförbundet har tagit emot ett fullständigt underlag för utbetalningen.  

Om den förtroendevalde har befriats/frånträtt sitt uppdrag och den 

förtroendevalde omfattas av familjeskydd, ska den som gör anspråk på förmån, 

anmäla dödsfall enligt anvisningar från pensionsmyndigheten. 

När anmälan inkommit, anses kommun, landsting/region eller 

kommunalförbund ha fått kännedom om dödsfallet. 

För att rätten till förmån ska kunna bedömas ska den som gör anspråk på förmån 

lämna de uppgifter som begärs av pensionsmyndigheten samt låta 

pensionsmyndigheten hämta in uppgifter om den förtroendevalde från 

nuvarande och tidigare arbetsgivare, uppdragsgivare, Skatteverket, 

Försäkringskassan eller försäkringsinrättning.  

Om efterlevande lämnar oriktiga uppgifter som leder till att för högt 

familjeskydd utbetalas, kan det för högt utbetalda beloppet avräknas från 

kommande utbetalningar eller helt eller delvis återkrävas. Detta gäller under 

förutsättning att efterlevande insett eller borde ha insett att lämnade uppgifter 

var oriktiga. Pensionsmyndigheten kan besluta att helt eller delvis efterge 

beloppet. 

Pensionsmyndigheten kan besluta att en efterlevande förlorar sin rätt till 

familjeskydd med anledning av att han eller hon uppsåtligen har framkallat den 

förtroendevaldes död. Omständigheterna ska vara sådana som anges i 12 kap. 8 

§ första stycket FAL.  
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Kommentar till Förslag till bestämmelser om omställningsstöd 

och pension för förtroendevalda (OPF-KL18) 

 

OPF-KL18 är utformat för att kunna tillämpas för förtroendevalda som tillträder ett 

(eller flera) uppdrag för första gången efter valet 2014 eller senare. Bestämmelserna 

gäller i vissa delar även för förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte har omfattats 

av PBF, PRF-KL eller andra pensionsbestämmelser för förtroendevalda. 

OPF-KL18 är indelat i fyra kapitel, inledande bestämmelser, omställningsstöd, 

pensionsbestämmelser samt familjeskydd. Till OPF-KL14 fanns en bilaga med bl. a. 

information om uppräkning av pensionsbehållningen samt samordning med 

förvärvsinkomst. Bilaga om uppräkning av pensionsbehållning gäller även OPF-

KL18. 

För de kommuner, landsting/regioner eller kommunalförbund som inte antagit OPF-

KL18 innan valet 2018 kan det vara viktigt att vara uppmärksam på att nu framtagna 

införanderegler samt kommentarstext är framtaget under förutsättning att OPF-KL14 

har antagits.  

  

Allmänt om bestämmelserna 

OPF-KL18 är utformat för tillämpning hos respektive kommun, landsting/region eller 

kommunalförbund. För att bestämmelserna ska äga giltighet krävs ett lokalt antagande 

av fullmäktige. Med fullmäktige avses kommunfullmäktige, landstingsfullmäktige,  

regionfullmäktige samt förbundsfullmäktige. 

OPF-KL18 omfattar politiska förtroendeuppdrag och har sin grund i kommunallagen. 

Bestämmelserna ska underlätta och möjliggöra för förtroendevald att förena arbetsliv 

och uppdrag och därmed har bestämmelserna i möjligaste mån anpassats till de 

pensions- och omställningsavtal som gäller för anställda inom kommuner, landsting, 

regioner och kommunalförbund. 

Styrelseledamöter i kommunala aktiebolag omfattas i normalfallet inte i någon del av 

bestämmelserna i OPF-KL18. Beslut kan fattas om en konstruktion med OPF-KL18-

liknande förmåner/nivåer för kommunala aktiebolag, men om sådant beslut fattas ska 

beaktas att aktiebolagslagen och kommunallagen utgör två helt separata regelverk. 

Konsekvenser utifrån aktiebolagslagens krav är inte utredda gällande OPF-KL18. 

Omställningsbestämmelserna tar sikte på aktiv omställning, aktiva 

omställningsinsatser och tidsbegränsade ekonomiska omställningsstöd. Detta i syfte 

att öka möjligheterna för personer att kunna gå vidare i sin karriär, vilket följer 

arbetslinjen. Modellen blir också mer lik vad som gäller för anställda i kommuner, 

landsting, regioner och kommunalförbund. 
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Förmånerna i pensionsbestämmelserna motsvarar i stora delar pensionsavtalet AKAP-

KL. ”Ålderspensionsintjänandet” (kategoriserad som en sparförsäkring, skatteklass K, 

vilket skiljer sig från ett ordinarie ålderspensionsintjänande skattemässigt) bygger på 

livsinkomstprincipen. Strukturen i regelverket följer av AKAP-KL. 

Någon nedre åldersgräns för att omfattas av bestämmelserna finns inte. Vad gäller 

ålderspension finns inte heller någon övre åldersgräns, men något intjänande av 

ålderspension påbörjas i normalfallet inte om den förtroendevalde tillträder ett 

uppdrag efter motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder. 

I och med OPF-KL18 tillförs bestämmelser om Familjeskydd. Familjeskyddet syftar 

till att de förtroendevalda ska i huvudsak ha samma skydd för efterlevande som 

anställda.  

 

Övergångsbestämmelser samt tillämpningsområde 

PBF respektive OPF-KL14/18 är två i grunden olika system, förmånsbestämt 

respektive avgiftsbestämt. Ett förmånsbestämt system och ett avgiftsbestämt system 

har få gemensamma beröringspunkter och beräknar pensionen på olika sätt. Det 

medför bland annat att det är mycket osäkert och komplicerat att kunna omhänderta 

tidigare intjänande i PBF (eller tidigare pensionssystem) och föra över intjänandet till 

OPF-KL. Att avbryta ett intjänande i enlighet med PBF och påbörja ett intjänande i 

OPF-KL medför en risk att den redan intjänade förmånens värde urholkas. 

Rekommendationen är således att inte införa en tillämpning som innebär en retroaktiv 

förändring av de förtroendevaldas intjänande pension.  Följaktligen bör den som har 

påbörjat ett intjänande i PBF inte omfattas av OPF-KL.  

Det saknas övergångsregler mellan de olika pensionssystemen. Några generella 

beräkningar är inte möjliga att göra och en lokal avvikelse i denna del innebär att den 

enskilda kommunen, landstinget, regionen eller kommunalförbundet får utarbeta egna 

bestämmelser utan möjlighet till stöd från SKL eller möjlighet till att jämföra 

tillämpningen av OPF-KL med andra organisationers.  

OPF-KL utgår från den enskilda kommunen eller landstinget. Med ”tidigare uppdrag” 

menas tidigare uppdrag hos uppdragsgivaren. Varje rätt till ersättning bedöms normalt 

utan hänsyn till uppdrag hos annan kommun eller landsting. OPF-KL samordnar inte 

med PBF, men däremot kan PBF samordna med OPF-KL (PBF § 2 mom. 3).  

Den förtroendevaldes intjänande i PRF-KL, PBF samt OPF-KL är kopplat till den 

organisation där uppdraget utförs. Det innebär att om man tidigare exempelvis intjänat 

PBF/PRF-KL i en annan kommun så finns det inget som hindrar att man hos ny 

uppdragsgivare har ett intjänande enligt OPF-KL. 

PBF upphör att gälla för förtroendevald då denna frånträder sitt uppdrag, utan att bli 

berättigad till pensionsförmån enligt PBF. Har förtroendevald rätt till pensionsförmån 

fortsätter dock PBF att gälla (PBF § 1 mom. 3).  
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Bestämmelserna bör inte ge effekten att det är mer förmånligt att helt avstå från 

fortsatta politiska uppdrag än att fortsätta som förtroendevald i mindre omfattning. Av 

den anledningen bör inte uppbärandet av avgångsersättning förhindra att den 

förtroendevalde omfattas av OPF-KL och tjänar in förmåner parallellt.  

En förtroendevald som före införandet av OPF-KL omfattades av PBF, och om 

uppdraget omfattade minst 40 % av en heltid, kommer således alltid att fortsätta att 

omfattas av PBF så länge som han eller hon fortfarande innehar ett uppdrag som 

omfattar minst 40 % av en heltid. Om uppdraget efter införandet av OPF-KL minskar 

till mindre än 40 % av en heltid och den förtroendevalde saknar rätt till 

visstidspension, sjukpension eller ålderspension i enlighet med PBF, så kan han eller 

hon omfattas av OPF-KL.  

Om rätt att uppbära egenpension enligt PBF eller annat regelverk finns på grund av 

uppdrag hos annan kommun, landsting eller region, så bör frågan om denna rätt ska 

anses förhindra ett intjänande av förmån enligt OPF-KL eller inte regleras i 

tillämpningsanvisningar. 

 

Kapitel 1 Inledande bestämmelser 

Det förutsätts att fullmäktige, enligt inledande bestämmelser § 1, utser en särskild 

”pensionsmyndighet”, dvs. den nämnd som ska ha till uppgift att tolka och tillämpa 

pensions- och omställningsbestämmelserna.  

Gällande ändringar och tillägg till bestämmelserna så är den förtroendevald som 

tillträtt vid valet 2014 eller senare skyldig att följa de ändringar som följer av OPF-

KL18 samt de ändringar och tillägg till bestämmelserna som fullmäktige beslutar. 

 

Kapitel 2 Omställningsstöd 

Bestämmelserna om omställningsstöd syftar till att öka möjligheterna för en 

förtroendevald att röra sig mellan arbetsliv och uppdragstid. Huvudprincipen är att 

samtliga omställningsstöd ska ses som tidsbegränsade stöd. 

Omställningsfonden kan uppdras att mot en kostnad hantera den förtroendevaldes 

omställning.  

Varje kommun och landsting/region och kommunalförbund svarar för sin del av 

kostnaden för de olika omställningsstöden. I händelse av att förtroendevald går från 

uppdrag i kommun till landsting/region, eller vice versa, kan det vara lämpligt att det 

överenskoms om hantering av kvalifikationstider och eventuell kostnadsfördelning. 

Bestämmelser om de olika omställningsstöden gäller för förtroendevald som avses i 4 

kap. 1 § kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommun eller landsting/region, 
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på heltid eller betydande del av heltid, med sammanlagt minst 40 procent av heltid. 

Att betydande del anges till 40 procent är en uttolkning av kommunallagen. Olika 

kommuner och landsting/regioner har olika förutsättningar, exempelvis beroende på 

storlek, för omfattningen av de politiska uppdragen vilket kan beaktas i samband med 

fastställandet av det lokala regelverket. 

Omställningsersättningarna ska samordnas/minskas med andra förvärvsinkomster om 

inte annat anges. För att få rätt till de olika omställningsstöden enligt §§ 3 - 5 krävs 

skriftlig ansökan, enligt de anvisningar som den lokala pensionsmyndigheten tagit 

fram. 

Omställningsstöd förutsätter att den förtroendevalde själv aktivt verkar för att få ett 

nytt arbete. Det innebär att den förtroendevalde anstränger sig för att han eller hon så 

snabbt som möjligt ska kunna skaffa ett nytt lämpligt arbete. Pensionsmyndigheten 

kan fatta beslut om att dra in eller sänka omställningsstödet om myndigheten anser att 

den förtroendevalde inte medverkar i omställningsarbetet. 

    

Aktiva omställningsinsatser (§ 3) 

Bestämmelserna om aktiva omställningsinsatser gäller för förtroendevald som 

innehaft ett eller flera uppdrag med sammanlagt minst 40 procent och som lämnat sitt 

uppdrag efter minst fyra års sammanhängande uppdragstid hos (samma) kommun eller 

landsting/region om som inte uppnått motsvarande 32 a § LAS angiven ålder. I 

händelse av att förtroendevald går från uppdrag i kommun till landsting/region, eller 

vice versa, kan det vara lämpligt att det överenskoms om hantering av 

kvalifikationstider och eventuell kostnadsfördelning. 

Vid eventuell bedömning av sammanhängande uppdragstid är föräldraledighet, 

sjukdom och liknande inte att bedöma som att det bryter uppdragstiden. 

Det finns inte fastställt vilka aktiva insatser en förtroendevald kan få eller hur mycket 

en insats får kosta. Det är upp till respektive fullmäktige att fastställa eventuell 

kostnadsram och vad som ska gälla utifrån den förtroendevaldes förutsättningar. 

Ledning kan hämtas från Omställningsfonden eller andra system för omställning på 

arbetsmarknaden avseende exempelvis typ av insatser och kostnadsram.  

 

Ekonomiskt omställningsstöd (§ 4) 

Bestämmelser om ekonomiskt omställningsstöd gäller för förtroendevald som innehaft 

ett eller flera uppdrag med sammanlagt minst 40 procent och som lämnat sitt (sina) 

uppdrag efter minst ett års sammanhängande uppdragstid hos (samma) kommun eller 

landsting/region eller kommunalförbund. I händelse av att förtroendevald går från 

uppdrag i kommun till landsting/region, eller vice versa, kan det vara lämpligt att det 

överenskoms om hantering av kvalifikationstider och eventuell kostnadsfördelning. 
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Vid eventuell bedömning av sammanhängande uppdragstid är föräldraledighet, 

sjukdom och liknande inte att bedöma som att det bryter uppdragstiden. 

Ekonomiskt omställningsstöd kan utbetalas som längst under tre år och ska samordnas 

med förvärvsinkomster från och med år två, från samordning undantas dock ett 

prisbasbelopp.  

Ekonomiskt omställningsstöd är att jämställa med inkomst av tjänst och är 

pensionsgrundande till allmän pension. 

Det ekonomiska omställningsstödet beräknas på den förtroendevaldes genomsnittliga 

månadsarvode gånger tolv under det senaste året. Om det inte finns månadsarvode för 

12 månader bakåt så kan pensionsmyndigheten fatta beslut om beräkning baserad på 

det genomsnittliga månadsarvodet under uppdragstiden eller det månadsarvode som 

den förtroendevalde hade haft om denne inte hade varit ledig pga. sjukdom eller 

föräldraledighet. 

 

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd (§ 5) 

Bestämmelser om förlängt ekonomiskt omställningsstöd gäller för förtroendevald som 

innehaft ett eller flera uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid och som 

lämnat sitt (sina) uppdrag efter minst åtta års sammanhängande uppdragstid hos 

(samma) kommun eller landsting/region. Det innebär att förlängt ekonomiskt 

omställningsstöd kan sökas av och utges till förtroendevald: 

a. som fyllt motsvarande lägsta ålder för uttag av allmän pension, 

b. lämnat sitt (sina) uppdrag och  

c. i direkt anslutning fått ekonomiskt omställningsstöd utbetalt från 

avgångstidpunkten. 

I händelse av att förtroendevald går från uppdrag i kommun till landsting/region, eller 

vice versa, kan det vara lämpligt att det överenskoms om hantering av 

kvalifikationstider och eventuell kostnadsfördelning. 

Vid eventuell bedömning av sammanhängande uppdragstid är föräldraledighet, 

sjukdom och liknande inte att bedöma som att det bryter uppdragstiden. 

För att få rätt till förlängt ekonomiskt omställningsstöd krävs att den förtroendevalde 

årligen inkommer med ansökan och kan styrka att han eller hon har försökt att hitta 

annan försörjning. 

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd är pensionsgrundande till allmän pension. 
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Samordning (§ 6) 

Omställningsersättningarna ska samordnas/minskas med andra förvärvsinkomster om 

inte annat anges. 

Med förvärvsinkomst avses dels sådana inkomstslag som anges i 59 kap. 

socialförsäkringsbalken och enligt Skatteförvaltningens definition (från år 2012) 

All annan inkomst än kapitalinkomst är förvärvsinkomst. De vanligaste 

förvärvsinkomsterna är en på basis av ett arbetsförhållande erhållen lön och en 

inkomst som ska jämställas med denna samt pension. Även en i stället för denna 

inkomst erhållen inkomst, förmån eller ersättning, t.ex. arbetslöshetsdagpenning och 

dagtraktamente av olycksfallsförsäkring, är förvärvsinkomst. Även det värde av 

leveransarbete som hänför sig till handel med virke är förvärvsinkomst. 

Förvärvsinkomsten ansluter sig dock inte alltid till utförande av arbete, eftersom även 

t.ex. en förtäckt dividend är förvärvsinkomst. Förvärvsinkomst är enligt rättspraxisen 

också en garantiprovision (HFD 1994/2895). 

Av resultatet av näringsverksamhet och jordbruk kan även en del vara 

förvärvsinkomst. Av dessa inkomster avskiljs först kapitalinkomstandelen och resten 

beskattas som förvärvsinkomst. Även inkomstandelen för en delägare i en 

sammanslutning och den dividend som ett annat bolag än ett börsbolag har utbetalat, 

indelas i en kapital- och förvärvsinkomstandel. 

Inkomst av sådant slag som är pensionsgrundande enligt 59 kap. socialförsäkrings-

balken, t ex sjukpenning, föräldrapenningsförmåner, inkomstrealterad sjuk- och 

aktivitetsersättning. 

 

 

Uppgiftsskyldighet (§ 7) 

En förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten begär 

för att kunna fastställa rätten till och beräkna ekonomiskt omställningsstöd och 

förlängt ekonomiskt omställningsstöd, enligt §§ 4 och 5. 

 

Kapitel 3 Pensionsbestämmelser 

Pensionsbestämmelserna kännetecknas av följande principer: 

Avgiftsbestämd ålderspension innebär att pensionen grundar sig på årliga 

”pensionsavgifter” och att dessa avgifter uttrycks som en procentuell andel av den 

förtroendevaldes pensionsgrundande årsinkomst, d v s årsarvoden och 

sammanträdesersättning mm. 
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Livsinkomstprincipen och arbetslinjen är utgångspunkter för pensionen. Exempelvis 

beräknas pensionsavgifterna på årsarvode och sammanträdesersättning oavsett 

uppdragets/uppdragens omfattning. 

Ingen samordning görs med andra pensionssystem avseende ålderspension. 

Avgiftsbestämd ålderspension intjänas utan krav på minsta tid i uppdraget eller krav 

på minsta omfattning av uppdraget.  

Pensionsförmånerna är avgiftsbestämd ålderspension, sjukpension samt 

efterlevandeskydd (§ 2).  

Pensionsbestämmelserna gäller inte för förtroendevald som vid tillträdet av sitt (sina) 

uppdrag har uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder.  

 

Avgiftsbestämd ålderspension (§ 4) 

Pensionsgrundande inkomst (§ 4) begränsas på samma sätt som i pensionsavtalet 

AKAP-KL till 30 inkomstbasbelopp. I den pensionsgrundande inkomsten ingår den 

förtroendevaldes årsarvode, sammanträdesersättningar och vissa andra ersättningar. 

Det finns inget hinder för att förtroendevald kan avstå en del av arvodet och i stället få 

motsvarande belopp tillgodoräknat i sin pensionsbehållning (s.k. arvodesväxling).  

För förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid om minst 40 

%, som fått avdrag från sitt arvode på grund av ledighet för t ex sjukdom, ska den 

pensionsgrundande inkomsten omräknas/höjas med vad som avdragits. 

Utbetald ersättning för förlorad arbetsförtjänst är inte en pensionsgrundande inkomst. 

Det är dock inte ovanligt att denna ersättning schablonmässigt räknas upp för att 

kompensera den enskildes pensionsförlust i hans eller hennes ordinarie anställning (se 

arbetsgivarnytt nr 28/12). Detta procentuella påslag ska inte förväxlas med en 

pensionsavsättning som görs i enlighet med OPF-KL18. 

 

Pensionsavgifter (§ 5) 

Pensionsavgiften är 4,5 procent på den pensionsgrundande inkomsten upp till och med 

7,5 inkomstbasbelopp. På den pensionsgrundande inkomst som överstiger 7,5 

inkomstbasbelopp är pensionsavgiften 30 procent. Avgiften avsätts till en 

pensionsbehållning. 

Någon nedre åldersgräns för tillgodoräknande av pensionsavgift finns inte. 

Pensionsavgiften om 30 % på de delar av den pensionsgrundande inkomsten som 

överstiger 7,5 inkomstbasbelopp avsätts intill dess att den förtroendevalde uppnått 

motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder. Därefter är pensionsavgiften 4,5 % på hela 

den pensionsgrundande inkomsten. 
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Pensionsavgiften beräknas varje kalenderårsskifte och ska avsättas till en 

pensionsbehållning (§ 6) som förvaltas hos kommunen och landstinget/regionen. 

På grund av de begränsningar som finns enligt inkomstskattelagen kan förtroendevald 

inte välja en placering av pensionsavgiften till en tjänstepensionsförsäkring. Med 

tjänstepensionsförsäkring avses en pensionsförsäkring som har samband med tjänst 

och som den försäkrades arbetsgivare åtagit sig att betala samtliga premier för. 

Förtroendevalda har således inte samma möjligheter som anställda att kunna påverka 

sitt kapital.  

Det är dock möjligt att göra bruttoavdrag på arvodet i syfte att göra en större 

avsättning till pensionsbehållningen. Vid avsättning till pensionsbehållning 

kostnadsförs den särskilda löneskatten, men betalas först när pensionen betalas ut.  

En förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid ska 

tillgodoräknas pensionsavgift om han eller hon får rätt till sjuk- eller 

aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken. Avgift avsätts proportionellt till 

graden av arbetsoförmåga. Formuleringen ”nedsatt arbetsförmåga i uppdraget” ska 

inte anses vara en begränsning av denna princip. 

För förtroendevald som får rätt till partiell sjuk- eller aktivitetsersättning, och på grund 

av detta måste lämna ett uppdrag vars omfattning överstiger den grad av sjuk- eller 

aktivitetsersättning som beviljats, är det möjligt att genom lokalt beslut avsätta 

pensionsavgift i förhållande till det inkomstbortfall som frånträdandet orsakar. Det bör 

beaktas att en avsättning som inte grundar sig på graden till arbetsoförmåga kan, om 

den förtroendevalde påbörjar en anställning i vilken han eller hon får 

pensionsavsättning, resultera i avsättningar som överstiger vad som skulle intjänats 

vid heltidsarbete. Av den anledningen rekommenderas att beslut om avsättning i 

förhållande till inkomstbortfallet tidsbegränsas till att omfatta enbart mandatperioden. 

Pensionsbehållningen räknas upp årligen (indexeras) med förändringen av 

inkomstbasbeloppet. Regleringen utgör en värdesäkring och är inte avsedd att ge en 

relativ utveckling. Således ska beloppet endast räknas upp, inte ned om förändringen 

är negativ. Detsamma gäller i de fall då den pensionsgrundande inkomsten ska 

indexeras med prisbasbeloppet året före sjuk-eller aktivitetsersättningstidpunkten. 

Även här avses även endast en uppräkning. 

För tid innan den förtroendevaldes pensionsbehållning enligt OPF-KL18 börjar 

betalas ut ska pensionsbehållningen räknas upp för ett kalenderår (t) genom att 

multipliceras med kvoten av inkomstbasbeloppet (IBB) för kalenderåret (t+1) 

dividerat med inkomstbasbeloppet för kalenderåret (T). Uppräkning sker vid utgången 

av kalenderåret (t+1). 

Under utbetalning ska pensionsbehållningen räknas upp med hela förändringen av 

inkomstbasbeloppet varefter 1,6 % ska avräknas. Denna avräkning beror på att det i 

delningstalet har beaktats en förskottsränta på 1,6 %. 
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Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension (§ 8) 

Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension kan göras tidigast från den tidpunkt då 

allmän pension kan utbetalas. Utbetalningstidpunkt av avgiftsbestämd ålderspension, 

pensionsbehållningen enligt § 6, kommer på så sätt att följa de eventuella ändringar 

som sker i lagstiftning om tidigaste uttagstidpunkt av allmän pension. Avgiftsbestämd 

ålderspension utbetalas livsvarigt. 

Ålderspensionen utbetalas efter skriftlig ansökan enligt de anvisningar som den lokala 

pensionsmyndigheten tagit fram. 

Börjar pensionsbehållningen betalas ut under kalenderåret (t+1) ska 

pensionsbehållningen istället räknas upp genom att multipliceras med en tolftedel av 

det enligt ovan beräknade värdet multiplicerat med antalet kalendermånader under 

kalenderåret (t+1) innan pensionsbehållningen börjar betalas ut. Uppräkningen sker 

vid utgången av den kalendermånad som närmast föregår den då pensionsbehållningen 

börjar betalas ut. 

Pensionsbehållning enligt OPF-KL18 ska därefter räknas om i samma grad som 

gällande IBB ändrats i förhållande till IBB för det kalenderår då pensionen började 

betalas ut. 

 

Sjukpension (§ 10) 

För rätt till sjukpension gäller att avgången ska vara en följd av beviljad sjuk- eller 

aktivitetsersättning enligt SFB. Sjukpensionen gäller endast för förtroendevald med 

uppdrag på heltid eller betydande del av heltid om 40 %. För att ha rätt till 

sjukpension krävs att den förtroendevalde befrias från uppdraget. 

Sjukpensionen grundas och beräknas på det genomsnittliga månadsarvodet som den 

förtroendevalde hade kalenderåret före insjuknandetidpunkten gånger tolv. 

Pensionsmyndigheten kan i särskilt fall fatta beslut om annat beräkningsunderlag. Om 

det inte finns månadsarvode för 12 månader bakåt så kan pensionsmyndigheten fatta 

beslut om beräkning baserad på det genomsnittliga månadsarvodet under 

uppdragstiden eller det månadsarvode som den förtroendevalde hade haft om denne 

inte hade varit ledig pga. sjukdom eller föräldraledighet. 

Sjukpensionen motsvarar den månadsersättning som utbetalas till anställda enligt 

AGS-KL. 

Sjukpension bör utges i proportion till den tidigare uppdragsgraden med hänsyn till 

sjuk- eller aktivitetsersättningens omfattning. Vid beslut om sjuk- eller 

aktivitetsersättning måste således även ursprunglig och eventuellt kvarvarande 

omfattning på uppdraget fastställas. 
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Om en förtroendevald har ett uppdrag på 100 % och sedan avgår p.g.a. att sjuk- eller 

aktivitetsersättning beviljats med 50 % så ska sjukpensionen baseras på halva 

årsarvodet.  

Om sjuk- eller aktivitetsersättningens omfattning är mindre än uppdragets omfattning 

så bör sjukpension beräknas i relation till sjuk- eller aktivitetsersättningens omfattning 

dividerat med uppdragets omfattning.  

Om sjuk- eller aktivitetsersättningens omfattning är högre än uppdragets omfattning så 

kan sjukpensionen inte överstiga uppdragets omfattning.  

 

Efterlevandeskydd (§ 11) 

Pensionsbehållningen innehåller ett obligatoriskt efterlevandeskydd som kan väljas 

bort vid utbetalning, men inte dessförinnan. Med ”efterlevandeskydd” avses att vid 

dödsfall så får den förtroendevaldas efterlevande värdet av intjänad 

pensionsbehållning utbetalt. Efterlevandeskyddet liknar det återbetalningsskydd som 

anställda kan välja för det kapital som är inbetalt i en tjänstepensionsförsäkring. På 

grund av de begränsningar som finns enligt Inkomstskattelagen kan dock 

efterlevandeskyddet inte tecknas i en faktisk tjänstepensionsförsäkring.  

Vid förtroendevalds dödsfall betalas det sparade kapital som finns i pensions-

behållningen ut till i första hand make/maka, registrerad partner, sambo och i andra 

hand till barn. Avseende definitionen av sambo hänvisas till sambolagen. 

Beloppets storlek bestäms av hur stor pensionsbehållningen är innan dödsfallet och 

om den avgiftsbestämda pensionen har börjat betalas ut till den förtroendevalde eller 

inte.  

 

 

Kapitel 4 Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall 

 

Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall syftar till att de förtroendevalda har samma 

skydd som de anställda inom kommuner, landsting/regioner och kommunalförbund 

vid dennes dödsfall. Med ”familjeskydd” avses en fastställd förmån som vid dödsfall 

utbetalas till den förtroendevaldas efterlevande.  

Familjeskydd gäller för förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av 

heltid om 40 %. 

Bestämmelserna om familjeskydd träder ikraft i samband med valet 2018 eller vid den 

senare tidpunkt då OPF-KL18 antas av fullmäktige. Bestämmelserna gäller från 
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samma tidpunkt, även förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, 

PRF-KL eller andra omställnings- och pensionsbestämmelser för förtroendevalda.  

Familjeskydd består av två delar, dels familjeskydd till efterlevande vuxen och dels 

familjeskydd till efterlevande barn. Med barn avses arvsberättigat barn eller det barn 

som den förtroendevalde tagit emot i sitt hem i adoptionssyfte. 

Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall bör ses som en försäkringsliknande 

konstruktion. Annan kan uppdras att administrera familjeskyddet. 

Om den förtroendevalde har en samtidig anställning med rätt till annat motsvarande 

skydd ska rätten till familjeskydd bedömas av pensionsmyndigheten.  
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Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande 
Datum Diarienummer

2019-09-18 KS 2018/515

Tillämpningsanvisningar till Bestämmelser om 
omställningsstöd och pension för förtroendevalda

Förslag till beslut
Förhandlingsdelegationen föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta

att anta Tillämpningsanvisningar till bestämmelser om omställningsstöd 
och pension för förtroendevalda (OPF-KL18) att gälla från och med 5 
november 2019, 

att Tillämpningsanvisningar för pensionsbestämmelser OPF-KL 
§ 89/2018, antagna av kommunstyrelsen 2018-05-29, därmed upphävs.

Sammanfattning av ärendet
Sveriges Kommuner och Landstings styrelse har den 20 oktober 2013 
antagit förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension till 
förtroendevalda (OPF-KL) för att kunna tillämpas på förtroendevalda som 
nytillträder ett eller flera uppdrag efter valet 2014 eller senare. 

Kommunfullmäktige har 2014-09-16 beslutat anta bestämmelser om 
omställningsstöd och pension till nyvalda förtroendevalda (OPF-KL) med 
tillhörande bilaga. Kommunstyrelsen beslutade anta 
tillämpningsanvisningar till OPF-KL14 2018-05-29.

Sveriges Kommuner och Landstings styrelse har den 14 september 2018 
antagit förslag till reviderade bestämmelser om omställningsstöd och 
pension till förtroendevalda (OPF-KL 18). OPF-KL18 gäller för 
förtroendevalda som tidigare omfattats av OPF-KL14 eller som tillträder 
vid valet 2018 och inte tidigare omfattats av PBF eller PRF-KL i 
kommunen. OPF-KL 18 gäller, i likhet med OPF 14, inte för 
förtroendevalda som avgått 2014-12-31 eller senare (eller tidigare avgått) 
med rätt till visstidspension, annan egenpensionsförmån, avgångsersättning 
eller livränta. För dessa förtroendevalda fortsätter PBF eller PRF-KL att 
gälla.

Beslutsmotivering 
Tillämpningsanvisningar till bestämmelser om omställningsstöd och 
pension för förtroendevalda (OPF-KL 18) har utarbetats för att anpassas till 
de reviderade bestämmelserna. OPF-KL18 omfattar reviderade 
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bestämmelser för förtroendevalda gällande omställning, pension och 
familjeskydd. I OPF-KL har delar om familjeskydd, samt till viss del 
möjlighet till aktiva omställningssinsatser tillförts.
Dessa tillämpningsanvisningar ersätter tidigare tillämpningsanvisningar 
antagna av kommunstyrelsen 2018-05-29.

Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Beslut kommunstyrelsens förhandlingsdelegation § 18/2019
 Tillämpningsanvisningar för omställningsstöd och pension för 

förtroendevalda OPF-KL18
 Cirkulär 18:31 från Sveriges Kommuner och Landsting, Förslag till 

bestämmelser om omställningsstöd, pension samt familjeskydd till 
förtroendevalda (OPF-KL18)

Beslutet skickas till 
 HR enheten
 Lönecentrum

I tjänsten 

Eva Berggård Nygren
HR chef
Gemensam service 
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Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna
§ 1
Detta reglemente gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap, 1 § kommunallagen det vill säga 
ledamöter och ersättare i fullmäktige, nämnder, utskott och fullmäktigeberedningar samt revisorer. 
Reglementet gäller för ersättare som är närvarande vid sammanträde utan att ha inkallats till 
tjänstgöring.

Reglementet äger även tillämpning vid andra förrättningar, för styrelseledamot eller ersättare som 
nominerats av kommunen till förenings- eller bolagsstämma/årsmöte endast då särskilt styrelsear-
vode inte utbetalas från föreningen, bolaget eller stiftelsen.

Inledande bestämmelser

Pensionsmyndighet
§ 2
I anslutning till att OPF-KL antas ska en pensionsmyndighet utses. Pensionsmyndigheten har i 
uppgift att tolka och tillämpa bestämmelserna i OPF-KL 18. Förhandlingsdelegationen i Tierps 
kommun är pensionsmyndighet för förtroendevalda i Tierps kommun.

Ändringar av och tillägg till bestämmelserna
§ 3
Förtroendevald är skyldig att följa de ändringar av och de tillägg till dessa bestämmelser som 
kommunen från tid till annan beslutar.

Förhandlingsdelegationen utgör särskild pensionsmyndighet och har till uppgift att tillämpa och i 
särskilda fall tolka OPF-KLs regler inom ramen för dessa tillämpningsanvisningar.

Ansökan om förmåner
§ 4
Ansökan om förmåner enligt OPF-KL ska ske enligt anvisningar från Tierps kommun/ 
förhandlingsdelegationen. 

Uppgiftsskyldighet
§ 5
En förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten begär för att kunna 
fastställa rätten till och beräkna omställningsstöd, ekonomiskt omställningsstöd och förlängt 
ekonomiskt omställningsstöd.

Har en förtroendevald erhållit omställningsstöd, ekonomiskt omställningsstöd eller förlängt 
ekonomiskt omställningsstöd obehörigen eller med för högt belopp genom oriktiga uppgifter, 
underlåtenhet att fullgöra anmälningsskyldighet eller på annat sätt, eller har förtroendevald i annat 
fall bort inse att utbetalningen var oriktig, ska det för mycket utbetalda beloppet återbetalas.
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Pensionsmyndigheten kan – om särskilda skäl föreligger – besluta att helt eller delvis avstå från 
efterkrav.

Tillämpningsområde och omfattning
§ 6
Bestämmelser om omställningsstöd gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 § 
kommunallagen och som fullgör uppdrag hos Tierps kommun på heltid eller betydande del av 
heltid, med sammanlagt minst 40 procent av heltid. 

Bestämmelserna tillämpas på förtroendevald som väljs för första gången i samband med valet 
2014 eller senare, eller som i tidigare uppdrag inte omfattats av PBF (pensionsbestämmelser för 
förtroendevalda) eller andra omställnings- och pensionsbestämmelser för förtroendevalda.
Bestämmelserna är inte tillämpbara på personer som Tierps kommun utser till att fullgöra uppdrag 
hos annan juridisk person.  

Stöd för återgång till arbete
§ 7
Stöd till återgång till arbete kan komma ifråga för hel- och deltidspolitiker (minst 40%) som 
omfattas av OPF-KL. Syftet är att underlätta övergången till arbetslivet när en förtroendevald 
lämnar sitt eller sina uppdrag.

Aktiva omställningsinsatser
§ 8
Rätt till aktiva omställningsinsatser har förtroendevald som vid avgång uppfyller samtliga 
nedanstående:

 Innehaft ett eller flera uppdrag med sammanlagt minst 40 % i Tierps kommun. 
 Minst fyra års sammanhängande uppdragstid som hel- eller deltidspolitiker (minst 40%).
 Inte uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder när uppdraget upphör.

Förtroendevald ska erbjudas omställningsinsatser på liknande sätt och liknande omfattning som 
gäller för anställda inom Tierps kommun. Aktiva omställningsinsatser erbjuds av Tierps kommun 
anvisad utförare.

Beslut om aktiva omställningsinsatser upp till och med ett i nuläget 2019 gällande prisbasbelopp 
fattas av HR-chef efter ansökan från förtroendevald. Pensionsmyndigheten beslutar om aktiva 
omställningsinsatser där kostnaden överstiger ett gällande prisbasbelopp.

Aktiva omställningsinsatser kan pågå i som längst två år samt avbrytas om den förtroendevalde 
finner annan sysselsättning.

Förtroendevald ska ansöka om aktiva omställningsinsatser senast tre månader efter avgång från 
sitt eller sina uppdrag. 

Förtroendevald som beviljats aktiva omställningsinsatser ska kunna styrka deltagande på det sätt 
som Tierps kommun fastställer.
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Ekonomiskt omställningsstöd
§ 9
Rätt till ekonomiskt omställningsstöd har förtroendevald som vid avgång uppfyller samtliga 
nedanstående:

 Innehaft ett eller flera uppdrag med sammanlagt minst 40 % i Tierps kommun. 
 Minst ett års sammanhängande uppdragstid som hel- eller deltidspolitiker(minst 40%).
 Inte uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder när uppdraget upphör.

Egen aktivitet att hitta annan försörjning krävs från första dagen med ekonomiskt 
omställningsstöd. Med egen aktivitet menas:

 Inskriven på arbetsförmedlingen.
 Uppfyller kraven för att erhålla Akassa.
 Har ett nytt arbete eller uppdrag.
 Bedriver studier som berättigar till ledighet enligt studieledighetslagen.

Den egna aktiviteten ska intygs av den förtroendevalde i samband med ansökan om ekonomiskt 
omställningsstöd.

För varje fullgjort kalenderår i uppdraget utges ett ekonomiskt omställningsstöd på tre månader. 
Ekonomiskt omställningsstöd utges i högst tre år.

Rätten till ekonomiskt omställningsstöd börjar löpa direkt efter avslutat uppdrag och uttaget av 
ersättningen kan inte skjutas upp. Förtroendevald har rätt att söka retroaktivt för de tre närmast 
föregående månaderna under år ett. 

Ingen samordning sker under det första året den förtroendevalde har rätt till ekonomiskt 
omställningsstöd. Det vill säga det första året som börjar löpa direkt i anslutning till uppdraget 
eller uppdragens avslut.

Ekonomiskt omställningsstöd utbetalas månadsvis i efterskott. Utbetalning är preliminär i tre 
månader. 

Rätten att erhålla ekonomiskt omställningsstöd upphör om den förtroendevalde på nytt blir 
innehavare av uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid hos kommunen eller 
landstinget/regionen, eller får uppdrag i Riksdagen eller regering.
Förlängt ekonomiskt omställningsstöd utbetalas månadsvis i efterskott. Utbetalning är preliminär i 
tre månader. 

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd
§ 10
Rätt till förlängt ekonomiskt omställningsstöd har förtroendevald som vid avgång:

 Innehaft ett eller flera uppdrag med sammanlagt minst 40 % i Tierps kommun. 
 Minst åtta års sammanhängande uppdragstid som hel- eller deltidspolitiker (minst 40%).
 Inte uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder när uppdraget upphör.

Egen aktivitet att hitta annan försörjning krävs från första dagen med förlängt ekonomiskt 
omställningsstöd. Med egen aktivitet menas:

 Inskriven på arbetsförmedlingen.
 Uppfyller kraven för att erhålla A-kassa.
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 Har ett nytt arbete eller uppdrag.
 Bedriver studier som berättigar till ledighet enligt studieledighetslagen.

Egen aktivitet att hitta annan försörjning krävs under hela perioden med förlängt ekonomiskt 
omställningsstöd. Om annan aktivitet än ovan uppges avgör Pensionsmyndigheten om redovisad 
aktivitet ska ge rätt till förlängt ekonomiskt omställningsstöd.

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd kan utges till den förtroendevalde tidigast från i nuläget 
2019 61 års ålder enligt beslut och endast i omedelbar anslutning till att ekonomiskt 
omställningsstöd enligt § 4 upphört. Förlängt ekonomiskt omställningsstöd kan utges för ett år i 
taget och som längst till och med kalendermånaden innan den förtroendevalde fyller i nuläget 
2019 65 år enligt beslut.

Ansökan om förlängt ekonomiskt omställningsstöd ska ske årligen och senast två månader före det 
kan komma att bli aktuellt. 

Rätten att erhålla ekonomiskt omställningsstöd upphör om den förtroendevalde på nytt blir 
innehavare av uppdrag med sammanlagt minst 40 % av heltid hos kommunen eller 
landstinget/regionen, eller får uppdrag i Riksdagen eller regering. 

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd utbetalas månadsvis i efterskott. Utbetalning är preliminär i 
tre månader.

Ändringar av och tillägg till bestämmelserna
§ 11
Förtroendevald är skyldig att underkasta sig de ändringar av och de tillägg till dessa bestämmelser 
som fullmäktige beslutar.

Samordning
§ 12
Omställningsersättningar enligt §§ 9 och 10 ska samordnas/minskas med andra förvärvsinkomster 
om inte annat anges.

Ansökan om omställningsstöd
§ 13
Ansökan om omställningsstöd enligt §§ 8-10 ska göras skriftligt enligt de anvisningar som 
pensionsmyndigheten utfärdar. Ansökan om omställningsstöd ska göras i anslutning till att den 
förtroendevalde lämnar/ minskar sitt (sina)uppdrag. Förtroendevalde bör få omställningsstöd 
utbetald tre månader efter att pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan.

Den förtroendevald som uppbär avgångsersättning ska varje månad lämna inkomstuppgift. Detta 
ska göras senast den femte i månaden efter det att inkomsten betalats ut. Inkomstuppgift ska 
lämnas även de månader då förvärvsinkomsten är noll kronor. 
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Inlämnad inkomstuppgift är en förutsättning för att avgångsersättning ska betalas ut. Om 
inkomstuppgift inte har lämnats in sker ingen utbetalning förrän inkomstuppgift har kommit in till 
Tierps kommun. § 9 Uppgiftsskyldighet och återbetalning av omställningsstöd§ 9 

Förtroendevald har rätt till information om OPF-KL och dess tillämpning i samband med avgång 
från sitt eller sina uppdrag.

Pensionsbestämmelser

Pensionsmyndigheten skall lämna information till den förtroendevalde om pensionsbehållning, 
pensionsgrundande inkomst och avsättning av pensionsavgift.

Tillämpningsområde m.m.

Bestämmelser om pension gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 § kommunallagen och 
som fullgör uppdrag hos kommunen.

Bestämmelserna gäller för förtroendevalda som tillträtt i samband med valet 2014 eller senare.
Bestämmelserna gäller från samma tidpunkt, även förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte 
omfattats av PBF, PKF-KL eller andra omställnings- och pensionsbestämmelser 
förförtroendevalda.

Pensionsbestämmelserna tillämpas för förtroendevald, oavsett uppdragets omfattning, om inte 
annat anges.

Pensionsbestämmelserna gäller inte för förtroendevald som vid tillträdet av sitt (sina) uppdrag har 
uppnått 67 år, motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder.

Avgiftsbestämd ålderspension

Tierps kommun sätter årligen av pensionsavgifter, beräknade på den förtroendevaldes 
pensionsgrundande inkomst. Pensionsavgiften är 4,5% på den pensionsgrundande inkomsten upp 
till och med 7,5 inkomstbasbelopp och 30% på delar som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp, till 
dess den förtroendevalde har uppnått 67 år (i 32 a § LAS angiven ålder).

Pensionsbehållningen kan tas ut som en månadsvis pension tidigast från den tidpunkt som gäller 
för uttag av allmän pension f n 61 år.

Pensionen betalas ut livsvarigt.

Avgiftsbestämd ålderspension kan utbetalas som en engångsersättning till förtroendevald om 
värdet av pensionsbehållningen är högst 150% av inkomstbasbeloppet året innan utbetalning av 
förmånen börjar.

Sjukpension

Sjukpension betalas ut under den tid den förtroendevalde har rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning 
enligt socialförsäkringsbalken.

Upphör rätten till sjuk- eller aktivitetsersättning upphör även rätten till sjukpension.
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Ansökan

Den förtroendevalde skall lämna skriftlig ansökan till pensionshandläggaren om utbetalning av 
avgiftsbestämd ålderspension, senast 3 månader före önskad utbetalning.

Den förtroendevalde ska lämna in kopia på Försäkringskassans beslut om sjukersättning till 
pensionshandläggaren för utbetalning av sjukpension, senast 3 månader efter beslutet om sjuk-
eller aktivitetsersättning.

Beslut

Pensionsmyndigheten/KS fattar beslut i varje enskilt fall.

Efterlevandeskydd

Avgiftsbestämd ålderspension innehåller ett obligatoriskt efterlevandeskydd, som kan väljas bort i 
samband med ansökan.

Efterlevandeskyddet innebär att pensionsbehållningen betalas ut till förmånstagare enligt OPF-
KL18, om den förtroendevalde avlider.

Familjeskydd

Familjeskydd gäller för förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid om 
40%.

Bestämmelserna träder ikraft i samband med valet 2018 eller vid den senare tidpunkt då OPF-
KL18 antas av fullmäktige. Bestämmelserna gäller från samma tidpunkt, även förtroendevalda 
som i tidigare uppdrag inte omfattas av PBF (pensionsbestämmelser för förtroendevalda) eller 
andra omställnings- och pensionsbestämmelser för förtroendevalda.

Familjeskydd består av två delar, dels familjeskydd till efterlevande vuxen och dels familjeskydd 
till efterlevande barn. Med barn avses arvsberättigat barn eller det barn som den förtroendevalde 
tagit emot i sitt hem i adoptionssyfte.
Om den förtroendevalde har en samtidig anställning med rätt till annat motsvarande skydd ska 
rätten till familjeskydd bedömas av pensionsmyndigheten.

Ansökan

I händelse av den förtroendevaldes dödsfall ska förmånstagare skriftligen ansöka till 
pensionshandläggaren om utbetalning av efterlevandeskydd/familjeskydd.

Ansökan ska ske senast 3 månader efter inträffat dödsfall.

Blankett för ansökan finns på Tierps kommuns hemsida och hos pensionshandläggaren.

Beslut

Pensionsmyndigheten/KS fattar beslut i varje enskilt fall.
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From:                                 Sveriges Kommuner och Landsting
Sent:                                  Fri, 14 Sep 2018 12:46:33 +0000
To:                                      
Subject:                             Cirkulär 18:31 från Sveriges Kommuner och Landsting
Attachments:                   Cirkulär 18031.pdf, Cirkulär 18031 Bilaga 1.pdf, Cirkulär 18031 Bilaga 2.pdf

Fvb till mottagare:
 
Kommunstyrelsen
Landstingsstyrelsen
Regionstyrelsen
...
 
Cirkulärets rubrik och sammanfattning:
 
Förslag till bestämmelser om omställningsstöd, pension
samt familjeskydd till förtroendevalda (OPF-KL18)
 
Detta cirkulär innehåller förslag till lokalt beslut
 
Sveriges Kommuner och Landstings styrelse har den 14 september 2018 antagit förslag till
reviderade bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL18).
OPF-KL18 gäller för förtroendevalda som tidigare omfattats av OPF-KL14 eller som tillträder
vid valet 2018 och inte tidigare omfattats av PBF eller PRF-KL i kommunen, landstinget/
regionen eller kommunalförbundet. OPF-KL18 gäller, i likhet med OPF14, inte för förtroende-
valda som avgått 2014-12-31 eller senare (eller tidigare avgått) med rätt till visstidspension,
annan egenpensionsförmån, avgångsersättning eller livränta. För dessa förtroendevalda fort-
sätter PBF eller PRF-KL att gälla. 
 
Bifogas:
 
Cirkulär 18:31            Förslag till bestämmelser om omställningsstöd, pension 
                                 samt familjeskydd till förtroendevalda (OPF-KL18)
 
Bilaga 1                     Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för
                                 förtroendevalda (OPF-KL18) med tillhörande bilaga
 
Bilaga 2                     Kommentarer till bestämmelser om omställningsstöd och
                                 pension för förtroendevalda (OPF-KL18)
 
Cirkulären finns också att läsa och ladda ner från cirkulär-
databasen på Sveriges Kommuner och Landstings hemsida 
 
För frågor kring distributionen, kontakta: info@skl.se
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CIRKULÄR 18:31 

Avdelningen för arbetsgivarpolitik 
Victoria Bergner 
Ossian Wennström 
 
Nyckelord: Förtroendevalda, familjeskydd, omställning 
och pension 

Kommunstyrelsen 

Landstingsstyrelsen 

Regionstyrelsen 

  

 

Sveriges Kommuner och Landsting 
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50 
Org nr: 222000-0315, info@skl.se, www.skl.se 

Förslag till bestämmelser om omställningsstöd, pension samt 

familjeskydd till förtroendevalda (OPF-KL18) 

Detta cirkulär innehåller förslag till lokalt beslut 

Sveriges Kommuner och Landstings styrelse har den 14 september 2018 antagit 

förslag till reviderade bestämmelser om omställningsstöd och pension till 

förtroendevalda (OPF-KL18). OPF-KL18 gäller för förtroendevalda som tidigare 

omfattats av OPF-KL14 eller som tillträder vid valet 2018 och inte tidigare omfattats 

av PBF eller PRF-KL i kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet. 

OPF-KL18 gäller, i likhet med OPF14, inte för förtroendevalda som avgått 2014-12-

31 eller senare (eller tidigare avgått) med rätt till visstidspension, annan 

egenpensionsförmån, avgångsersättning eller livränta. För dessa förtroendevalda 

fortsätter PBF eller PRF-KL att gälla.  

OPF-KL18 är utformat för tillämpning hos respektive kommun och landsting/region. 

För att äga giltighet krävs ett lokalt antagande av bestämmelserna. 

OPF-KL18 omfattar reviderade bestämmelser för förtroendevalda gällande 

omställning, pension och familjeskydd. Utgångspunkten för OPF-KL18 har varit det 

nu gällande OPF-KL (nedan kallat OPF-KL14), som antogs av SKLs styrelse 

20131020. 

I OPF-KL14 har delar om familjeskydd, samt till viss del möjlighet till aktiva 

omställningsinsatser saknats. Kansliet har därför tagit fram förslag till nya 

bestämmelser. 

Förslaget om OPF-KL18 är indelat i fyra kapitel, inledande bestämmelser, 

bestämmelser om omställningsstöd, pensionsbestämmelser samt familjeskydd.  

Omställningsbestämmelserna tar sikte på aktiv omställning, med aktiva 

omställningsinsatser och tidsbegränsade ekonomiska omställningsstöd. Ändringarna 

innebär att Omställningsfondens roll i omställningsarbetet har förtydligats.  

Förmånerna i pensionsbestämmelserna motsvarar i stora delar pensionsavtalet AKAP-

KL. Ålderspensionsintjänandet bygger på livsinkomstprincipen. Det tillagda 
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familjeskyddsregelverket är till största del överensstämmande med det familjeskydd 

för anställda som finns i AKAP-KL. Familjeskyddet är dock inte att ses som en 

kollektiv försäkringslösning utan hanteras separat av respektive huvudman. 

 

Bifogas till cirkuläret 

Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-

KL18) med tillhörande bilaga och kommentarer till bestämmelser om 

omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL18) bifogas cirkuläret. 

Förslag till lokala beslut  

I enlighet med Sveriges Kommuner och Landstings styrelses beslut föreslås att 

kommunen/landstinget/regionen beslutar 

att anta bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-

KL) med tillhörande bilaga. 

 

Frågor med anledning av detta cirkulär besvaras av Victoria Bergner och Ossian 

Wennström 

 

Sveriges Kommuner och Landsting 

Avdelningen för arbetsgivarpolitik 

 

 

Victoria Bergner 

 

  

 Niclas Lindahl 

 

Bilagor: 1  Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för 

förtroendevalda (OPF-KL18) med tillhörande bilaga 

2  Kommentarer till bestämmelser om omställningsstöd och 

pension för förtroendevalda (OPF-KL18) 
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  2018-05-29 

Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och 

pension för förtroendevalda (OPF-KL18) 

 

Allmänt om bestämmelserna 

OPF-KL18 innehåller omställningsstöd, pensionsbestämmelser samt 

familjeskydd för förtroendevalda som avses i 4 kap. § 1 kommunallagen. OPF-

KL18 antas lokalt av fullmäktige inom kommun, landsting/region eller 

kommunalförbund. 

OPF-KL18 indelas i fyra kapitel: 

1. Inledande bestämmelser  

 Pensionsmyndighet 

 Ändringar av och tillägg till bestämmelserna 

2. Omställningsstöd 

 Aktiva omställningsinsatser 

 Ekonomiskt omställningsstöd 

 Förlängt ekonomiskt omställningsstöd 

3. Pensionsbestämmelser 

 Avgiftsbestämd pensionsbehållning 

 Sjukpension 

 Efterlevandeskydd 

4. Familjeskydd 
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Kapitel 1 

Inledande bestämmelser  

 

§ 1   Pensionsmyndighet 

I anslutning till att OPF-KL18 antas ska en pensionsmyndighet utses. 

Pensionsmyndigheten har i uppgift att tolka och tillämpa bestämmelserna i OPF-

KL18. 

§ 2  Ändringar av och tillägg till bestämmelserna 

Förtroendevald är skyldig att följa de ändringar av och de tillägg till dessa 

bestämmelser som kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet 

från tid till annan beslutar. 
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Kapitel 2  

Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda 

 

§ 1   Tillämpningsområde m.m. 

Bestämmelser om omställningsstöd gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 

1 § kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen, 

landstinget/regionen eller kommunalförbundet på heltid eller betydande del av 

heltid, med sammanlagt minst 40 procent av heltid. 

Bestämmelserna gäller för förtroendevalda som tillträtt i samband med valet 

2014 eller senare. Bestämmelserna gäller från samma tidpunkt, även 

förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, PRF-KL eller 

andra omställnings- och pensionsbestämmelser för förtroendevalda.  

§ 2   Omställningsstöd 

Omställningsstöd syftar till att under en begränsad tid underlätta övergången till 

arbetslivet när en förtroendevald lämnat sitt (sina) uppdrag. Omställningsstöd 

kan bestå av aktiva omställningsinsatser, ekonomiskt omställningsstöd och 

förlängt ekonomiskt omställningsstöd.  

Omställningsstöd förutsätter att den förtroendevalde själv aktivt verkar för att få 

ett nytt arbete. 

§ 3   Aktiva omställningsinsatser 

Möjlighet till aktiva omställningsinsatser har förtroendevald som innehaft ett 

eller flera uppdrag och som lämnat sitt (sina) uppdrag efter minst fyra års 

sammanhängande uppdragstid och som inte uppnått motsvarande i 32 a § LAS 

angiven ålder när han eller hon lämnar sitt (sina) uppdrag.  

Respektive kommun, landsting/region och kommunalförbund har att utifrån den 

förtroendevaldes individuella förutsättningar ta ställning till lämpliga aktiva 

omställningsinsatser samt vilken kostnadsram som ska gälla. De åtgärder som 

erbjuds kan exempelvis, som på arbetsmarknaden i övrigt, bestå av 

rådgivningsinsatser och kompletterande utbildning.  

§ 4   Ekonomiskt omställningsstöd 

Rätt till ekonomiskt omställningsstöd har förtroendevald som lämnat sitt (sina) 

uppdrag efter minst ett års sammanhängande uppdragstid.  
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För varje år i uppdraget utges ett ekonomiskt omställningsstöd om tre månader. 

Ekonomiskt omställningsstöd utges i högst tre år.  

Det ekonomiska omställningsstödet utges med 85 procent under de två första 

åren och med 60 procent under år tre. Det ekonomiska omställningsstödet 

beräknas på den förtroendevaldes genomsnittliga månadsarvode gånger tolv 

under det senaste året. 

Ekonomiskt omställningsstöd utges av kommunen, landstinget/regionen eller 

kommunalförbundet som längst till och med kalendermånaden innan den 

förtroendevalde uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder. 

Rätten att erhålla ekonomiskt omställningsstöd upphör om den förtroendevalde 

på nytt blir innehavare av uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid 

hos kommun, landsting/region eller kommunalförbund, får uppdrag i Riksdagen 

eller regeringen eller får förvärvsarbete i minst motsvarande omfattning.  

§ 5   Förlängt ekonomiskt omställningsstöd 

Rätt till förlängt ekonomiskt omställningsstöd har förtroendevald som lämnat 

sitt (sina) uppdrag efter minst åtta års sammanhängande uppdragstid. 

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd kan utges till förtroendevald från den 

tidigaste uttagsåldern för allmän pension och endast i omedelbar anslutning till 

att ekonomiskt omställningsstöd enligt § 4 upphört. Förlängt ekonomiskt 

omställningsstöd kan utges för ett år i taget och som längst till och med 

kalendermånaden innan den förtroendevalde uppnått motsvarande i 32 a § LAS 

angiven ålder.  

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd utges av kommunen, landstinget/regionen 

eller kommunalförbundet efter årsvis ansökan från den förtroendevalde. 

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd motsvarar 60 procent av den 

förtroendevaldes årsarvode året innan avgångstidpunkten.  

Rätten att erhålla förlängt ekonomiskt omställningsstöd upphör om den 

förtroendevalde på nytt blir innehavare av uppdrag med sammanlagt minst 40 

procent av heltid hos kommun, landsting/region eller kommunalförbund, eller 

får uppdrag i Riksdagen eller regeringen. 

§ 6   Samordning 

Omställningsersättningarna enligt §§ 4 och 5 ska samordnas/minskas med andra 

förvärvsinkomster om inte annat anges. 
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Det första årets utbetalning av ekonomiskt omställningsstöd samordnas inte med 

förvärvsinkomster. De två följande åren undantas årligen ett prisbasbelopp från 

samordning. 

§ 7   Uppgiftsskyldighet 

En förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten 

begär för att kunna fastställa rätten till och beräkna omställningsstöd, 

ekonomiskt omställningsstöd och förlängt ekonomiskt omställningsstöd. 

Har förtroendevald erhållit omställningsstöd, ekonomiskt omställningsstöd eller 

förlängt ekonomiskt omställningsstöd obehörigen eller med för högt belopp 

genom oriktiga uppgifter, underlåtenhet att fullgöra anmälningsskyldighet eller 

på annat sätt eller har förtroendevald i annat fall bort inse att utbetalningen var 

oriktig, ska det för mycket utbetalda beloppet återbetalas. 

Pensionsmyndigheten kan – om särskilda skäl föreligger – besluta att helt eller 

delvis avstå från efterkrav. 

§ 8   Ansökan om omställningsstöd 

Ansökan om omställningsstöd enligt §§ 3-5 ska göras skriftligt enligt de 

anvisningar som pensionsmyndigheten utfärdar.  

Ansökan om omställningsstöd enligt §§ 3-5 ska göras i anslutning till att den 

förtroendevalde lämnar/minskar sitt (sina) uppdrag.  

§ 9   Utbetalning av ekonomiskt eller förlängt ekonomiskt omställningsstöd  

Om rätt till ekonomiskt eller förlängt ekonomiskt omställningsstöd föreligger 

bör den förtroendevalde få sådant omställningsstöd utbetalad inom tre månader 

efter det att pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan. 
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Kapitel 3 

Pensionsbestämmelser 

§ 1   Tillämpningsområde m.m. 

Bestämmelser om pension gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 § 

kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen, landstinget/regionen 

eller kommunalförbundet. 

Bestämmelserna gäller för förtroendevalda som tillträtt i samband med valet 

2014 eller senare. Bestämmelserna gäller från samma tidpunkt, även 

förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, PRF-KL eller 

andra omställnings- och pensionsbestämmelser för förtroendevalda.  

Pensionsbestämmelserna tillämpas för förtroendevald, oavsett uppdragets 

omfattning, om inte annat anges. 

Pensionsbestämmelserna gäller inte för förtroendevald som vid tillträdet av sitt 

(sina) uppdrag har uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder.  

§ 2   Pensionsförmånernas omfattning 

Pensionsförmåner enligt dessa bestämmelser är: 

a.  avgiftsbestämd ålderspension 

b.  sjukpension    

c.  efterlevandeskydd   

§ 3   Avgiftsbestämd ålderspension 

En förtroendevald har rätt till avgiftsbestämd ålderspension enligt §§ 4 – 9.  

§ 4   Pensionsgrundande inkomst 

En förtroendevalds pensionsgrundande inkomst beräknas per kalenderår och 

begränsas till högst 30 inkomstbasbelopp. 

Den pensionsgrundande inkomsten utgörs av den förtroendevaldes årsarvode, 

sammanträdesersättningar samt andra i det pensionsgrundande uppdraget 

(uppdragen) utgivna kontanta ersättningar. 

För förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid och som 

under ledighet till följd av sjukdom, olycksfall, arbetsskada eller 
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föräldraledighet och på grund av sådan ledighet fått avdrag från sitt arvode, ska 

den pensionsgrundande inkomsten räknas om (höjas) med vad som avdragits. 

I den pensionsgrundande inkomsten ska inte ingå ersättning som betalas ut till 

förtroendevald enligt 4 kap 12 § kommunallagen för förlorad arbetsinkomst, 

semesterförmån eller tjänstepensionsförmån eller ersättning som utgör 

traktamente eller kostnadsersättning.  

§ 5   Pensionsavgifter 

Pensionsavgiften beräknas i procent på den förtroendevaldes pensionsgrundande 

inkomst enligt § 4. 

Pensionsavgiften är 4,5 procent på den pensionsgrundande inkomsten upp till 

och med 7,5 inkomstbasbelopp. 

Pensionsavgiften är 30 procent på de delar av den pensionsgrundande inkomsten 

som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp, intill dess den förtroendevalde har uppnått 

motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder. Därefter är pensionsavgiften 4,5 

procent på hela den pensionsgrundande inkomsten.  

För förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid med 

sammanlagt minst 40 procent av heltid, och som får rätt till sjuk- eller 

aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken (SFB) och som en följd härav 

med stöd av 4 kap. 6 § kommunallagen befrias från sitt uppdrag före 

mandatperiodens utgång, ska pensionsavgift tillgodoräknas under tid då den 

förtroendevalde har rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning enligt 

socialförsäkringsbalken (SFB). 

 Anmärkning 

Pensionsavgift ska avsättas i förhållande till nedsatt arbetsförmåga i uppdraget 

(uppdragen). Pensionsavgiften beräknas på den pensionsgrundande inkomsten året före 

den förtroendevalde beviljas sjuk- eller aktivitetsersättning. Pensionsavgiften avsätts till 

den förtroendevaldes pensionsbehållning. 

Förtroendevald tillgodoräknas pensionsavgift från kommunen, 

landstinget/regionen eller kommunalförbundet endast om den för kalenderåret är 

högre än 3 procent av samma års inkomstbasbelopp. Då förtroendevald inte 

tillgodoräknas pensionsavgift betalar kommunen, landstinget/regionen eller 

kommunalförbundet ut motsvarande belopp direkt till den förtroendevalde i 

form av ersättning som inte är pensionsgrundande. Belopp understigande 200 kr 

avseende ett kalenderår utbetalas inte. Från och med år 2019 uppräknas nivån 

200 kr årligen med förändringen av inkomstbasbeloppet.  

 

 

 

638



§ 6   Pensionsbehållning 

Pensionsavgiften för ett kalenderår avsätts senast den 31 mars följande år till en 

pensionsbehållning hos respektive kommun, landsting/region eller 

kommunalförbund, där den förtroendevalde har innehaft uppdrag. Med 

pensionsbehållning avses summan av de årliga pensionsavgifter som intjänats 

hos respektive kommun, landsting/region eller kommunalförbund.  

Pensionsbehållningen innehåller ett efterlevandeskydd enligt § 11. 

Den förtroendevalde kan erbjudas möjlighet att välja bort efterlevandeskyddet i 

anslutning till ansökan om uttag. 

§ 7   Information 

Pensionsmyndigheten ska lämna information till den förtroendevalde om hans 

eller hennes pensionsbehållning, pensionsgrundande inkomst och avsättning av 

pensionsavgift.  

§ 8  Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension 

Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension, dvs pensionsbehållningen enligt § 

6, sker månadsvis och tidigast från den tidpunkt den förtroendevalde kan få 

allmän pension utbetalad, och i övrigt enligt överenskommelse mellan den 

förtroendevalde och pensionsmyndigheten. 

Ansökan om avgiftsbestämd ålderspension ska göras enligt de anvisningar som 

pensionsmyndigheten fastställt. Den förtroendevalde bör få pension utbetalad 

inom tre månader efter det att pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan. 

Avgiftsbestämd ålderspension kan utbetalas som engångsersättning till 

förtroendevald om värdet av pensionsbehållningen är högst 150 % av 

inkomstbasbeloppet året innan utbetalning av förmånen börjar.  

§ 9   Uppgiftsskyldighet  

Förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten 

begär för att kunna fastställa rätten till och beräkna avsättning till 

pensionsbehållning. Lämnas inte sådana uppgifter kan pensionsmyndigheten 

besluta att avsättningen ska minskas i skälig omfattning.  

Om förtroendevald genom att lämna oriktiga uppgifter inte fullgör sin 

uppgiftsskyldighet eller på annat sätt orsakar att för hög pensionsavgift avsätts, 

kan detta belopp återkrävas eller avräknas på kommande avsättningar av 

pensionsavgift. 

Pensionsmyndigheten kan besluta att helt eller delvis efterge beloppet. 
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§ 10   Sjukpension 

Sjukpension betalas ut till förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande 

del av heltid med sammanlagt minst 40 procent av heltid och som får rätt till 

sjuk- eller aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken och som en följd 

härav med stöd av 4 kap. 6 § kommunallagen från sitt uppdrag före 

mandatperiodens utgång. 

Sjukpensionen grundas och beräknas på det genomsnittliga månadsarvodet som 

den förtroendevalde hade kalenderåret före insjuknandetidpunkten gånger tolv. 

Pensionsmyndigheten kan i särskilt fall fatta beslut om annat 

beräkningsunderlag. 

Sjukpensionens nivå motsvarar nivån för den månadsersättning som utgår till 

anställda enligt AGS-KL. 

Sjukpension utges under tid som den förtroendevalde har rätt till sjuk- eller 

aktivitetsersättning enligt SFB. Upphör rätten till sjuk- eller aktivitetsersättning 

upphör också rätten till sjukpension. 

Anmärkningar 

1.   Sjukpensionen utges i förhållande till nedsatt arbetsförmåga i uppdraget 

(uppdragen).  

2.   Sjukpensionen ska värdesäkras på motsvarande sätt som i de bestämmelser som 

gäller för utbetalning av månadsersättning enligt AGS-KL. 

 

Förtroendevald som befrias/frånträder sitt uppdrag p g a sjukdom har rätt till 

efterskydd under 270 kalenderdagar. Efterskyddet innebär att rätt till 

sjukpension föreligger om förtroendevald under efterskyddstid beviljas sjuk- 

eller aktivitetsersättning.  

Den förtroendevaldes rätt till efterskydd upphör om den förtroendevalde 

tillträder en anställning eller annat uppdrag, förenat med pensionsrätt. 

Pensionsmyndigheten kan i särskilt fall fatta beslut om förlängd efterskyddstid. 

§ 11   Efterlevandeskydd   

Efterlevandeskydd enligt § 6 innebär att den förtroendevaldes 

pensionsbehållning betalas till efterlevande make/maka, registrerad partner, 

sambo eller barn vid förtroendevalds dödsfall. 

Efterlevandeskydd betalas i första hand till efterlevande make/maka, registrerad 

partner och sambo. I andra hand betalas efterlevandeskydd till barn.  

Om det finns flera barn med rätt till efterlevandeskydd ska pensionsbehållningen 

delas lika mellan dessa barn. 
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Vid dödsfall utbetalas värdet av pensionsbehållningen, enligt § 6, till 

förmånsberättigad efterlevande under fem år. 

Efterlevandeskydd kan utbetalas som en engångsersättning till efterlevande om 

värdet av pensionsbehållningen är högst 150 % av inkomstbasbeloppet året före 

utbetalning av förmånen börjar.  

§ 12   Vissa inskränkningar i rätten till pensionsförmån 

Angående påföljd i pensionsförmånshänseende för den som uppsåtligen 

framkallat förtroendevalds arbetsoförmåga eller död ska gälla vad som anges i 

18, 19, 20 a och 100 a §§ lagen om försäkringsavtal. 

§ 13  Finansiering 

För utfästelser enligt dessa bestämmelser svarar kommun, landsting/region och 

kommunalförbund. 

§ 14   Ansökan om och utbetalning av sjukpension och efterlevandeskydd 

Utbetalning av sjukpension och efterlevandeskydd sker månadsvis.  

Ansökan om sjukpension och efterlevandeskydd ska göras enligt de anvisningar 

som pensionsmyndigheten utfärdar. Den förtroendevalde eller 

förmånsberättigade bör få sjukpension eller efterlevandeskydd utbetalad inom 

tre månader efter det att pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan.  

§ 15   Uppgiftsskyldighet m.m. 

Förtroendevald eller hans eller hennes efterlevande är skyldig att lämna de 

uppgifter som pensionsmyndigheten begär för att fastställa rätten till 

sjukpension och efterlevandeskydd. Förtroendevald eller efterlevande som inte 

fullgör de skyldigheter pensionsmyndigheten fastställt förverkar rätten till 

förmåner och kan inte genom att senare fullgöra skyldigheten återfå rätten till 

förverkat belopp mer än sex månader tillbaka. Pensionsmyndigheten kan dock 

medge undantag.  
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Kapitel 4 

Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall 

§ 1   Tillämpningsområde m.m. 

Bestämmelser om familjeskydd gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 § 

kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen, landstinget/regionen 

eller kommunalförbundet på heltid eller betydande del av heltid, med 

sammanlagt minst 40 procent av heltid. 

Bestämmelserna om familjeskydd träder ikraft vid den tidpunkt då OPF-KL18 

antas av fullmäktige, eller från den tidigare tidpunkt som fullmäktige beslutar. 

Bestämmelserna gäller från samma tidpunkt även för förtroendevalda som i 

tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, PRF-KL eller andra omställnings- och 

pensionsbestämmelser för förtroendevalda.  

§ 2   Rätt till familjeskydd 

En förtroendevalds efterlevande har rätt till 

– Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall till efterlevande vuxen 

och 

– Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall till efterlevande barn. 

§ 3   Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall 

En förtroendevalds efterlevande har rätt till familjeskydd om den 

förtroendevalde avlider: 

a)   under tid då han eller hon uppfyller förutsättningarna enligt § 1, 

b)   under tid då han eller hon får sjukpension enligt Pensionsbestämmelser § 10  

Rätten till familjeskydd vid den förtroendevaldes dödsfall gäller också om den 

förtroendevalde avlider: 

c)   inom sex månader efter det att den förtroendevalde befrias/frånträder sitt 

uppdrag. 

En förtroendevalds efterlevande har inte rätt till familjeskydd enligt punkterna  

b) – c) om den förtroendevalde vid tidpunkten för dödsfallet hade en anställning 

eller uppdrag med pensionsrätt och den förtroendevalde genom anställning eller 

uppdrag hade motsvarande skydd för efterlevande. 
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§ 4   Familjeskydd till efterlevande vuxen 

Familjeskydd till efterlevande vuxen betalas ut till den förtroendevaldes make, 

maka, sambo och registrerad partner som den avlidne hade vid tidpunkten för 

dödsfallet.  

§ 5   Beräkning och utbetalning av familjeskydd till efterlevande vuxen 

En efterlevande vuxen, med rätt till familjeskydd till efterlevande vuxen enligt 

ovan, har rätt till förmån i fem års tid. 

Från och med månaden efter att den förtroendevalde avlidit och fram till och 

med slutet av samma år motsvarar den månatliga förmånens värde  

1,1 inkomstbasbelopp delat med tolv. Förmånen ska därefter årligen räknas upp 

med förändringen av prisbasbeloppet. 

Familjeskydd till efterlevande vuxen ska utbetalas månadsvis och i lika stora 

delar. 

§ 6   Familjeskydd till efterlevande barn 

Familjeskydd till efterlevande barn betalas ut till den förtroendevaldes 

arvsberättigade barn till och med månaden innan barnet fyller arton år. 

Rätten till familjeskydd till efterlevande barn gäller även för den tid då barnet 

har rätt till barnpension enligt SFB. 

Rätt till familjeskydd till efterlevande barn har även det barn som den 

förtroendevalde med socialnämndens medgivande tagit emot i sitt hem för vård 

och fostran i adoptionssyfte. 

§ 7   Beräkning och utbetalning av familjeskydd till efterlevande barn 

Ett efterlevande barn, med rätt till familjeskydd enligt ovan, har, från och med 

månaden efter att den förtroendevalde avlidit och fram till och med slutet av 

samma år, rätt till en månatlig förmån motsvarande 0,5 inkomstbasbelopp delat 

med tolv. Förmånen ska därefter årligen räknas upp med förändringen av 

prisbasbeloppet. 

Det sammanlagda månatliga förmånsvärdet av familjeskydd till efterlevandes 

samtliga barn kan dock aldrig överstiga värdet av 1,5 inkomstbasbelopp, det år 

dödsfallet inträffade, delat med tolv. 

Vid fler än tre efterlevande barn bestäms den månatliga förmånens värde till vart 

och ett av de efterlevande barnen till motsvarande en tolftedel av värdet av 1,5 

inkomstbasbelopp året då den förtroendevalde avled delat med antalet 

efterlevande barn med rätt till familjeskydd till efterlevande barn, därefter 

årligen uppräknat med förändringen av prisbasbeloppet. 
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Om ett efterlevande barn till en förtroendevald framställer anspråk på 

familjeskydd till efterlevande barn först efter det att sådan förmån har börjat 

betalas ut, ska redan utbetalda förmåner inte omfördelas mellan barnen. 

Familjeskydd vid den förtroendevaldes dödsfall till efterlevande barn ska 

utbetalas månadsvis och i lika stora delar. 

§ 8   Utbetalning av förmåner 

Familjeskyddet betalas ut till den förtroendevaldes efterlevande månadsvis, 

senast tre månader efter det att kommunen, landstinget/regionen eller 

kommunalförbundet har tagit emot ett fullständigt underlag för utbetalningen.  

Om den förtroendevalde har befriats/frånträtt sitt uppdrag och den 

förtroendevalde omfattas av familjeskydd, ska den som gör anspråk på förmån, 

anmäla dödsfall enligt anvisningar från pensionsmyndigheten. 

När anmälan inkommit, anses kommun, landsting/region eller 

kommunalförbund ha fått kännedom om dödsfallet. 

För att rätten till förmån ska kunna bedömas ska den som gör anspråk på förmån 

lämna de uppgifter som begärs av pensionsmyndigheten samt låta 

pensionsmyndigheten hämta in uppgifter om den förtroendevalde från 

nuvarande och tidigare arbetsgivare, uppdragsgivare, Skatteverket, 

Försäkringskassan eller försäkringsinrättning.  

Om efterlevande lämnar oriktiga uppgifter som leder till att för högt 

familjeskydd utbetalas, kan det för högt utbetalda beloppet avräknas från 

kommande utbetalningar eller helt eller delvis återkrävas. Detta gäller under 

förutsättning att efterlevande insett eller borde ha insett att lämnade uppgifter 

var oriktiga. Pensionsmyndigheten kan besluta att helt eller delvis efterge 

beloppet. 

Pensionsmyndigheten kan besluta att en efterlevande förlorar sin rätt till 

familjeskydd med anledning av att han eller hon uppsåtligen har framkallat den 

förtroendevaldes död. Omständigheterna ska vara sådana som anges i 12 kap. 8 

§ första stycket FAL.  

 

 

644



                                                                                                      2018-09-14 

1 

 

Kommentar till Förslag till bestämmelser om omställningsstöd 

och pension för förtroendevalda (OPF-KL18) 

 

OPF-KL18 är utformat för att kunna tillämpas för förtroendevalda som tillträder ett 

(eller flera) uppdrag för första gången efter valet 2014 eller senare. Bestämmelserna 

gäller i vissa delar även för förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte har omfattats 

av PBF, PRF-KL eller andra pensionsbestämmelser för förtroendevalda. 

OPF-KL18 är indelat i fyra kapitel, inledande bestämmelser, omställningsstöd, 

pensionsbestämmelser samt familjeskydd. Till OPF-KL14 fanns en bilaga med bl. a. 

information om uppräkning av pensionsbehållningen samt samordning med 

förvärvsinkomst. Bilaga om uppräkning av pensionsbehållning gäller även OPF-

KL18. 

För de kommuner, landsting/regioner eller kommunalförbund som inte antagit OPF-

KL18 innan valet 2018 kan det vara viktigt att vara uppmärksam på att nu framtagna 

införanderegler samt kommentarstext är framtaget under förutsättning att OPF-KL14 

har antagits.  

  

Allmänt om bestämmelserna 

OPF-KL18 är utformat för tillämpning hos respektive kommun, landsting/region eller 

kommunalförbund. För att bestämmelserna ska äga giltighet krävs ett lokalt antagande 

av fullmäktige. Med fullmäktige avses kommunfullmäktige, landstingsfullmäktige,  

regionfullmäktige samt förbundsfullmäktige. 

OPF-KL18 omfattar politiska förtroendeuppdrag och har sin grund i kommunallagen. 

Bestämmelserna ska underlätta och möjliggöra för förtroendevald att förena arbetsliv 

och uppdrag och därmed har bestämmelserna i möjligaste mån anpassats till de 

pensions- och omställningsavtal som gäller för anställda inom kommuner, landsting, 

regioner och kommunalförbund. 

Styrelseledamöter i kommunala aktiebolag omfattas i normalfallet inte i någon del av 

bestämmelserna i OPF-KL18. Beslut kan fattas om en konstruktion med OPF-KL18-

liknande förmåner/nivåer för kommunala aktiebolag, men om sådant beslut fattas ska 

beaktas att aktiebolagslagen och kommunallagen utgör två helt separata regelverk. 

Konsekvenser utifrån aktiebolagslagens krav är inte utredda gällande OPF-KL18. 

Omställningsbestämmelserna tar sikte på aktiv omställning, aktiva 

omställningsinsatser och tidsbegränsade ekonomiska omställningsstöd. Detta i syfte 

att öka möjligheterna för personer att kunna gå vidare i sin karriär, vilket följer 

arbetslinjen. Modellen blir också mer lik vad som gäller för anställda i kommuner, 

landsting, regioner och kommunalförbund. 
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Förmånerna i pensionsbestämmelserna motsvarar i stora delar pensionsavtalet AKAP-

KL. ”Ålderspensionsintjänandet” (kategoriserad som en sparförsäkring, skatteklass K, 

vilket skiljer sig från ett ordinarie ålderspensionsintjänande skattemässigt) bygger på 

livsinkomstprincipen. Strukturen i regelverket följer av AKAP-KL. 

Någon nedre åldersgräns för att omfattas av bestämmelserna finns inte. Vad gäller 

ålderspension finns inte heller någon övre åldersgräns, men något intjänande av 

ålderspension påbörjas i normalfallet inte om den förtroendevalde tillträder ett 

uppdrag efter motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder. 

I och med OPF-KL18 tillförs bestämmelser om Familjeskydd. Familjeskyddet syftar 

till att de förtroendevalda ska i huvudsak ha samma skydd för efterlevande som 

anställda.  

 

Övergångsbestämmelser samt tillämpningsområde 

PBF respektive OPF-KL14/18 är två i grunden olika system, förmånsbestämt 

respektive avgiftsbestämt. Ett förmånsbestämt system och ett avgiftsbestämt system 

har få gemensamma beröringspunkter och beräknar pensionen på olika sätt. Det 

medför bland annat att det är mycket osäkert och komplicerat att kunna omhänderta 

tidigare intjänande i PBF (eller tidigare pensionssystem) och föra över intjänandet till 

OPF-KL. Att avbryta ett intjänande i enlighet med PBF och påbörja ett intjänande i 

OPF-KL medför en risk att den redan intjänade förmånens värde urholkas. 

Rekommendationen är således att inte införa en tillämpning som innebär en retroaktiv 

förändring av de förtroendevaldas intjänande pension.  Följaktligen bör den som har 

påbörjat ett intjänande i PBF inte omfattas av OPF-KL.  

Det saknas övergångsregler mellan de olika pensionssystemen. Några generella 

beräkningar är inte möjliga att göra och en lokal avvikelse i denna del innebär att den 

enskilda kommunen, landstinget, regionen eller kommunalförbundet får utarbeta egna 

bestämmelser utan möjlighet till stöd från SKL eller möjlighet till att jämföra 

tillämpningen av OPF-KL med andra organisationers.  

OPF-KL utgår från den enskilda kommunen eller landstinget. Med ”tidigare uppdrag” 

menas tidigare uppdrag hos uppdragsgivaren. Varje rätt till ersättning bedöms normalt 

utan hänsyn till uppdrag hos annan kommun eller landsting. OPF-KL samordnar inte 

med PBF, men däremot kan PBF samordna med OPF-KL (PBF § 2 mom. 3).  

Den förtroendevaldes intjänande i PRF-KL, PBF samt OPF-KL är kopplat till den 

organisation där uppdraget utförs. Det innebär att om man tidigare exempelvis intjänat 

PBF/PRF-KL i en annan kommun så finns det inget som hindrar att man hos ny 

uppdragsgivare har ett intjänande enligt OPF-KL. 

PBF upphör att gälla för förtroendevald då denna frånträder sitt uppdrag, utan att bli 

berättigad till pensionsförmån enligt PBF. Har förtroendevald rätt till pensionsförmån 

fortsätter dock PBF att gälla (PBF § 1 mom. 3).  
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Bestämmelserna bör inte ge effekten att det är mer förmånligt att helt avstå från 

fortsatta politiska uppdrag än att fortsätta som förtroendevald i mindre omfattning. Av 

den anledningen bör inte uppbärandet av avgångsersättning förhindra att den 

förtroendevalde omfattas av OPF-KL och tjänar in förmåner parallellt.  

En förtroendevald som före införandet av OPF-KL omfattades av PBF, och om 

uppdraget omfattade minst 40 % av en heltid, kommer således alltid att fortsätta att 

omfattas av PBF så länge som han eller hon fortfarande innehar ett uppdrag som 

omfattar minst 40 % av en heltid. Om uppdraget efter införandet av OPF-KL minskar 

till mindre än 40 % av en heltid och den förtroendevalde saknar rätt till 

visstidspension, sjukpension eller ålderspension i enlighet med PBF, så kan han eller 

hon omfattas av OPF-KL.  

Om rätt att uppbära egenpension enligt PBF eller annat regelverk finns på grund av 

uppdrag hos annan kommun, landsting eller region, så bör frågan om denna rätt ska 

anses förhindra ett intjänande av förmån enligt OPF-KL eller inte regleras i 

tillämpningsanvisningar. 

 

Kapitel 1 Inledande bestämmelser 

Det förutsätts att fullmäktige, enligt inledande bestämmelser § 1, utser en särskild 

”pensionsmyndighet”, dvs. den nämnd som ska ha till uppgift att tolka och tillämpa 

pensions- och omställningsbestämmelserna.  

Gällande ändringar och tillägg till bestämmelserna så är den förtroendevald som 

tillträtt vid valet 2014 eller senare skyldig att följa de ändringar som följer av OPF-

KL18 samt de ändringar och tillägg till bestämmelserna som fullmäktige beslutar. 

 

Kapitel 2 Omställningsstöd 

Bestämmelserna om omställningsstöd syftar till att öka möjligheterna för en 

förtroendevald att röra sig mellan arbetsliv och uppdragstid. Huvudprincipen är att 

samtliga omställningsstöd ska ses som tidsbegränsade stöd. 

Omställningsfonden kan uppdras att mot en kostnad hantera den förtroendevaldes 

omställning.  

Varje kommun och landsting/region och kommunalförbund svarar för sin del av 

kostnaden för de olika omställningsstöden. I händelse av att förtroendevald går från 

uppdrag i kommun till landsting/region, eller vice versa, kan det vara lämpligt att det 

överenskoms om hantering av kvalifikationstider och eventuell kostnadsfördelning. 

Bestämmelser om de olika omställningsstöden gäller för förtroendevald som avses i 4 

kap. 1 § kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommun eller landsting/region, 
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på heltid eller betydande del av heltid, med sammanlagt minst 40 procent av heltid. 

Att betydande del anges till 40 procent är en uttolkning av kommunallagen. Olika 

kommuner och landsting/regioner har olika förutsättningar, exempelvis beroende på 

storlek, för omfattningen av de politiska uppdragen vilket kan beaktas i samband med 

fastställandet av det lokala regelverket. 

Omställningsersättningarna ska samordnas/minskas med andra förvärvsinkomster om 

inte annat anges. För att få rätt till de olika omställningsstöden enligt §§ 3 - 5 krävs 

skriftlig ansökan, enligt de anvisningar som den lokala pensionsmyndigheten tagit 

fram. 

Omställningsstöd förutsätter att den förtroendevalde själv aktivt verkar för att få ett 

nytt arbete. Det innebär att den förtroendevalde anstränger sig för att han eller hon så 

snabbt som möjligt ska kunna skaffa ett nytt lämpligt arbete. Pensionsmyndigheten 

kan fatta beslut om att dra in eller sänka omställningsstödet om myndigheten anser att 

den förtroendevalde inte medverkar i omställningsarbetet. 

    

Aktiva omställningsinsatser (§ 3) 

Bestämmelserna om aktiva omställningsinsatser gäller för förtroendevald som 

innehaft ett eller flera uppdrag med sammanlagt minst 40 procent och som lämnat sitt 

uppdrag efter minst fyra års sammanhängande uppdragstid hos (samma) kommun eller 

landsting/region om som inte uppnått motsvarande 32 a § LAS angiven ålder. I 

händelse av att förtroendevald går från uppdrag i kommun till landsting/region, eller 

vice versa, kan det vara lämpligt att det överenskoms om hantering av 

kvalifikationstider och eventuell kostnadsfördelning. 

Vid eventuell bedömning av sammanhängande uppdragstid är föräldraledighet, 

sjukdom och liknande inte att bedöma som att det bryter uppdragstiden. 

Det finns inte fastställt vilka aktiva insatser en förtroendevald kan få eller hur mycket 

en insats får kosta. Det är upp till respektive fullmäktige att fastställa eventuell 

kostnadsram och vad som ska gälla utifrån den förtroendevaldes förutsättningar. 

Ledning kan hämtas från Omställningsfonden eller andra system för omställning på 

arbetsmarknaden avseende exempelvis typ av insatser och kostnadsram.  

 

Ekonomiskt omställningsstöd (§ 4) 

Bestämmelser om ekonomiskt omställningsstöd gäller för förtroendevald som innehaft 

ett eller flera uppdrag med sammanlagt minst 40 procent och som lämnat sitt (sina) 

uppdrag efter minst ett års sammanhängande uppdragstid hos (samma) kommun eller 

landsting/region eller kommunalförbund. I händelse av att förtroendevald går från 

uppdrag i kommun till landsting/region, eller vice versa, kan det vara lämpligt att det 

överenskoms om hantering av kvalifikationstider och eventuell kostnadsfördelning. 

648



                                                                                                      2018-09-14 

5 

 

Vid eventuell bedömning av sammanhängande uppdragstid är föräldraledighet, 

sjukdom och liknande inte att bedöma som att det bryter uppdragstiden. 

Ekonomiskt omställningsstöd kan utbetalas som längst under tre år och ska samordnas 

med förvärvsinkomster från och med år två, från samordning undantas dock ett 

prisbasbelopp.  

Ekonomiskt omställningsstöd är att jämställa med inkomst av tjänst och är 

pensionsgrundande till allmän pension. 

Det ekonomiska omställningsstödet beräknas på den förtroendevaldes genomsnittliga 

månadsarvode gånger tolv under det senaste året. Om det inte finns månadsarvode för 

12 månader bakåt så kan pensionsmyndigheten fatta beslut om beräkning baserad på 

det genomsnittliga månadsarvodet under uppdragstiden eller det månadsarvode som 

den förtroendevalde hade haft om denne inte hade varit ledig pga. sjukdom eller 

föräldraledighet. 

 

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd (§ 5) 

Bestämmelser om förlängt ekonomiskt omställningsstöd gäller för förtroendevald som 

innehaft ett eller flera uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid och som 

lämnat sitt (sina) uppdrag efter minst åtta års sammanhängande uppdragstid hos 

(samma) kommun eller landsting/region. Det innebär att förlängt ekonomiskt 

omställningsstöd kan sökas av och utges till förtroendevald: 

a. som fyllt motsvarande lägsta ålder för uttag av allmän pension, 

b. lämnat sitt (sina) uppdrag och  

c. i direkt anslutning fått ekonomiskt omställningsstöd utbetalt från 

avgångstidpunkten. 

I händelse av att förtroendevald går från uppdrag i kommun till landsting/region, eller 

vice versa, kan det vara lämpligt att det överenskoms om hantering av 

kvalifikationstider och eventuell kostnadsfördelning. 

Vid eventuell bedömning av sammanhängande uppdragstid är föräldraledighet, 

sjukdom och liknande inte att bedöma som att det bryter uppdragstiden. 

För att få rätt till förlängt ekonomiskt omställningsstöd krävs att den förtroendevalde 

årligen inkommer med ansökan och kan styrka att han eller hon har försökt att hitta 

annan försörjning. 

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd är pensionsgrundande till allmän pension. 
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Samordning (§ 6) 

Omställningsersättningarna ska samordnas/minskas med andra förvärvsinkomster om 

inte annat anges. 

Med förvärvsinkomst avses dels sådana inkomstslag som anges i 59 kap. 

socialförsäkringsbalken och enligt Skatteförvaltningens definition (från år 2012) 

All annan inkomst än kapitalinkomst är förvärvsinkomst. De vanligaste 

förvärvsinkomsterna är en på basis av ett arbetsförhållande erhållen lön och en 

inkomst som ska jämställas med denna samt pension. Även en i stället för denna 

inkomst erhållen inkomst, förmån eller ersättning, t.ex. arbetslöshetsdagpenning och 

dagtraktamente av olycksfallsförsäkring, är förvärvsinkomst. Även det värde av 

leveransarbete som hänför sig till handel med virke är förvärvsinkomst. 

Förvärvsinkomsten ansluter sig dock inte alltid till utförande av arbete, eftersom även 

t.ex. en förtäckt dividend är förvärvsinkomst. Förvärvsinkomst är enligt rättspraxisen 

också en garantiprovision (HFD 1994/2895). 

Av resultatet av näringsverksamhet och jordbruk kan även en del vara 

förvärvsinkomst. Av dessa inkomster avskiljs först kapitalinkomstandelen och resten 

beskattas som förvärvsinkomst. Även inkomstandelen för en delägare i en 

sammanslutning och den dividend som ett annat bolag än ett börsbolag har utbetalat, 

indelas i en kapital- och förvärvsinkomstandel. 

Inkomst av sådant slag som är pensionsgrundande enligt 59 kap. socialförsäkrings-

balken, t ex sjukpenning, föräldrapenningsförmåner, inkomstrealterad sjuk- och 

aktivitetsersättning. 

 

 

Uppgiftsskyldighet (§ 7) 

En förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten begär 

för att kunna fastställa rätten till och beräkna ekonomiskt omställningsstöd och 

förlängt ekonomiskt omställningsstöd, enligt §§ 4 och 5. 

 

Kapitel 3 Pensionsbestämmelser 

Pensionsbestämmelserna kännetecknas av följande principer: 

Avgiftsbestämd ålderspension innebär att pensionen grundar sig på årliga 

”pensionsavgifter” och att dessa avgifter uttrycks som en procentuell andel av den 

förtroendevaldes pensionsgrundande årsinkomst, d v s årsarvoden och 

sammanträdesersättning mm. 
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Livsinkomstprincipen och arbetslinjen är utgångspunkter för pensionen. Exempelvis 

beräknas pensionsavgifterna på årsarvode och sammanträdesersättning oavsett 

uppdragets/uppdragens omfattning. 

Ingen samordning görs med andra pensionssystem avseende ålderspension. 

Avgiftsbestämd ålderspension intjänas utan krav på minsta tid i uppdraget eller krav 

på minsta omfattning av uppdraget.  

Pensionsförmånerna är avgiftsbestämd ålderspension, sjukpension samt 

efterlevandeskydd (§ 2).  

Pensionsbestämmelserna gäller inte för förtroendevald som vid tillträdet av sitt (sina) 

uppdrag har uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder.  

 

Avgiftsbestämd ålderspension (§ 4) 

Pensionsgrundande inkomst (§ 4) begränsas på samma sätt som i pensionsavtalet 

AKAP-KL till 30 inkomstbasbelopp. I den pensionsgrundande inkomsten ingår den 

förtroendevaldes årsarvode, sammanträdesersättningar och vissa andra ersättningar. 

Det finns inget hinder för att förtroendevald kan avstå en del av arvodet och i stället få 

motsvarande belopp tillgodoräknat i sin pensionsbehållning (s.k. arvodesväxling).  

För förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid om minst 40 

%, som fått avdrag från sitt arvode på grund av ledighet för t ex sjukdom, ska den 

pensionsgrundande inkomsten omräknas/höjas med vad som avdragits. 

Utbetald ersättning för förlorad arbetsförtjänst är inte en pensionsgrundande inkomst. 

Det är dock inte ovanligt att denna ersättning schablonmässigt räknas upp för att 

kompensera den enskildes pensionsförlust i hans eller hennes ordinarie anställning (se 

arbetsgivarnytt nr 28/12). Detta procentuella påslag ska inte förväxlas med en 

pensionsavsättning som görs i enlighet med OPF-KL18. 

 

Pensionsavgifter (§ 5) 

Pensionsavgiften är 4,5 procent på den pensionsgrundande inkomsten upp till och med 

7,5 inkomstbasbelopp. På den pensionsgrundande inkomst som överstiger 7,5 

inkomstbasbelopp är pensionsavgiften 30 procent. Avgiften avsätts till en 

pensionsbehållning. 

Någon nedre åldersgräns för tillgodoräknande av pensionsavgift finns inte. 

Pensionsavgiften om 30 % på de delar av den pensionsgrundande inkomsten som 

överstiger 7,5 inkomstbasbelopp avsätts intill dess att den förtroendevalde uppnått 

motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder. Därefter är pensionsavgiften 4,5 % på hela 

den pensionsgrundande inkomsten. 
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Pensionsavgiften beräknas varje kalenderårsskifte och ska avsättas till en 

pensionsbehållning (§ 6) som förvaltas hos kommunen och landstinget/regionen. 

På grund av de begränsningar som finns enligt inkomstskattelagen kan förtroendevald 

inte välja en placering av pensionsavgiften till en tjänstepensionsförsäkring. Med 

tjänstepensionsförsäkring avses en pensionsförsäkring som har samband med tjänst 

och som den försäkrades arbetsgivare åtagit sig att betala samtliga premier för. 

Förtroendevalda har således inte samma möjligheter som anställda att kunna påverka 

sitt kapital.  

Det är dock möjligt att göra bruttoavdrag på arvodet i syfte att göra en större 

avsättning till pensionsbehållningen. Vid avsättning till pensionsbehållning 

kostnadsförs den särskilda löneskatten, men betalas först när pensionen betalas ut.  

En förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid ska 

tillgodoräknas pensionsavgift om han eller hon får rätt till sjuk- eller 

aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken. Avgift avsätts proportionellt till 

graden av arbetsoförmåga. Formuleringen ”nedsatt arbetsförmåga i uppdraget” ska 

inte anses vara en begränsning av denna princip. 

För förtroendevald som får rätt till partiell sjuk- eller aktivitetsersättning, och på grund 

av detta måste lämna ett uppdrag vars omfattning överstiger den grad av sjuk- eller 

aktivitetsersättning som beviljats, är det möjligt att genom lokalt beslut avsätta 

pensionsavgift i förhållande till det inkomstbortfall som frånträdandet orsakar. Det bör 

beaktas att en avsättning som inte grundar sig på graden till arbetsoförmåga kan, om 

den förtroendevalde påbörjar en anställning i vilken han eller hon får 

pensionsavsättning, resultera i avsättningar som överstiger vad som skulle intjänats 

vid heltidsarbete. Av den anledningen rekommenderas att beslut om avsättning i 

förhållande till inkomstbortfallet tidsbegränsas till att omfatta enbart mandatperioden. 

Pensionsbehållningen räknas upp årligen (indexeras) med förändringen av 

inkomstbasbeloppet. Regleringen utgör en värdesäkring och är inte avsedd att ge en 

relativ utveckling. Således ska beloppet endast räknas upp, inte ned om förändringen 

är negativ. Detsamma gäller i de fall då den pensionsgrundande inkomsten ska 

indexeras med prisbasbeloppet året före sjuk-eller aktivitetsersättningstidpunkten. 

Även här avses även endast en uppräkning. 

För tid innan den förtroendevaldes pensionsbehållning enligt OPF-KL18 börjar 

betalas ut ska pensionsbehållningen räknas upp för ett kalenderår (t) genom att 

multipliceras med kvoten av inkomstbasbeloppet (IBB) för kalenderåret (t+1) 

dividerat med inkomstbasbeloppet för kalenderåret (T). Uppräkning sker vid utgången 

av kalenderåret (t+1). 

Under utbetalning ska pensionsbehållningen räknas upp med hela förändringen av 

inkomstbasbeloppet varefter 1,6 % ska avräknas. Denna avräkning beror på att det i 

delningstalet har beaktats en förskottsränta på 1,6 %. 
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Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension (§ 8) 

Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension kan göras tidigast från den tidpunkt då 

allmän pension kan utbetalas. Utbetalningstidpunkt av avgiftsbestämd ålderspension, 

pensionsbehållningen enligt § 6, kommer på så sätt att följa de eventuella ändringar 

som sker i lagstiftning om tidigaste uttagstidpunkt av allmän pension. Avgiftsbestämd 

ålderspension utbetalas livsvarigt. 

Ålderspensionen utbetalas efter skriftlig ansökan enligt de anvisningar som den lokala 

pensionsmyndigheten tagit fram. 

Börjar pensionsbehållningen betalas ut under kalenderåret (t+1) ska 

pensionsbehållningen istället räknas upp genom att multipliceras med en tolftedel av 

det enligt ovan beräknade värdet multiplicerat med antalet kalendermånader under 

kalenderåret (t+1) innan pensionsbehållningen börjar betalas ut. Uppräkningen sker 

vid utgången av den kalendermånad som närmast föregår den då pensionsbehållningen 

börjar betalas ut. 

Pensionsbehållning enligt OPF-KL18 ska därefter räknas om i samma grad som 

gällande IBB ändrats i förhållande till IBB för det kalenderår då pensionen började 

betalas ut. 

 

Sjukpension (§ 10) 

För rätt till sjukpension gäller att avgången ska vara en följd av beviljad sjuk- eller 

aktivitetsersättning enligt SFB. Sjukpensionen gäller endast för förtroendevald med 

uppdrag på heltid eller betydande del av heltid om 40 %. För att ha rätt till 

sjukpension krävs att den förtroendevalde befrias från uppdraget. 

Sjukpensionen grundas och beräknas på det genomsnittliga månadsarvodet som den 

förtroendevalde hade kalenderåret före insjuknandetidpunkten gånger tolv. 

Pensionsmyndigheten kan i särskilt fall fatta beslut om annat beräkningsunderlag. Om 

det inte finns månadsarvode för 12 månader bakåt så kan pensionsmyndigheten fatta 

beslut om beräkning baserad på det genomsnittliga månadsarvodet under 

uppdragstiden eller det månadsarvode som den förtroendevalde hade haft om denne 

inte hade varit ledig pga. sjukdom eller föräldraledighet. 

Sjukpensionen motsvarar den månadsersättning som utbetalas till anställda enligt 

AGS-KL. 

Sjukpension bör utges i proportion till den tidigare uppdragsgraden med hänsyn till 

sjuk- eller aktivitetsersättningens omfattning. Vid beslut om sjuk- eller 

aktivitetsersättning måste således även ursprunglig och eventuellt kvarvarande 

omfattning på uppdraget fastställas. 
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Om en förtroendevald har ett uppdrag på 100 % och sedan avgår p.g.a. att sjuk- eller 

aktivitetsersättning beviljats med 50 % så ska sjukpensionen baseras på halva 

årsarvodet.  

Om sjuk- eller aktivitetsersättningens omfattning är mindre än uppdragets omfattning 

så bör sjukpension beräknas i relation till sjuk- eller aktivitetsersättningens omfattning 

dividerat med uppdragets omfattning.  

Om sjuk- eller aktivitetsersättningens omfattning är högre än uppdragets omfattning så 

kan sjukpensionen inte överstiga uppdragets omfattning.  

 

Efterlevandeskydd (§ 11) 

Pensionsbehållningen innehåller ett obligatoriskt efterlevandeskydd som kan väljas 

bort vid utbetalning, men inte dessförinnan. Med ”efterlevandeskydd” avses att vid 

dödsfall så får den förtroendevaldas efterlevande värdet av intjänad 

pensionsbehållning utbetalt. Efterlevandeskyddet liknar det återbetalningsskydd som 

anställda kan välja för det kapital som är inbetalt i en tjänstepensionsförsäkring. På 

grund av de begränsningar som finns enligt Inkomstskattelagen kan dock 

efterlevandeskyddet inte tecknas i en faktisk tjänstepensionsförsäkring.  

Vid förtroendevalds dödsfall betalas det sparade kapital som finns i pensions-

behållningen ut till i första hand make/maka, registrerad partner, sambo och i andra 

hand till barn. Avseende definitionen av sambo hänvisas till sambolagen. 

Beloppets storlek bestäms av hur stor pensionsbehållningen är innan dödsfallet och 

om den avgiftsbestämda pensionen har börjat betalas ut till den förtroendevalde eller 

inte.  

 

 

Kapitel 4 Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall 

 

Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall syftar till att de förtroendevalda har samma 

skydd som de anställda inom kommuner, landsting/regioner och kommunalförbund 

vid dennes dödsfall. Med ”familjeskydd” avses en fastställd förmån som vid dödsfall 

utbetalas till den förtroendevaldas efterlevande.  

Familjeskydd gäller för förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av 

heltid om 40 %. 

Bestämmelserna om familjeskydd träder ikraft i samband med valet 2018 eller vid den 

senare tidpunkt då OPF-KL18 antas av fullmäktige. Bestämmelserna gäller från 
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samma tidpunkt, även förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, 

PRF-KL eller andra omställnings- och pensionsbestämmelser för förtroendevalda.  

Familjeskydd består av två delar, dels familjeskydd till efterlevande vuxen och dels 

familjeskydd till efterlevande barn. Med barn avses arvsberättigat barn eller det barn 

som den förtroendevalde tagit emot i sitt hem i adoptionssyfte. 

Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall bör ses som en försäkringsliknande 

konstruktion. Annan kan uppdras att administrera familjeskyddet. 

Om den förtroendevalde har en samtidig anställning med rätt till annat motsvarande 

skydd ska rätten till familjeskydd bedömas av pensionsmyndigheten.  
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Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande 
Datum Diarienummer

2019-10-08 KS 2019/710

Nytt samverkansavtal och nytt reglemente för gemensam 
räddningsnämnd i Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna förslag till nytt samverkansavtal för den gemensamma 
räddningsnämnden, Samverkansavtal om gemensam räddningsnämnd och
räddningstjänstorganisation i Tierp, Uppsala och Östhammars
kommuner enligt kommunallagen 3 kap 9 §,

att godkänna förslag till nytt reglemente för den gemensamma 
räddningsnämnden, Reglemente för gemensam räddningsnämnd i
Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner att
gälla från och med 2020-01-01.

Sammanfattning av ärendet
Uppsala, Tierp och Östhammars kommuner samverkar sedan 2012 i en 
gemensam räddningsnämnd där Uppsala kommun är värdkommun. Efter 
genomförd ägarsamverkan har räddningsnämnden föreslagit revideringar i 
det reglemente och avtal som reglerar samverkan. Avtalet och reglementet 
har presenterats och godkänts vid ägarsamrådet den 3 maj 2019. För att de 
ska träda i kraft ska de även godkännas av Tierps-, Uppsala och 
Östhammars kommunfullmäktige.

I det ursprungliga avtalet framgår det att avtalet ska ses över inför 2020. I 
och med den nya kommunallagen började gälla den 1 januari 2018 blev det 
även aktuellt med en revidering. De huvudsakliga revideringarna innebär 
att nämndens uppgifter förtydligas, en beskrivning av samråd och 
budgetprocess läggs till, kostnadsfördelningen uppdateras, beskrivningen 
av uppföljningen förtydligas och ett tillägg om lokalförsörjningsplanen 
görs.

I förslaget på nytt reglemente förtydligas nämndens uppgifter så att de 
svarar mot texten i det nya avtalet, arbetsutskottets sammansättning 
formaliseras och strukturen anpassas för att harmoniseras med de övriga 
nämnderna i Uppsala kommun.
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Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Beslut Uppsala kommun 2019-09-16 § 279/2019
 Beslut räddningsnämnden 2019-05-29 § 53/2019
 Samverkansavtal om gemensam räddningsnämnd och

räddningstjänstorganisation i Tierp, Uppsala och Östhammars
kommuner enligt kommunallagen 3 kap 9 §

 Reglemente för gemensam räddningsnämnd i Tierp, Uppsala och 
Östhammars kommuner att gälla från och med 2020-01-01

Beslutet skickas till 
Uppsala kommun
Östhammars kommun
Räddningsnämnden 

I tjänsten 

Anna Trankell
Tf. kommunsekreterare
Ledningsstöd 
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Uppsala 
kommun 

Sida 16 (60) 

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
Protokoll 2019-09-16 

§ 279 

Nytt samverkansavtal och reglemente för den gemensamma 
räddningsnämnden 
KSN-2019-2068 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna förslag till nytt samverkansavtal och reglemente för rädd ningsnämnden 
att gälla från 1 januari 2020. 

Reservationer 
Närvarande ledamöter (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Simon Alms (SD) 
yrkande. 

Sammanfattning 
Uppsala, Tierps och Östhammars kommuner samverkar sedan 2012 i en gemensam 
räddningsnämnd där Uppsala kommun är värdkommun. Efter genomförd 
ägarsamverkan har räddningsnämnden föreslagit revideringar i det reglemente och 
avtal som reglerar samverkan. Revideringarna ska godkännas av respektive fullmäktige 
i de samverkande kommunerna 

Yrkanden 
Simon Alm (SD) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag. 

Caroline Hoffstedt (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot Simon Alms (SD) avslagsyrkande 
och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 20 juni 2019 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag den 20 augusti 2019 § 225 
Kommunstyrelsens förslag den 28 augusti 2019 § 163 

Delges 
Tierps kommun 
Östham mars kommun 
Den gemensamma räddningsnämnden 

Utdragsbestyrkande Justerandes ' 

,

g 
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From:                                 Medborgarservice
Sent:                                  Fri, 6 Sep 2019 08:19:43 +0200
To:                                      ks_reg_drift@tierp.se
Subject:                             VB: Förslag till nytt samverkansavtal och reglemente för den gemensamma 
räddningsnämnden [2019KC38476]
Attachments:                   Bilaga 1 Räddningsnämndens beslut 2019-05-29 § 53.pdf, Bilaga 2 Förslag till 
nytt samverkansavtal om gemensam räddningsnämnd och räddningstjänstorganisation i Tierp Uppsala 
och Östhammar.pdf, Bilaga 3 Förslag till nytt reglemente för gemensam räddningsnämnd i Tierp Uppsala 
och Östhammars kommuner att gälla från och med 2020-01-01.pdf, Nytt samverkansavtal och 
reglemente för den gemensamma räddningsnämnden.pdf

Från: Niska Lars <Lars.Niska@uppsala.se>
Skickat: den 6 september 2019 08:14
Till: kommunstyrelsen@osthammar.se <kommunstyrelsen@osthammar.se>; 
kommunstyrelsen@tierp.se <kommunstyrelsen@tierp.se>
Ämne: Förslag till nytt samverkansavtal och reglemente för den gemensamma 
räddningsnämnden

Hej,
 
Här kommer förslag till nytt samverkansavtal och reglemente för den gemensamma räddningsnämnden 
som godkändes vid ägarsamrådet den 3 maj 2019. För att de ska träda i kraft ska de även godkännas av 
respektive kommuns kommunfullmäktige.
 
Med vänlig hälsning
 
LARS NISKA
Kommunsekreterare

--------------------------------------------------------------------

Postadress: Uppsala kommun

Kommunledningskontoret, 753 75  Uppsala

Telefon:018-727 12 48

E-post:lars.niska@uppsala.se
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Räddningsnämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2019-05-29 

Sid 7 (10) 

§ 53 

Nytt ägarsamverkansavtal och reglemente för räddningsnämnden 
RÄN-2019-0081 

Beslut 
Räddningsnämnden beslutar 

att godkänna förslag på nytt samverkansavtal för den gemensamma räddningsnämnden, samt 

att godkänna förslag på nytt reglemente för den gemensamma räddningsnämnden. 

Sammanfattning 
I det ursprungliga avtalet framgår det att avtalet ska ses över inför 2020. I och med den nya 
kommunallagen började gälla den 1 januari 2018 blev det även aktuellt med en revidering. De 
huvudsakliga revideringarna innebär att nämndens uppgifter förtydligas, en beskrivning av 
samråd och budgetprocess läggs till, kostnadsfördelningen uppdateras, beskrivningen av 
uppföljningen förtydligas och ett tillägg om lokalförsörjningsplanen görs. 

I samband med att avtalet uppdateras och revideras behöver även nämndens reglemente ses 
över. I förslaget på nytt reglemente förtydligas nämndens uppgifter så att de svarar mot texten i 
det nya avtalet, arbetsutskottets sammansättning formaliseras och strukturen anpassas för att 
harmoniseras med de övriga nämnderna i Uppsala kommun. 

Avtalet och reglementet har presenterats och godkänts vid ägarsamrådet den 3 maj 2019. För att 
de ska träda i kraft ska de även godkännas av Tierps-, Uppsala och Östhammars 
kommunfullmäktige. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förvaltningens förslag mot avslag och finner att räddningsnämnden bifaller 
detsamma. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 29 maj 2019 
Förslag på samverkansavtal för den gemensamma räddningsnämnden 
Förslag på reglemente för den gemensamma räddningsnämnden 

Delges 
Kommunstyrelsen i Uppsala kommun för vidare förmedling till Tierps- och Östhammars 
kommun 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

‘lje 
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Samverkansavtal om gemensam räddningsnämnd och 
räddningstjänstorganisation i Tierp, Uppsala och Östhammars 
kommuner enligt kommunallagen 3 kap 9 §.    
 
Följande kommuner har kommit överens om att från och med 2012-01-01 inrätta en gemensam 
nämnd kallad räddningsnämnden. Detta avtal är en revidering av tidigare avtal och gäller från och 
med 2020-01-01, samtidigt upphör tidigare avtal att gälla. 
  
Tierps kommun org.nr 212000-0266 
Uppsala kommun org.nr 212000-3005  
Östhammars kommun org.nr 212000-0290 
 
Uppsala kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i Uppsala 
kommuns organisation. 

 
Syfte 
1 § Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner ("Kommunerna") ska genom en gemensam nämnd 
bedriva en effektiv räddningstjänstverksamhet i alla tre kommuner. 
 
Uppgifter 
2 § Den gemensamma nämnden ansvarar för räddningstjänstverksamheten i kommunerna i enlighet med 
vad som åvilar var och en av kommunerna inom ramen för lagen (2003:778) om skydd mot olyckor 
("LSO"). Huvudansvaret för samordning av kommunernas arbete med skydd mot olyckor ligger dock 
kvar i respektive kommun (l kap. 6 § LSO) 
 
Nämnden svarar också för kommunernas tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen (2010:1011) om 
brandfarliga och explosiva varor.  
 
Vidare svarar nämnden i tillämpliga delar för kommunernas uppgifter enlig lagen (1999:381) om åtgärder 
för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. 
 
Utöver vad som följer av lag ska nämnden tillse att verksamheten bedrivs enligt detta reglemente och 
samverkansavtalet. 
 
Nämnden ska samråda med berörda kommunala nämnder i de samverkande kommunerna samt med andra 
myndigheter och enskilda organisationer. 
 
Prestationskrav 
3 § Den gemensamma nämnden ska bedriva en effektiv verksamhet som bidrar till att uppfylla 
Kommunernas verksamhetsmål och visioner inom befintligt ekonomiskt utrymme. 
 
Verksamheten ska vara upplagd på ett sådant sätt att utfall, ekonomi och verksamhet kan mätas såväl 
kvalitativt och kvantitativt och bedömas av Kommunerna. 
 
Reglemente 
4 § Den gemensamma nämndens verksamhet styrs av det gemensamma reglemente som 
kommunfullmäktige i Kommunerna beslutat om för nämndens verksamhet. Reglementet och framtida 
förändringar i reglementet ska antas av kommunfullmäktige i Kommunerna. 
 
Styrning, planering, budget och insyn i förvaltningen 
5 § Styrning, planering och budget för den gemensamma nämnden upprättas av värdkommunen efter 
samråd med de andra kommunerna. Värdkommunen kallar till samråd två gånger per år, ett på våren och 
ett på hösten. I samråden ska det finnas representanter från samtliga tre kommunstyrelser. Underlag och 
kallelse skickas tre veckor innan datum för samrådet. 
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Vid samrådet på våren beslutas om den gemensamma nämndens budget och inriktning. Budgeten räknas 
upp med prisindex för kommunal verksamhet (PKV) framtagen av Sveriges kommuner och landsting 
(SKL). Om Kommunerna har avtalat om nya brandstationer eller större fastighetsförändringar ökas 
budgeten med den hyresökning som eventuellt uppstår. Sedan kan budgeten ökas eller minskas utifrån 
särskilda satsningar eller rationaliseringar. 
 
Styrningen av nämndens verksamhet sker till största del av det gemensamma handlingsprogrammet för 
förebyggande verksamhet och räddningstjänst enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor som 
respektive kommunfullmäktiga fattat beslut om. 
 
Tierp och Östhammars kommuner har rätt till löpande insyn i förvaltningen och redovisningen som 
gäller nämndens verksamhet. 
 
Resultatreglering 
6 § Över/underskott regleras varje verksamhetsår mellan Kommunerna. Likvidavräkning för 
över/underskott regleras snarast efter det att respektive kommunfullmäktige fastställt årsredovisningen. 
 
Kostnadsfördelning mellan Kommunerna 
7 § Kostnadsfördelningen mellan kommunerna från och med 2020: 
 
Tierps kommun: 11,6% 
Uppsala kommun: 76,4% 
Östhammars kommun: 12,0% 
 
Den gemensamma nämndens nettokostnad fördelas enligt ovanstående procentuella kostnadsfördelning. 
Kostnadsfördelningen bör ses över vart femte år, bland annat utifrån om invånarantalet procentuellt har 
förändrats olika i kommunerna. 
 
Betalning 
8 § Uppsala kommun fakturerar Tierp och Östhammars kommuner månadsvis i förskott med en 
tolftedel av respektive kommuns årsbudget för den gemensamma nämnden. 
 
Uppföljning, återredovisning och rapportering till fullmäktige 
9 § Den gemensamma nämnden ska i möjligaste mån följa uppföljningsrutinerna enligt värdkommunens 
styrmodell. 
 
Nämnden ska löpande redovisa till respektive kommunfullmäktige i de samverkande kommunerna hur de 
har fullgjort de uppdrag som respektive fullmäktige har lämnat till dem  
• i reglemente och samarbetsavtalet. 
• i handlingsprogrammet för förebyggande verksamhet och räddningstjänst enligt lagen (2003:778) om 
skydd mot olyckor.  
 
Nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur mål och uppdrag som delegerats till dem har 
fullgjorts.  
 
Nämnderna ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts dem enligt speciallag. 
 
Investeringar, äganderätt till egendom och fastigheter 
10 § Investeringsobjekt i form av lös egendom, så som fordon, maskiner och inventarier ägs av 
värdkommunen.  Investeringar i lös egendom ska inrymmas i nämndens investeringsbudget. 
 
Fastigheter för verksamheten ägs av respektive kommun (eller hyrs in av respektive kommun) som sedan 
den gemensamma nämnden hyr. Kostnadsförändringar i samband med eventuell nybyggnation, 
omfattande ombyggnationer eller genomgripande renoveringar ska diskuteras av Kommunerna och 
avtalas separat. Av avtalet ska framgå hur finansieringen av såväl byggnation som löpande drift ska 
finansieras. 
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Varje kommun ansvarar för att det finns ändamålsenliga lokaler i sin kommun för att bedriva 
räddningstjänstverksamhet. Den gemensamma nämnden ska ha en lokalförsörjningsplan för hela sin 
verksamhet som revideras årligen och delges Kommunerna. 
 
Vid upphörande av detta avtal och därmed upphörande av den gemensamma nämnden övertar den 
kommun där fastigheterna är belägna alla hyresavtal för dessa fastigheter. 

 
Försäkring 
11 § Den kommun som har äganderätt till fastigheter, byggnader, anläggningar och teknisk utrustning 
som nyttjas för räddningstjänstens verksamhet, ska se till att egendomen försäkras. Övriga försäkringar 
som erfordras i den gemensamma nämndens verksamhet tecknas av värdkommunen. 
 
Sammansättning av nämnden 
12 § Den gemensamma nämnden utgörs av tretton (13) ordinarie ledamöter och tretton (13) ersättare 
med fördelning enligt nedan: 
 
Tierps kommun 2 + 2 
Uppsala kommun 9 + 9 
Östhammars kommun 2 + 2 
 
Den gemensamma nämndens presidium utgörs av ordföranden och vice ordföranden. Dessa funktioner 
utses av värdkommunens kommunfullmäktige bland dem som valts att ingå i nämnden. Vice 
ordföranden har funktion som ordförandens ställföreträdare. Nämnden representeras av ordföranden 
och vice ordföranden om inte ordföranden beslutar annorlunda. 
 
Mandatperiod 
13 § Mandatperioden ska vara fyra år räknat från den 1 januari året efter det att allmänna val till 
kommunfullmäktige hållits i hela landet. Nämndens verksamhet ska dock upphöra tidigare om 
uppsägning av detta avtal sker före mandatperiodens utgång. 
 
Tvister 
14 § Tvist rörande tolkning och tillämpning av detta avtal ska i första hand lösas av parterna i samråd. 
Kan inte enighet uppnås ska tvisten avgöras av allmän domstol. 
 
Avveckling av den gemensamma nämnden 
15 § Anser någon av Kommunerna att den gemensamma nämnden ska upphöra helt ska överläggningar 
mellan företrädare för kommunstyrelserna i Kommunerna ske. Frågan om avveckling av nämnden, som 
kan ske enbart vid årsskifte, ska skriftligen väckas före den l juli 18 månader innan avvecklingen är 
avsedd att ske. Vid en avveckling av nämnden ska ansvaret för organisationens gemensamma personal, 
materiel och övrig utrustning fördelas på parterna efter en skälig och rättvis grund. 
 
Kapitalinvesteringar som är stationerade i Tierp och Östhammars kommuner köps av respektive kommun 
till bokfört värde. Vid bedömningen av vad som är en skälig och rättvis grund ska följande vara 
vägledande: 
 
-Upparbetade personalkostnader fördelas enligt samma principer som vid ingåendet av detta avtal. 
-Kvarvarande personal fördelas efter arbetsställets geografiska placering. 
-Personalfrågor i övrigt hanteras så som vid övertagande av verksamhet. 
 
Avtalets giltighet. 
16 § Detta avtal gäller från och med den l januari 2020 till 31 december 2023 och ersätter tidigare avtal 
mellan kommunerna tecknat 2015. 
  
Uppsägning ska göras skriftligen senast 18 månader före avtalstidens utgång. Sker inte uppsägning 
förlängs avtalet med fyra år åt gången.  
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Utvärdering av samarbetet 
17 § Kommunstyrelserna i respektive kommun i samverkan ansvarar för att utvärderingar av samarbetet 
genomförs. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
…………………….. den…………………….. …………………….. den…………………….. 
Ort och datum Ort och datum 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………………. ……………………………………………………. 
Kommunstyrelsens ordförande Kommunstyrelsens ordförande 
Tierps kommun Uppsala kommun 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………….. den…………………….. 
 
 
 
 
 
……………………………………………………. 
Kommunstyrelsens ordförande 
Östhammars kommun 
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Reglemente för gemensam räddningsnämnd i 
Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner att 
gälla från och med 2020-01-01 

 
 
Antaget av kommunfullmäktige i Tierp 2019-xx-xx 
 
Antaget av kommunfullmäktige i Uppsala 2019-xx-xx 
 
Antaget av kommunfullmäktige i Östhammar 2019-xx-xx 
 

 
Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner har i avtal kommit överens om att från och med 
l januari 2012 inrätta en gemensam nämnd för räddningstjänstverksamhet.  Detta görs i 
enlighet med 3 kap. 9 § kommunallagen och i övrigt i enlighet med bestämmelser i gällande 
speciallagar inom området. 
 
Den gemensamma nämnden kallas för Räddningsnämnden. 
 
Uppsala kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i värdkommunens 
organisation. 
 
Utöver vad som följer av lag gäller detta reglemente och ett mellan kommunerna ingånget 
samverkansavtal för den gemensamma nämnden. 
 
 

 
Uppgifter 
 
1 § Den gemensamma nämnden ansvarar för räddningstjänstverksamheten i kommunerna i 
enlighet med vad som åvilar var och en av kommunerna inom ramen för lagen (2003:778) om 
skydd mot olyckor ("LSO"). Huvudansvaret för samordning av kommunernas arbete med skydd 
mot olyckor ligger dock kvar i respektive kommun (l kap. 6 § LSO) 
 
Nämnden svarar också för kommunernas tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen (2010:1011) 
om brandfarliga och explosiva varor.  
 
Vidare svarar nämnden i tillämpliga delar för kommunernas uppgifter enlig lagen (1999:381) 
om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. 
 
Utöver vad som följer av lag ska nämnden tillse att verksamheten bedrivs enligt detta 
reglemente och samverkansavtalet. 
 
Nämnden ska samråda med berörda kommunala nämnder i de samverkande kommunerna samt 
med andra myndigheter och enskilda organisationer. 
 
Personuppgifter 
 
2 § Nämnden är personuppgiftsansvarig för de personuppgiftsbehandlingar som sker i 
nämndens verksamhet. 
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Sammansättning 
 
3 § Nämnden består av tretton ledamöter och tretton ersättare. 
 
Värdkommunen väljer nio ledamöter och nio ersättare, övriga samverkande kommuner väljer 
två ledamöter och två ersättare var. Värdkommunen väljer ordförande och vice ordförande. 
 

Sammanträden 
 

4 § Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. Sammanträde ska hållas 
också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det eller om ordföranden anser att 
det behövs. En begäran om extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och 
innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas bli behandlade på det extra sammanträdet. 
 
Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförande om tiden för extrasammanträde. 
 
Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra dagen 
eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med viceordförande. 
 
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett 
sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare snarast 
underrättas om beslutet. 
 
Nämnden sammanträder i värdkommunen om inte nämnden själv bestämmer annat. 

 
Kallelse 

 
5 § Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken ordföranden 
eller vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den som varit ledamot i nämnden längst tid 
göra detta (ålderspresidenten). Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid ska den till 
åldern äldste ledamoten vara ålderspresident. 
 
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. 
 
Kallelsen bör tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara 
vid sammanträdet senast sju (7) dagar före sammanträdesdagen. Kallelse ska ske elektroniskt 
om det inte är olämpligt. Ordföranden bestämmer formen för kallelse. I undantagsfall får 
kallelse ske på annat sätt. 
 
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning 
handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. 
 
Offentliga sammanträden 

 
6 § Nämnden får besluta om offentliga sammanträden. 

 
Sammanträde på distans 

 
7 § Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter 
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker 
i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. 
Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild 
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eller ljud. 
 
Ledamot som önskar delta på distans ska senast fem (5) dagar i förväg anmäla detta till 
nämndens kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. 
 
Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i nämnden. 
 
Närvarorätt 

 
8 § Kommunalråd och kommunstyrelsernas ordförande har rätt att närvara vid nämndens 
sammanträden och delta i överläggningarna. Nämnden får därutöver, om särskilda skäl 
föreligger för detta, medge ledamot av kommunstyrelserna denna rätt. Den förtroendevalde har i 
den utsträckning nämnden beslutar rätt att få sin mening antecknad i protokollet. 
 
Härutöver får nämnden medge förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i nämnden att 
närvara vid sammanträde med nämnden för att lämna upplysningar. Även anställd i någon av de 
ingående kommunerna och särskilt sakkunnig kan medges denna rätt. Om nämnden beslutar det, 
får den som kallats delta i överläggningarna. 
 
Nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens sammanträden. 
 
Ordföranden 

 
9 § Det åligger ordföranden att 
 
1. leda nämndens arbete och sammanträden, 
 
2. kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente, 
 
3. kalla ersättare, 
 
4. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i nämnden vid 
behov är beredda, 
 
5. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i nämnden, 
 
6. bevaka att nämndens beslut verkställs. 
 
Presidium 

 
10 § Nämndens presidium ska bestå av ordförande och vice ordförande. Vice ordförande ska 
biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den mån ordföranden anser 
att det behövs. 

 
 

Ersättare för ordförande och viceordförande 
 

11 § Om varken ordförande eller annan i presidiet kan delta i ett helt sammanträde eller en del 
av ett sammanträde, får nämnden utse en annan ledamot som ersättare för dessa. Tills valet 
förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i nämnden längst tid. 
Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste 
av dem. 
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Motsvarande gäller om ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra sitt uppdrag under 
en längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/övriga presidiets uppgifter. 

 
Förhinder 

 
12 § En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, 
ska snarast anmäla detta till nämndens sekreterare eller någon annan anställd vid aktuellt 
styrelsekansli. Kansliet ska underrätta den ersättare som står i tur om att denne ska tjänstgöra. 

 
Ersättares tjänstgöring 

 
13 § Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde ska en 
ersättare från den kommun som valt ledamoten tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska 
kallas in som står i tur att tjänstgöra och som inte redan har kallats in. 
 
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en 
ersättare trätt i ledamotens ställe. 
 
Ersättarna ska, om dessa inte väljs proportionellt, tjänstgöra enligt den ordning som fullmäktige 
har bestämt, för respektive parti. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättarna i den ordning 
de tagits upp i fullmäktiges protokoll från valet till respektive nämnd. 
 
Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna. 
 
En ersättare som börjat tjänstgöra har företräde till tjänstgöring framför annan ersättare 
oberoende av turordningen, om denne tjänstgör inom sitt eget parti. En ersättare som börjat 
tjänstgöra för en frånvarande ledamot från ett annat parti ska frånträda om en ersättare från 
samma parti som den frånvarande ledamoten inställer sig. 

 
Jäv, avbruten tjänstgöring 

 
14 § En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får 
tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts. 
 
Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av annat hinder 
än jäv, får tjänstgöra igen endast om inplacerad tjänstgörande ersättare tillhör annat parti. 
 
Reservation 

 
15 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen 
ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före den tidpunkt 
som har fastställts för justeringen av protokollet. Motsvarande gäller vid omedelbar justering. 

 
Särskilt yttrande 

 
16 § Ledamot och ersättare har rätt att få ett särskilt yttrande redovisat i protokollet. 
Ordföranden får besluta att det särskilda yttrandet ska lämnas skriftligen. Om ett yttrande ska 
lämnas skriftligen ska det ges in före justering av protokollet. 

 
Justering och anslag av protokoll 
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17 § Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. 
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 
Paragrafen ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och en 
ledamot. 
 
Nämndens protokoll ska anslås på varje samverkande kommuns anslagstavla. Nämndens 
sekreterare har ansvar för att kontrollera när nämndens protokoll har anslagits på de olika 
anslagstavlorna.  

 
 

Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m. 
 

18 § Nämnden ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet kungörs 
enligt gällande bestämmelser. 
 
Nämnden ska underrätta kommunstyrelserna så snart en uppdatering av den kommunala 
författningssamlingen bedöms nödvändig. 

 
Delgivningsmottagare 

 
19 § Delgivning med nämnden sker med ordföranden, stadsdirektören, förvaltningschefen eller 
annan anställd som nämnden beslutar. 

 
Undertecknande av handlingar 

 
20 § Nämnden ska besluta hur skrivelser, avtal och andra handlingar på nämndens vägnar ska 
undertecknas. 
 
Utskott 

 
21 § Inom nämnden ska ett arbetsutskott finnas bestående av sju ledamöter. Kommunerna är 
överens om att fem ledamöter bör utses bland Uppsala kommuns företrädare och att en ledamot 
från vardera Tierps kommuns och Östhammars kommuns företrädare. Nämnden får därutöver 
inrätta ytterligare utskott inom sig. 
 
Inom ett utskott väljer nämnden för den tid nämnden beslutar bland utskottets ledamöter en 
ordförande och en vice ordförande. 
 
Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra sitt 
uppdrag för längre tid får nämnden utse en annan ledamot i utskottet att som ersättare för 
ordföranden fullgöra dennes uppgifter. 
 
Ersättare som är vald att ingå i ett utskott, får närvara vid utskottets sammanträden. Om 
ordinarie ledamot i utskottet är förhindrad att tjänstgöra ska ersättare inträda i samma ordning 
som gäller för nämnden. 
 
Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, ska 
fyllnadsval snarast förrättas. 
 
Utskottet sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. Sammanträden ska också 
hållas när ordföranden anser att det behövs eller när en majoritet av utskottets ledamöter begär 
det. Utskottet eller ordföranden i utskottet får besluta att ställa in ett sammanträde med utskottet 
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eller ändra dag för sammanträde. Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av 
ledamöterna är närvarande. 
 
De ärenden som ska avgöras av nämnden i dess helhet bör beredas av utskottet, 
om beredning behövs. Ordföranden överlämnar sådana ärenden till utskottet. Ordförande 
bestämmer föredragningslistan till utskottet. 
 
När ärendet beretts ska utskottet lägga fram förslag till beslut. 
 
Utskottet kan ha beslutanderätt i vissa ärenden enligt nämndens delegationsordning 
 
Om ordföranden på grund av sjukdom eller annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för 
en längre tid, får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. 
Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter. 
 
Beredning av ärenden 
 
22 § De ärenden som ska avgöras av den gemensamma nämnden i dess helhet ska beredas av 
arbetsutskottet om beredning behövs. 
 
En ledamot i utskottet får begära att kommunstyrelserna i berörda kommuner ska höras i ett 
ärende av principiell betydelse eller av större vikt.  
 
När ärendet har beretts ska utskottet lägga fram förslag till beslut.  
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Sida 1 (1) 

 

 

Justerandes sign 
  

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 163 
 
Nytt samverkansavtal och reglemente för den gemensamma 
räddningsnämnden 
KSN-2019-2068 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna förslag till nytt samverkansavtal och reglemente för räddningsnämnden 
att gälla från 1 januari 2020. 
  
Kommunstyrelsen beslutar för egen del 
 
att skicka förslag till nytt samverkansavtal och reglemente till Tierps och Östhammars 
kommuner för godkännande i respektive fullmäktige. 
  
 
Reservation 
Simon Alm (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 
 
Sammanfattning 
Uppsala, Tierps och Östhammars kommuner samverkar sedan 2012 i en gemensam 
räddningsnämnd där Uppsala kommun är värdkommun. Efter genomförd 
ägarsamverkan har räddningsnämnden föreslagit revideringar i det reglemente och 
avtal som reglerar samverkan. Revideringarna ska godkännas av respektive fullmäktige 
i de samverkande kommunerna. 
 
Yrkande 
Simon Alm (SD) yrkar avslag till arbetsutskottets förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Simon Alms (SD) avslagsyrkande och 
finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 20 juni 2019. 
Arbetsutskottets förslag den 20 augusti 2019 § 225. 

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
Protokollsutdrag 2019-08-28 
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Sida 1 (2) 

Nytt samverkansavtal och reglemente för den 
gemensamma räddningsnämnden 
 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna förslag till nytt samverkansavtal och reglemente för räddningsnämnden 
att gälla från 1 januari 2020. 

Kommunstyrelsen föreslås för egen del besluta 

att skicka förslag till nytt samverkansavtal och reglemente till Tierps och Östhammars 
kommuner för godkännande i respektive fullmäktige. 

 

Ärendet 

Uppsala, Tierps och Östhammars kommuner samverkar sedan 2012 i en gemensam 
räddningsnämnd där Uppsala kommun är värdkommun.  Efter genomförd 
ägarsamverkan har räddningsnämnden föreslagit revideringar i det reglemente och 
avtal som reglerar samverkan. Revideringarna ska godkännas av respektive fullmäktige 
i de samverkande kommunerna.   

Beredning 

Ärendet har beretts av kommunledningskontoret. Avtalet och reglementet 
presenterades och godkändes vid ägarsamråd den 3 maj. Räddningsnämnden 
behandlade ärendet den 29 maj och godkände förslagen till nya styrdokument. 
Protokollsutdrag återges i bilaga 1. Ärendet har inga konsekvenser ur näringslivs-, 
jämställdhets- eller barnperspektivet. 

Föredragning 

Den nya kommunallag som började gälla den 1 januari 2018 har gjort det aktuellt att 
revidera det avtal som reglerar samverkan mellan kommunerna i den gemensamma 
räddningsnämnden. De huvudsakliga förändringarna i förslaget till nytt 
samverkansavtal i bilaga 2 är att nämndens uppgifter förtydligas, en beskrivning av 

Datum: Diarienummer: 
2019-06-20 KSN-2019-2068 

Kommunledningskontoret Kommunfullmäktige 
 
 
Handläggare:  
Anderson Tomas 
 

 

Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala 
Telefon: 018-727 00 00 (växel) 
E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 
www.uppsala.se 
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samråd och budgetprocess läggs till, beskrivningen av uppföljningen förtydligas och 
ett tillägg om lokalförsörjningsplanen görs.  

Kostnadsfördelningen mellan kommunerna som finansierar nämnden ska ses över vart 
femte år och en översyn var därför aktuell inför 2020. Kostnadsfördelningen baserar sig 
på kommunernas invånaravtal. Uppsala kommuns högre befolkningstillväxt motiverar 
att kommunens andel av finansieringen föreslås öka från 75,7 procent till 76,4 procent. 

I samband med att avtalet revideras behöver även nämndens reglemente ses över. I 
förslaget till nytt reglemente i bilaga 3 förtydligas nämndens uppgifter så att de svarar 
mot det nya avtalet. Arbetsutskottets sammansättning formaliseras och strukturen 
anpassas för att harmoniera med de övriga nämnderna i Uppsala kommun. 

Samverkansavtalet och reglementet föreslås gälla från 1 januari 2020 och behöver 
godkännas av respektive samverkanskommuns fullmäktige under hösten 2019. 

Ekonomiska konsekvenser 

Med nuvarande kostnadsfördelning uppgår Uppsala kommuns del av finansieringen år 
2019 till 161 miljoner kronor av nämndens totala budget om 212 miljoner kronor. Om 
den föreslagna förändrade kostnadsfördelningen skulle tillämpas för år 2019 skulle det 
medföra att Uppsala kommuns kostnader för nämnden ökade med cirka 1,5 miljoner 
kronor. Räddningsnämndens budget för 2020 behandlas inom ramen för ordinarie 
mål- och budgetprocess. 

 

Kommunledningskontoret 

 

Joachim Danielsson   Ingela Hagström 
Stadsdirektör Utvecklingsdirektör 
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Kommunledningskontoret 
Minnesanteckningar 

Handläggare: 
John Hammar 

Dnr: KSN 2019-1323 

 

Minnesanteckningar från ägarsamråd 
för den gemensamma 
räddningsnämnden 
Datum: fredagen den 3 maj 2019 

Tid: 15:45 - 17.00 

Lokal: Bergius, Stationsgatan 12 Uppsala 

Närvarande 

Erik Pelling, Uppsala kommun 
Sara Sjödal, Tierps kommun 
Margareta Widén-Berggren, Östham mars kommun 
Patrik Kjellin, ordförande gemensamma räddningsnämnden 
Lennart Owenius, ledamot gemensamma räddningsnämnden (Östhammars kommun) 
Peter Staaland, ledamot gemensamma räddningsnämnden (Tierps kommun) 
Elisabeth Samuelsson, brandchef, Uppsala brandförsvar 
Mikael Lundkvist, ekonomichef Uppsala 
Ola Hägglund, biträdande stadsdirektör Uppsala kommun 
Maria Ahrgren, avdelningschef kvalitet och planering Uppsala kommun 
Jonas Eriksson, ekonomistrateg Uppsala kommun 
John Hammar, nämndsekreterare Uppsala kommun 

Mötespunkter 

1. Handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst, att 
gälla från och med 2020. 

Räddningsnämnden arbetar med underlag för ett nytt handlingsprogram att gälla från 
och med 2020. Handlingsprogrammet ska, enligt lagen (2003:778) om skydd mot 
olyckor, innehålla information om olycksrisker, förmåga och målsättningar för 
mandatperioden. Ett utkast kommer skickas på remiss efter nämndens möte den 29 
maj, och vid sitt möte den 25 september kommer nämnden besluta att skicka 
programmet för beslut hos respektive kommuns kommunstyrelse och 
kommunfullmäktige innan årsskiftet. 

Postadress: Uppsala kommun, 753 75 Uppsala 
Telefon: 018-727 00 00 (växel) 
www.uppsala.se  
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2. Fastigheter och hyror 

Den nya brandstationen i Gimo togs i drift den 5 april. Arbetet med brandstationen i 
Tierp går enligt plan med planerad inflyttning den 31 maj.lAlmunge är fastigheten 
köpt och plan- och byggnadsnämnden har beslutat att påbörja detaljplaneprocessen. 
Östham mars station ska renoveras. Ritningar och kostnadsförslag håller på att tas fram 
inför beslut. 

Det saknas fortfarande separata omklädningsrum för damer på fem av brandförsvarets 
arbetsplatser: övningsfältet Viktoria, Bärby brandstation samt deltidsstationerna i 
Skärplinge, Söderfors och Knutby. Den gemensamma räddningsnämndens ambition är 
att detta ska åtgärdas så snart som möjligt. 

Brandstationerna Bärby, Rosendal och Viktoria/Fyrislund byter ägare till 
Förvaltningsfastigheter AB, FFAB. Den gemensamma räddningsnämnden har 
förhoppningar om att hyresavtal tecknas med FFAB innan sommaren. 

3. Nytt RiB-avtal 

Ett nytt treårigt avtal för deltidsbrandmän blev klart den 30 april. Parterna avser teckna 
ett särskilt "krisavtal" innan midsommar. Brandchef Elisabeth Samuelsson informerar 
samrådet om de nya lönenivåerna. 

4. Rätt till deltid 

Uppsala kommun har på förslag att all personal ska ha rätt till att kunna arbeta deltid. 
Detta skulle kunna innebära utmaningar för brandförsvaret då förslaget bara blir 
kostnadsneutralt om det finns tillgång till vikarier. Brandförsvaret bedömer att de 
skulle behöva utbilda och anställa fler personer vilket skulle kunna innebära en 
kostnadsökning på 1-4 miljoner kronor årligen. 

5. Åtgärder för att stärka förmågan utifrån erfarenheterna sommaren 2018 

Brandförsvaret har gjort insatser för att höja sin kompetens inom såväl 
skogsbrandssläckning som ledning. Bättre rutiner för personaltransport och långa 
insatser har skapats. Genom MSB finns bättre tillgång till helikoptrar, slang och 
kommunikationsutrustning. Ökad förmåga att ta emot hjälp av frivilliga och 
internationella resurser behövs. 

6. Inriktning och budget 2020 med planer 2021-2022 

Vid ägarsamrådet i mars 2018 kom de samverkande kommunerna överens om att 
utöka heltidsstyrkorna i Uppsala samt att utöka den operativa förmågan med fyra så 
kallade "första insatspersoner" som skulle utgå från Vänge, Månkarbo, Lindbacken och 
Karlholm med egna utryckningsfordon. Efter fortsatt analys föreslås att öka 
bemanningen tre befintliga deltidsstationer istället för att etablera "första 
insatspersoner på nya platser. Detta skulle innebära en förstärkning från 56 till 62 
deltidsbrandmän till en kostnad av 3,6 miljoner kronor, vilket är 1,7 miljoner kronor 
lägre än föregående plan för budget 2020. 
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Budget 2020 med planer för 2021-2022 

(tkr) 2019 2020 2021 2022 

Prisindex kommunal verksamhet (PKV)' 3,10% 3,10% 3,00% 

Uppräkning av budget med PKV 212 455 219 041 234 548 243 748 

Övriga justeringar: 

Ny brandstation i Tierp 755 

Ny brandstation i Almunge 1 100 

Utökning RiB-styrkorna, från 56 brandmän i 
beredskap till 62 

1 400 

Utökning av heltidstyrkan i Uppsala tätort 6 300 2 100 

Budget RÄN 2020& plan 2021-2022 212 455 227 496 236 648 244 848 

Fördelning per kommun 

(tkr) 2019 2020 2021 2022 

Tierp 25 334 26 390 27 451 28 402 

Uppsala 160 858 173 807 180 799 187 064 

Östhammar 26 263 27 300 28 398 29 382 

Summa 212 455 227 496 236 648 244 848 

Investeringsram: 

Investeringsram: 
(tkr) 

Investeringsram  

2019 
19 000  

2020 

12 000  

2021 
12 000  

2022 
12 000 

De samverkande kommunerna ställer sig bakom förslaget. 

Vidare kommer man överens om att använda sig av PKV februari för budgetarbetet. 

7. Kostnadsfördelning 

Enligt samverka nsavtalet ska kostnadsfördelningen ses över vart 5:e år och nästa 
översyn är 2020. Kostnadsfördelningen föreslås förändras utifrån förändring i 
folkmängd i respektive kommun enligt tabell. 

Nuvarande procentfördelning Ny procentfördelning Förändring 

Tierp 11,9% 11,6% -0,3% 

Uppsala 75,7% 76,4% 0,7% 

Östhammar 12,4% 12,0% -0,4% 
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Detta innebär att Uppsalas andel av kostnaden ökar och Tierps och Östhammars 
andelar går ner. 

De samverkande kommunerna ställer sig bakom förslaget. 

8. Nytt avtal och reglemente 

Reglementet behöver uppdateras utifrån bland annat den reviderade kommunallagen. 
Även den gemensamma räddningsnämndens arbetsutskott formaliseras och 
strukturen harmoniseras med Uppsala kommuns övriga nämnder. 

1det nya avtalet förtydligas uppgifterna för den gemensamma räddningsnämnden och 
en beskrivning av samråd- och budgetprocess läggs till. Vidare skrivs 
kostnadsfördelningen in och det blir en tydligare beskrivning av uppföljning och tillägg 
om lokalförsörjningsplan. 

Förslagen på avtal och reglemente kommer skickas ut till de samverkande 
kommunerna för godkännande av respektive kommunfullmäktige. 

9. Nästa möte 

Fredag den 22 november 2019, klockan 15:30-16:30 

Erik Petting 
Kommunstyrelsens ordförande, Uppsala kommun 
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Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande 
Datum Diarienummer

2019-10-14 KS 2019/530

Handlingsprogram 2020 – Uppsala Brandförsvar

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att anta Handlingsprogram Uppsala Brandförsvar från 2020 beslutsversion 
och Riskanalys Uppsala Brandförsvar – underlag till handlingsprogram 
från 2020 beslutsversion.

Sammanfattning av ärendet
Nuvarande handlingsprogram för Uppsala brandförsvar gäller till och med 
31 december 2019. Från 1 januari 2020 ska ett nytt handlingsprogram börja 
gälla. Under hösten 2018 reviderades och uppdaterades riskanalysen. 
Under vintern och våren har ett förslag till ett nytt handlingsprogram tagits
fram.

Underlag för handlingsprogrammet och de fem nya inriktningsmål som 
föreslås är bland annat riskanalysen, de nationella målen om ett 
tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor och om effektiva 
räddningsinsatser, förslaget om ett nytt nationellt mål för den förebyggande 
verksamheten, medborgar- och medarbetardialogerna samt den politiska 
viljan som uttryckts i räddningsnämndens arbete.

Under sommaren har förslaget till handlingsprogram varit ute på extern 
remiss. Fjorton organisationer har lämnat svar, dessa finns redovisade i 
samrådsredogörelsen tillsammans med eventuella kommentarer/ändringar.

Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Protokoll Handlingsprogram 2020 - Räddningsnämnden 2019-0033 

+ bilagor

Beslutet skickas till 
Räddningsnämnden 
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Postadress: Uppsala kommun, Brandförsvaret, 753 75 Uppsala 
Besöksadress: Viktoriaanläggningen, Almungevägen 33  Telefon: 018-727 30 00  Fax: 018-727 30 19 
E-post: brandforsvaret@uppsala.se  
www.uppsalabrandforsvar.se 

 
 
 
 
 
 Handläggare: Datum: Diarienummer: 
 Johan Svebrant 2019-09-09 RÄN 2019-0033 
 Verksamhetsutvecklare 
 
 
 
  
 Räddningsnämnden 
 
 

Samråd av förslag till handlingsprogram från 2020 

Räddningsnämnden förslås besluta 
 
att överlämna Handlingsprogram Uppsala brandförsvar från 2020 beslutsversion och Riskanalys 
Uppsala brandförsvar – underlag till handlingsprogram från 2020 beslutsversion till Tierps- Uppsala- 
och Östhammars kommun för beslut om antagande. 
 
Bakgrund 
Nuvarande handlingsprogram för Uppsala brandförsvar gäller till och med 31 december 2019. Från 1 
januari 2020 ska ett nytt handlingsprogram börja gälla. Under hösten 2018 reviderades och 
uppdaterades riskanalysen. Under vintern och våren har ett förslag till ett nytt handlingsprogram tagits 
fram.  
 
Underlag för handlingsprogrammet och de fem nya inriktningsmål som föreslås är bland annat 
riskanalysen, de nationella målen om ett tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor och om 
effektiva räddningsinsatser, förslaget om ett nytt nationellt mål för den förebyggande verksamheten, 
medborgar- och medarbetardialogerna samt den politiska viljan som uttryckts i räddningsnämndens 
arbete.  
 
Under sommaren har förslaget till handlingsprogram varit ute på extern remiss. Fjorton organisationer 
har lämnat svar, dessa finns redovisade i samrådsredogörelsen tillsammans med eventuella 
kommentarer/ändringar. 
 
Bilagor 
Handlingsprogram Uppsala brandförsvar från 2020 beslutsversion  
Riskanalys Uppsala brandförsvar – underlag till handlingsprogram från 2020 beslutsversion 
Samrådsredogörelse  
 
 
Elisabeth Samuelsson 
Brandchef 
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SAMMANFATTNING 

Alla kan drabbas av en brand eller olycka. Räddningsnämndens verksamhet syftar till att skapa en trygg 

och säker miljö för de som bor, verkar och vistas i kommunerna Tierp, Uppsala och Östhammar – oavsett 

kön eller könsuttryck, ålder, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, trosuppfattning 

eller annan omständighet. 

 

Uppsala brandförsvar är sedan 2012-01-01 en gemensam organisation för kommunerna Tierp, Uppsala 

och Östhammar. Detta handlingsprogram enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor är det tredje 

gemensamma programmet och baseras på en uppdaterad riskanalys för de tre kommunerna. Processen att 

ta fram ett nytt, gemensamt handlingsprogram har skett i dialog med medborgare och medarbetare.  

 

Riskanalysen visar att våra tre medlemskommuner har olika demografiska, geografiska, infrastrukturella 

och socioekonomiska förutsättningar och riskbilden varierar därmed. 

 

Utifrån den riskbild som presenterats, de nationella målen om ett tillfredsställande och likvärdigt skydd 

mot olyckor och om effektiva räddningsinsatser, förslaget om ett nytt nationellt mål för den förebyggande 

verksamheten samt den politiska viljan som uttryckts i räddningsnämndens arbete har fem mål 

formulerats för verksamheten från 2020. 

 

Mål 1 – Den enskilde har förmåga och vilja att ta ansvar för sitt brandskydd 

För att minska antalet bränder i bostäder och konsekvenserna av dessa är den enskildes kunskap och 

förmåga central. Brandförsvaret ska arbeta aktivt för att underlätta och hjälpa den enskilde med sitt eget 

brandskydd. Nya metoder och vägar för att nå ut till enskilda ska prövas. 

 

Mål 2 – Riskgrupper har ett bra brandskydd  

Personer i riskgrupper har större risk att skadas allvarligt eller omkomma i bränder. För att öka dessa 

gruppers brandskydd behöver de förebyggande åtgärderna vara anpassade till riskgrupperna. Samarbete 

mellan brandförsvaret och andra organisationer och inom kommunerna är viktigt för att uppnå detta. 

 

Mål 3 – Samhället byggs hållbart avseende brandskydd och riskhänsyn 

Riskanalysen visar på en snabb och omfattande nybyggnation i kommunerna. Det leder till en riskbild 

som förändras. Brandförsvaret ska aktivt arbeta för att samhället byggs hållbart avseende brandskydd och 

riskhänsyn. 

 

Mål 4 – Räddningstjänsten har stark förebyggande och operativ förmåga med kompetens 

och teknik som är anpassad utifrån riskbilden  

Brandförsvaret ska klara av att hantera förändringar i riskbilden och hänga med i den snabba 

omvärldsutvecklingen, både förebyggande och operativt. För att kunna göra det ska medarbetarnas 

kompetens, övningsverksamheten, digitaliseringen samt teknik och utrustning ligga i framkant.  

 

Mål 5 – Räddningstjänsten har en god förmåga att verka vid kriser, höjd beredskap och 

krig 

Riskbilden påvisar behov av utveckling inom området krisberedskap och civilt försvar för brandförsvaret. 

Förmågan behöver stärkas betydligt inom dessa områden. Ytterligare inriktningar och anvisningar från 

staten blir viktiga. 

 

Ett handlingsprogram ska enligt lagen redovisa förmåga och resurser; inte bara så som det ser ut idag utan 

även vad man avser skaffa. Då både förmåga och resurser är sådana som utvecklas kontinuerligt är både 

förmågor och resurser inte så detaljerade utan beskrivna på ett mer övergripande plan.  
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Ordlista 

Anspänningstid – Tiden från att ett larm går till dess att fordonen lämnar brandstationen 

FiP – Första insatsperson. RiB-personal med eget fordon i hemmet som åker direkt till 

olycksplats utan att passera brandstationen 

Insatstid – Tiden från det att ett larm inkommit till räddningstjänsten och till dess att 

räddningsarbetet har påbörjats 

IVPA – I väntan på ambulans. Med IVPA avses insatser som Uppsala brandförsvar utför åt 

Region Uppsala 

LBE – Lag (SFS 2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor 

LSO – Lag (SFS 2003:778) om skydd mot olyckor 

RiB – Räddningspersonal i beredskap (”deltidsbrandmän”) 

Riskgrupp – Personer med större risk att skadas eller omkomma vid brand, exempelvis äldre, 

personer med funktionsnedsättning, missbrukare m. fl.  

SSRC – Storstockholms räddningscentral 
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1 INLEDNING 

Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) säger att varje kommun ska ha ett handlings-

program för förebyggande verksamhet (3 kap, 3§) och ett för räddningstjänst (3 kap, 8§). Det 

finns inget som hindrar att programmen upprättas som ett gemensamt dokument. Det är 

kommunfullmäktige i respektive kommun som beslutar om handlingsprogrammet. 

 

Handlingsprogrammet har flera syften. Ett viktigt sådant är att tala om hur kommunen ska 

arbeta för att uppnå de nationella målen, det vill säga vilka mål som ska gälla på lokal nivå för 

att åstadkomma ett likvärdigt och tillfredsställande skydd mot olyckor samt hur räddnings-

tjänsten organiseras så att insatserna kan genomföras inom godtagbar tid och på ett effektivt 

sätt. Övriga syften är bland annat att ange hur verksamheten är organiserad, planerad och 

resurssatt, samt ange hur samverkan sker.  

 

Räddningsnämnden är en gemensam nämnd för Tierps, Uppsala och Östhammars kommuner. 

Uppsala kommun är värdkommun för nämnden. Räddningsnämnden bedriver verksamhet i de 

tre kommunerna inom ramen för ett avtal och ett nämndreglemente. Uppsala brandförsvar är en 

förvaltning inom Uppsala kommun som svarar under räddningsnämnden.  

2 PROCESSEN 

Den gemensamma nämnden bildades 1 januari 2012. Detta är nämndens tredje 

handlingsprogram under denna form. Arbetet med framtagandet av handlingsprogrammet har 

följt samma mönster som det tidigare programmet. Riskanalysen uppdaterades under 2018. 

Räddningsnämnden har under en workshop i november 2018 tagit del av riskanalysen och 

bidragit med sitt perspektiv. Analysen fastställdes av räddningsnämnden den 12 december 2018. 

 

Under mars genomfördes en medborgar- och medarbetardialog. Vid medborgardialogen fick 

medborgarna möjlighet att svara på en webbenkät som var tillgänglig på brandförsvarets 

hemsida. Enkäten marknadsfördes bland annat i sociala medier och i utvalda tidningar. Fysiska 

träffar genomfördes även där kommuninvånare hade möjligheten att fylla i enkäten. Vid 

medarbetardialogen fick medarbetarna möjlighet att komma med synpunkter. 

 

I april genomfördes en workshop tillsammans med Räddningsnämnden för att ge underlag och 

inriktningar till inriktningsmålen.  

3 LAGSTIFTNING 

Lag (SFS 2003:778) om skydd mot olyckor förkortas LSO. Syftet med lagen när den infördes 

var att gå från detaljreglering till målstyrning och att tydliggöra kommunens roll och ansvar som 

styrande av skyddet mot olyckor. I vissa delar är dock lagen fortfarande detaljstyrande. Bland 

annat styr lagen i detalj hur just styrningen av verksamheten ska ske. De två nationella målen 

som anges i lagen föreslås till exempel brytas ned till lokala säkerhets- och prestationsmål, 

oaktat vilken styrmodell kommunen använder sig av.  

 

Lagen riktar sig till tre olika mottagare: den enskilde, kommunen och staten.  
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Enskilda medborgare har skyldighet att varna och tillkalla hjälp vid en olycka. Ägare eller 

nyttjanderättshavare ska vidare i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och 

livräddning vid brand eller annan olycka. I vissa fall ska dessutom en skriftlig brandskydds-

redogörelse upprättas och lämnas till kommunen. Vid så kallad farlig verksamhet ställs 

dessutom krav på att i skälig omfattning hålla eller bekosta beredskap och utrustning för att 

hindra och begränsa skador till följd av verksamheten.  

 

Kommunens uppdrag är i grunden sex stycken i LSO: 

• Tillsyn av den enskildes ansvarstagande (5 kap 1§) 

• Underlätta för den enskilde att fullgöra sina skyldigheter enligt lagen genom rådgivning, 

information m.m. (3 kap 2§) 

• Sotning och brandskyddskontroll (3 kap 4§) 

• Genomföra räddningsinsatser (3 kap 7§) 

• Lära och utvecklas genom att undersöka olycksorsak och insatsers genomförande (3 kap 

10§) 

• Samordna verksamheten enligt lagen (1 kap 6§, 3 kap 1§) 

 

Samordningsansvaret skiljer sig från de övriga uppdragen i lagen, då det syftar på fler än de 

olyckor som föranleder räddningsinsatser. Här avses att kommunerna ska ta ett bredare grepp 

om skyddet mot oönskade händelser och även inkludera sådant som inte uppfyller räddnings-

tjänstkriterierna, som fallskador, klämskador, cykelolyckor, halkolyckor m.m.  

 

Staten har enligt LSO ett räddningstjänstansvar för fjällräddning, flygräddning, sjöräddning, 

eftersökning av försvunna personer i andra fall, miljöräddningstjänst till sjöss och räddnings-

tjänst vid utsläpp av radioaktiva ämnen. Ansvarig myndighet anges i förordning om skydd mot 

olyckor. Staten utövar dessutom genom Länsstyrelsen tillsyn över kommunernas efterlevnad av 

sina skyldigheter.  

4 NATIONELLA MÅL 

Den övergripande målsättningen med lagen uttrycks i förarbetena som att ”Det måste bli färre 

som dör, färre som skadas och mindre som förstörs”. Av sammanhanget framgår att det är i 

samband med olyckor som avses. Denna övergripande målsättning mynnar ut i två nationella 

mål:  

• Bestämmelserna i denna lag syftar till att i hela landet bereda människors liv och hälsa 

samt egendom och miljö ett med hänsyn till de lokala förhållandena tillfredsställande och 

likvärdigt skydd mot olyckor. (LSO 1 kap 1§) 

• Räddningstjänsten skall planeras och organiseras så att räddningsinsatserna kan påbörjas 

inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt. (LSO 1 kap 3§). 

 

Utredningen En effektivare kommunal räddningstjänst SOU 2018:54 föreslår att ett nytt 

nationellt mål ska införas för den förebyggande verksamheten: 

• Förebyggande verksamhet som staten och kommunerna ansvarar för enligt denna lag ska 

planeras och organiseras så att den effektivt bidrar till att förhindra eller begränsa skador 

till följd av bränder och andra olyckor. Särskild vikt ska läggas vid att förhindra 

människors död och andra allvarliga skador. 
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Med likvärdigt skydd menas inte lika skydd, påpekas i förarbetena. ”En anpassning av det 

allmännas verksamhet enligt lagen får ske till de lokala förhållandena”, vilket innebär att olika 

kombinationer av insatser bör användas för att möta det lokala hjälpbehovet.  

 

Det är dessa mål som enligt förarbetena ska brytas ned till lokalt anpassade säkerhets- och 

prestationsmål. Säkerhetsmålen ska ange det eftersträvade tillståndet man vill uppnå. 

Prestationsmålen är ofta mätbara och styr de prestationer som i sin tur antas leda till 

uppfyllandet av säkerhetsmålen. I propositionen anges att en nämnd kan ges befogenhet att 

under perioden anta närmare riktlinjer för hur handlingsprogrammet ska tillämpas utifrån 

fullmäktiges övergripande riktlinjer.  

4.1 Den enskildes och det offentligas ansvar 

Skyddet mot olyckor och hela området samhällsskydd och beredskap är beroende av flera 

aktörer på olika nivåer. Utgångspunkten är dock alltid den enskilde, antingen i form av individer 

eller organisationer, företag eller liknande. Den enskildes förmåga att förebygga och hantera 

bränder och olyckor, liksom att motstå olika kriser, är avgörande för samhällets samlade 

förmåga. En principiell skiss över ansvarsförhållanden presenteras nedan, utan att göra anspråk 

på att vara heltäckande. 

 
Figur 4.1.1. Principbild av ansvarsfördelning mellan den enskilde och olika nivåer av det 

offentliga. Fritt efter Johansson, 2013 (Societal risk and safety management, Dissertation, 
Karlstad universitet) 
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5 RÄDDNINGSNÄMNDENS UPPDRAG 

Räddningsnämnden svarar enligt ett särskilt samverkansavtal för räddningstjänst i kommunerna 

Tierp, Uppsala och Östhammar i enlighet med vad som åligger kommunerna enligt LSO. 

Huvudansvaret för samordning av kommunernas arbete med skydd mot olyckor ligger dock 

kvar i respektive kommun (LSO 1 kap 6§, 3 kap 1§).  

 

Brandförsvarets verksamhet styrs av en gemensam nämnd med Uppsala kommun som 

värdkommun. Utöver uppdraget inom LSO ska den gemensamma nämnden också svara för 

tillståndsgivning och tillsyn enligt Lag (SFS 2010:1011) om brandfarliga och explosiva 

(förkortas LBE) varor samt i tillämpliga delar för kommunernas uppgifter enligt Lag (1999:381) 

om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.  

 

Handlingsprogrammet är ett av flera program och policyer inom Uppsala kommun. 

 

Inriktningsmålen i handlingsprogrammet har arbetats fram av den gemensamma 

räddningsnämnden vilket innebär att styrningen av brandförsvarets verksamhet utgår från 

samtliga kommuners förutsättningar och behov. Handlingsprogrammets särställning för 

räddningsnämndens verksamhet ligger i att det är ett styrdokument som enbart och direkt 

fokuserar på nämndens uppdrag.  

6 BESKRIVNING AV KOMMUNERNA 

Drygt 263 000 människor bor i Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner. 

Befolkningsstatistik framgår av tabell 6.1 och 6.2. Tillsammans har kommunerna en yta på nära 

5 300 km2. Två av Sveriges mest trafiktäta stråk, Ostkustbanan och E4, går genom området. 

Området som Uppsala brandförsvar täcker framgår i figur 6.1. 

 
Tabell 6.1 Befolkningsstatistik för de tre medlemskommunerna samt riket som helhet. Siffrorna 

gäller 2017-12-31. Källa: SCB befolkningsstatistikdatabas.  
Folk-

mängd 
Kvinnor 

(%) 
Män 
(%) 

Medel-
ålder  
(år) 

0 – 19 
år (%) 

20 – 64 
år (%) 

65+ 
(år) 

Utländsk 
bak-

grund 
(%) 

Uppsala 219 914 50,6% 49,4% 39,0 år 22,5% 60,8% 16,7% 34,0% 
Tierp 20 930 50,9% 49,1% 43,4 år 22,2% 54,1% 23,6% 20,9% 
Östhammar 21 927 51,4% 48,6% 45,0 år 21,1% 52,5% 26,4% 17,7% 
Sverige 10 120 

242 
49,8% 50,2% 41,2 år 23,1% 57,1% 19,8% 31,6% 

 
Tabell 6.2. Medelinkomst per kommun 2016. Källa: SCB befolkningsstatistikdatabas, äldre än 

16 år. 

Medelinkomst Kvinnor (tkr) Män (tkr) Totalt (tkr) 

Uppsala 251 320 285 

Tierp 213 279 246 

Östhammar 232 312 273 

Sverige 246 318 282 
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Figur 6.1. Tierp, Uppsala och Östhammar kommun. 

6.1 Tierps kommun 
Tierps kommun är stor till ytan och har en utspridd befolkning. Två av Sveriges mest trafiktäta 

stråk, Ostkustbanan och E4, går genom kommunen. Landytan är ca 1 550 km2, och 

kuststräckans längd, inräknat öar, är ca 960 km.  

 

Drygt 21 000 invånare bor i kommunen. Cirka en fjärdedel av befolkningen bor i centralorten 

Tierp. Utöver Tierp finns tätorterna Mehedeby, Månkarbo, Karlholmsbruk, Skärplinge, 

Söderfors, Tobo, Upplanda och Örbyhus. Cirka 5700 invånare bor utanför tätorterna på 

landsbygden.1 

 

Tierps kommun är kommunens största arbetsgivare. Region Uppsala, Atlas Copco Tools AB, 

Erasteel Kloster AB samt Habia Cable AB är andra stora arbetsgivare. 

 

Många pendlar till och från Tierp. Cirka 40 procent av de förvärvsarbetande som bor i 

kommunen pendlar till en arbetsplats utanför kommunen. Majoriteten pendlar till Uppsala 

kommun, följt av Östhammar och Gävle. Inpendlingen är också stor.  

 

                                                      

 
1 ”Fakta om befolkningen i Tierps kommun 2018”, www.tierp.se 
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Historiska bruksmiljöer finns i Lövstabruk, Strömsberg, Karlholm, Tobo, Ullfors, Söderfors och 

Örbyhus. 

6.1.1 Framtidsutveckling 

Tierps kommun har de senaste decennierna haft en relativt konstant folkmängd på cirka 20 000 

invånare. Under denna tidsperiod har en omfördelning skett från landsbygden till tätorterna. 

Kommunen har vänt befolkningsutvecklingen och har sedan 2013 vuxit med ca 100 - 200 

personer per år. Kommunen anger i Översiktsplan 2010 – 2030 att planeringen för denna 

tidsperiod ska inriktas på att ta emot en folkökning på 3 000 nya invånare, men att beredskap 

ska finnas för ytterligare 4 000.2  

6.2 Uppsala kommun 
Uppsala kommun är Sveriges fjärde folkrikaste kommun med drygt 220 000 invånare. Landytan 

är 2 234 km2. Centralorten är Sveriges fjärde största tätort med ca 169 000 invånare. Övriga 

tätorter är Almunge, Björklinge, Blackstalund, Bälinge, Danmarksby, Gunsta, Gåvsta, Järlåsa, 

Knutby, Läby, Länna, Lövstalöt, Ramstalund, Skyttorp, Skölsta, Storvreta, Vattholma, Vreta-

Ytternäs och Vänge. I övriga tätorter uppgår befolkningen till cirka 23 500 invånare. Utanför 

tätorterna på landsbygden bor ytterligare cirka 26 300 personer.3 

 

De större arbetsgivarna är Uppsala kommun, Region Uppsala med Akademiska sjukhuset, 

Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet. Uppsala är centrum för en stor del av 

regionens vård, omsorg, utbildning, kultur, handel och service. På Uppsala garnisons område 

finns bl.a. Försvarsmaktens Luftstridsskola och Försvarsmaktens Underrättelse och 

Säkerhetscentrum.  

 

Uppsala är en gammal lärdomsstad, vilket avspeglas i kulturliv och i kulturmiljöer. Uppsala är 

också en modern stad med spetskompetens inom områden som bioteknik, IT och materialteknik. 

Landsbygden präglas av kulturhistoriska bygder med fornlämningar, säteri-, kyrko- och 

herrgårdsmiljöer. 

6.2.1 Framtidsutveckling 

Uppsala kommun har de senaste årtiondena stadigt vuxit, denna trend förväntas fortsätta, i snitt 

har kommunen vuxit med 3200 personer per år sedan 2007, mellan 2016 och 2017 växte 

kommunen med 5355 invånare. Till 2050 väntas kommunen ha vuxit med upp till 135 000 nya 

invånare4. 

 

Översiktsplan 2016 anger att till 2050 kommer ca 60 000 nya bostäder ha tillkommit inne i 

Uppsala tätort. Till samma år har upp till 10 000 nya bostäder byggts i andra prioriterade tätorter 

och ytterligare 1000 bostäder uppförts på landsbygden i övrigt. Stora utbyggnader genomförs 

och planeras i Uppsala tätort. I södra staden (Ulleråker, Rosendal och Ultuna) planeras upp till 

25 000 nya bostäder och i de sydöstra stadsdelarna (Bergsbrunna, Sävja, Nåntuna, Vilan) minst 

10 000 bostäder.  

 

                                                      

 
2 Översiktsplan 2010 – 2030 för Tierps kommun 
3 Statistikenheten, Kommunledningskontoret, Uppsala kommun. Bearbetningar av SCB-statistik 
4 Översiktsplan 2016, Uppsala kommun 
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Satsningar planeras på kollektivtrafiken, dels nytt nät med spårvagn inne i Uppsala men även 

nya järnvägsstationer i Bergsbrunna och Vänge. En utökning till fyra järnvägsspår på hela 

sträckan mellan Uppsala och Stockholm är planerad.  

6.3 Östhammars kommun 
Östhammars kommun är också en kommun med stor yta och utspridd befolkning. Större delen 

av kommunens yta används för jord- och skogsbruk. Landytan är 1503 km2. Kommunen har en 

lång kustlinje med skärgård. Kuststräckans längd, inräknat öar, är ca 3500 km.  

 

Drygt 22 000 invånare bor i kommunen, och befolkningen är ganska jämnt fördelad i de fem 

största tätorterna Östhammar (4764), Alunda (2457), Gimo (2775), Öregrund (1572) och 

Österbybruk (2378). Övriga tätorter i kommunen är Dannemora och Hargshamn. Av 

befolkningen bor drygt 7 500 invånare på landsbygden utanför tätorterna.  

 

Kommunens stora arbetsplatser är Östhammars kommun, Sandvik Coromant AB och Forsmarks 

kärnkraftverk AB. Nästan 3 000 kommuninvånare pendlar till arbeten i andra kommuner. 

Pendlingen sker i huvudsak via väg 288. Inpendlingen är även den betydande, ca 2 000 

personer.  

 

Turismen är en viktig näring. Kommunen har områden med stora naturvärden och ett vackert 

kust- och skärgårdslandskap, som innefattar de gamla hamnstäderna Östhammar och Öregrund. 

Befolkningen i dessa områden ökar flerfalt under sommarmånaderna. Historiska bruksmiljöer 

finns i Österbybruk, Forsmark, Gimo och Harg.  

6.3.1 Framtidsutveckling 

Enligt översiktsplan 2016 har kommunen som mål att öka med mellan 500 – 1000 personer till 

2025. Enligt tillväxtstrategin för Östhammars kommun är målet för kommunen 30 000 invånare 

år 2040. I kommunen finns det efterfrågan på bostäder i samtliga orter.  

 

För Hargs hamn finns planer på en omfattande expansion fram till och med 2025. Bland annat 

kommer farleden fördjupas och en ny kaj byggas för att kunna ta emot större fartyg och 

lagerhallar och lagerytor byggas ut. För närvarande pågår miljöprövning av ett ev slutförvar för 

använt kärnbränsle i Östhammars kommun. Likväl en utökning av befintligt slutförvar av 

kortlivat låg- och medel aktivt radioaktivt avfall. 

6.4 Trafikutveckling 
Trafikverkets rapport ”Prognos för personresor 2030” anger att trafikarbetet med personbil i 

Uppsala län kan komma att växa totalt med 40 % fram till 2030, med en årlig tillväxt på cirka 

1,7 %. I riket som helhet är prognosen en tillväxt årligen om cirka 1,2 % med en total tillväxt 

2030 på 26 %.  

 

Det totala persontransportarbetet för tågtrafiken förväntas öka med 48 % till 2030, detta gäller 

för hela Sverige. Det totala persontransportarbetet för hela Sverige, oavsett trafikslag och längd 

på resa förväntas öka med 27 % fram till 2030.5 

 

                                                      

 
5 Prognos för personresor 2030 – Trafikverkets basprognos 2014 
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Enligt Trafikverkets rapport ”Prognos för godstransporter 2030” förväntas godstransporter på 

väg öka med ca 1,9 % årligen fram till 2030. För järnvägen förväntas en ökning om 1,6 % 

årligen fram till 20306. 

6.5 Riskobjekt i området 
Inom Uppsalas brandförsvars område finns ett antal riskobjekt. Med riskobjekt avses här så 

kallade Sevesoanläggningar eller farliga verksamheter. 

 

Sevesoanläggningar är anläggningar där stora mängder farliga kemikalier hanteras kan omfattas 

av krav enligt Lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av 

allvarliga kemikalieolyckor. Lagen har sitt upphov från det så kallade Seveso-direktivet som 

antagits i EU för att förebygga allvarliga olyckor inom kemiindustrin och begränsa följderna för 

människor och miljö. I lagstiftningen finns två kravnivåer: låg och hög. Ägarna och 

verksamheterna har krav på sig att regelbundet genomföra riskanalyser och handlingsprogram 

för hur allvarliga kemikalieolyckor ska förebyggas.  

 

Farlig verksamhet enligt LSO är en anläggning där verksamheten innebär fara för att en olycka 

ska orsaka allvarliga skador på människor eller miljön där anläggningens ägare eller den som 

utövar verksamheten på anläggningen är skyldig att i skälig omfattning hålla eller bekosta 

beredskap med personal och egendom och i övrigt vidta åtgärder för att begränsa sådana skador 

enligt LSO 2 kap. 4§. Denna beredskap ska komplettera kommunens beredskap för 

räddningsinsats. Det är Länsstyrelsen som beslutar vilka anläggningar i länet som omfattas av 

denna paragraf. Flygplatser som har godkänts enligt 6 kap. 9§ första stycket i luftfartslagen ska 

också omfattas av 2 kap. §4 enligt LSO. Alla Seveso-anläggningar oavsett kravnivå 

klassificeras som farliga verksamheter.  

 

Av tabell 6.5.1 framgår vilka Seveso-anläggningar och farliga verksamheter enligt LSO 2 kap 

§4 som finns i Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner 2019. Information om respektive 

verksamhet finns på www.uppsalabrandforsvar.se. 
  

                                                      

 
6 Prognos för godstransporter 2030 – Trafikverkets basprognos 2014 
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Tabell 6.5.1. Farliga verksamheter i Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner enligt Seveso 
och LSO 2kap §4. Listan hämtad 2019-05-01. 

Anläggning Kommun Seveso Farlig 
verksamhet 

LSO 2:4 

Månkarbo bergtäkt Tierp Lägre kravnivån Ja 

Strömsbergs bergtäkt Tierp Lägre kravnivån Ja 

Söderfors huvuddamm Tierp Nej Ja 

Untra inkl. södra vallen Tierp Nej Ja 

55:ans bergtäkt Uppsala Lägre kravnivån Ja 

Akademiska sjukhusets helikopterflygplats Uppsala Nej Ja 

GE Healthcare Bio-Sciences AB Uppsala Högre kravnivån Ja 

Grän bergtäkt Uppsala Lägre kravnivån Ja 

Recipharm Uppsala AB Uppsala Lägre kravnivån Ja 

Skyttorp bergtäkt Uppsala Lägre kravnivån Ja 

Tensta-Forsa Uppsala Lägre kravnivån Ja 

Upplands Lokaltrafik, depå Fyrislund Uppsala Lägre kravnivån Ja 

Vattenfall Husbyborg Uppsala Lägre kravnivån Ja 

Vattenfall Värme Uppsala AB Uppsala Lägre kravnivån Ja 

AB Sandvik Coromant Östhammar Högre kravnivån Ja 

Forsmarks kraftgrupp AB Kärnkraftverk Östhammar Lägre kravnivån Ja 

  

Med dessa verksamheter i regionen finns en risk för att farliga utsläpp eller komplicerade 

bränder kan uppkomma. Sannolikheten för att en olycka ska hända samt konsekvenserna av en 

olycka på dessa anläggningar minskas något på grund av den omfattande tillsynsverksamheten 

från olika myndigheter samt höga krav på verksamheternas interna skyddsarbete. 

6.6 Hamnar och deras gränser i vatten 

I LSO framgår det att staten ansvarar för sjöräddning, miljöräddningstjänst och 

flygräddningstjänst i havet och de stora sjöarna Vänern, Vättern och Mälaren. Undantaget är 

hamnområde, där kommunen ansvarar för räddningstjänsten. Kommunen fastställer 

hamnområdets utbredning, efter samråd med berörda statliga myndigheter. 

6.6.1 Gräns i vatten, Uppsala kommun 

Staten ansvarar för räddningstjänsten på Ekoln, då denna är en del av Mälaren. Gränsen mellan 

Ekoln och Fyrisån går i linje med den södra kanten av Flottsundsbron, se figur 6.6.1. Något 

kommunalt hamnområde i statligt vatten finns inte i Uppsala kommun.  
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Figur 6.6.1. Gräns för hamnområde vid Fyrisåns utlopp i Ekoln, Uppsala kommun. Gränsen är 

markerad med rött. (Källa: Uppsala kommun) 

6.6.2 Hamnområde Östhammars kommun 

I Östhammars kommun finns ett hamnområde i Hargshamn. Det är det enda hamnområdet 

beslutat av Östhammars kommun och inskrivet i detaljplan, se figur 6.6.2. 

 
Figur 6.6.2 Gräns för hamnområde vid Hargshamn, Östhammars kommun. Blått område 

markerat med WV visar hamnområdet. (Källa: Östhammars kommun) 

6.7 Brandvattenförsörjning 

För försörjning av vatten för brandsläckning finns brandposter anslutna till kommunernas 

allmänna vattenledningsnät. Brandposternas antal och placering bestäms av kommunernas 

förvaltningar/bolag med ansvar för vattenförsörjning i samråd med brandförsvaret. 

 

Tekniska förvaltningen i Tierp, Uppsala Vatten och Avfall AB och Gästrike Vatten i 

Östhammar ansvarar för respektive kommuns brandposter belägna i allmän platsmark. 

Brandposter belägna i allmän platsmark är en del av den allmänna va-anläggningen och va-

huvudmannen ansvarar för drift och underhåll. Där brandposter finns på tomtmark ansvarar 

fastighetsägaren för anläggning, underhåll, tillsyn och snöröjning. 
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I vissa områden i utkanten av Uppsala tätort tillämpas det så kallade alternativsystemet, vilket 

innebär att tillgång till brandförsvarets vattenresurser medger glesare anläggning av 

brandposter. Detta alternativsystem tillämpas inte i industri- eller institutionsområden. 

 

Under handlingsprogramsperioden ska befintliga krigsbranddammar i kommunerna inventeras 

och ansvars- och ägandeförhållanden tydliggöras. 

 

7 SAMMANFATTNING AV RISKANALYS 

Detta kapitel är en sammanfattning av riskanalysen som genomförts för detta handlingsprogram, 

Riskanalys – underlag för handlingsprogram från 2020. Riskanalysen omfattar olyckor som kan 

leda till räddningsinsats i Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner. Riskanalysen är ett 

underlag till handlingsprogrammet såväl som för den årliga verksamhetsplanen. 

7.1 Vanligt förekommande olyckor 

Antalet räddningsinsatser totalt som gjorts inom Uppsala brandförsvar är fördelade enligt figur 

7.1. Som framgår av figuren minskade antalet insatser under några år från 2007 till 2010. Stor 

del av denna minskning beror på minskat antal sjukvårdslarm/IVPA. Uppsala kommun har haft 

ca 1600 – 1700 insatser årligen. I Östhammar minskade antalet insatser under flera år och har nu 

stabiliserats runt 230 insatser årligen. Tierp har cirka 260 insatser per år, denna siffra är relativt 

konstant med endast mindre variationer. Totalt hanterar Uppsala brandförsvar cirka 2200 

insatser per år, 2017 hanterades 2276 insatser. Preliminär statistik för 2018 visar på en ökning 

av antalet insatser jämfört med 2017. 

 

 
Figur 7.1. Totalt antal insatser för Uppsala brandförsvar. Detta omfattar både insatser som var 

räddningstjänst enligt LSO såväl som andra uppdrag. Källa: IDA. 
 

Bilden ser något annorlunda ut om antalet insatser räknas per 1000 invånare i respektive 

kommun. Som framgår av figur 7.2 har antalet insatser per 1000 invånare varit relativt konstant 
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i Uppsala kommun sedan 2007. En kraftig minskning i antalet insatser noteras för Östhammars 

kommun, från att ha haft strax över 20 insatser per 1000 invånare 2008 så har det minskat till 

cirka 10 insatser per 1000 invånare. En stor del av denna minskning förklaras i att antalet 

sjukvårdslarm/IVPA har minskat kraftigt, framförallt i Östhammars kommun. 

 

Antalet insatser per 1000 invånare har minskat även i Tierps kommun jämfört med toppåret 

2008 då det var 17,3 insatser per 1000 invånare. Sedan 2008 har det bortsett från lägsta 

noteringen 2010 varit cirka 13 insatser per 1000 invånare i Tierps kommun. Som helhet har 

Uppsala brandförsvar färre insatser per 1000 invånare än Sverige som helhet. Detta gäller även 

på kommunnivå för Uppsala och Östhammar. Tierps kommun har ungefär lika många eller 

något fler insatser per 1000 invånare än Sverige som helhet.  

 

 
Figur 7.2. Antal insatser per 1000 invånare för respektive kommun. Detta avser samtliga 

uppdrag som brandförsvaret åkt på, även sådana uppdrag som inte är räddningstjänst enligt 
LSO. Källa: IDA. 

 

Av figur 7.3 framgår fördelningen av insatserna. Drunkning och drunkningstillbud är allvarliga, 

men inte vanligt förekommande. Inom Uppsala brandförsvar består andelen insatser till 0,4% av 

drunkning/-tillbud och i Sverige 0,4%.  
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Figur 7.3. Fördelning av insatserna för Uppsala brandförsvar, 2014 - 2017. Källa: IDA. 

 

Huvuddelen av insatserna inträffar mellan klockan 08 och 23. Räddningsinsatsernas fördelning 

över året visar att andelen insatser är större under perioden april till november. Fördelningen 

beror även på vilken typ av insats det är frågan om, exempelvis inträffar den största delen av 

bränderna som inte är i byggnader mellan mars och oktober, dvs under gräs- och 

skogsbrandssäsongen. Antalet brand i byggnad och trafikolyckor ökar under vintern. 

7.1.1 Brand i byggnad 

I Uppsala kommun hanterar brandförsvaret årligen cirka 170 – 200 bränder i byggnader. I Tierp 

och Östhammars kommuner hanteras cirka 25 – 30 per år. Sett till invånarantalet har Tierp och 

Östhammars kommuner fler bränder i byggnader per 1000 invånare än Uppsala kommun och 

Sverige som helhet. Brandförsvaret som helhet har färre bränder i byggnader per 1000 invånare 

än Sverige som helhet.  

 

Majoriteten av bränderna inträffar i eller i anslutning till en tätort. I samtliga tre kommuner har 

det även inträffat byggnadsbränder i glesbygd.  

 

58 % av bränderna i byggnader inträffar i småhus eller flerbostadshus. 5 % är industribränder, 

20 % är i byggnader med allmänna verksamheter och 17 % är övriga byggnader. Andelen 

bränder i villor är större i Östhammar och Tierp än i Uppsala där andelen bränder i 

flerbostadshus är större. Majoriteten av bostadsbränderna inträffar under eftermiddagen och 

kvällen. 

7.1.2 Personskador vid brand i byggnad 

Under perioden 2007 till 2017 har 30 personer omkommit i brand i de tre kommunerna, tre i 

Östhammars kommun, sex i Tierps kommun och 21 i Uppsala kommun. Fördjupad statistik 

finns för dödsbränderna fram till 2015 vilket omfattar 24 dödsfall. Majoriteten av 

dödsbränderna har varit i villor eller flerbostadshus. 22 av de omkomna var män, varav 13 var 
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äldre än 65 år och åtta var i åldern 45 till 64 år. Minst sju av de omkomna hade någon form av 

funktionshinder. 18 omkom innan brandförsvarets framkomst eller innan räddningsinsats kunde 

genomföras. Ungefär hälften av dödsbränderna har inträffat utanför tätort. 

 

Elva av dödsbränderna har inträffat mellan klockan 17 och 07. Fyra har inträffat mellan klockan 

07 och 10. Fem dödsbränder har inträffat under dagtid. Majoriteten av dödsbränderna sker 

fredagar – söndagar och de flesta inträffar under vinterhalvåret, mellan oktober och februari.  

 

I 5 % av dödsbränderna har det konstaterats att det funnits brandvarnare. Vid 33 % av bränderna 

har det saknats brandvarnare och i 62 % är det okänt om det fanns.  

 

Vid tolv av dödsbränderna är brandorsaken okänd. Branden var anlagd med uppsåt vid två 

bränder, rökning orsak vid tre bränder. Andra brandorsaker är tekniskt fel, värmeöverföring, 

levande ljus och eldning av gräs. Dessa var brandorsak vid en brand var. 

 

Av de som skadas vid bränder är majoriteten män. Åldersfördelningen av de som skadas vid 

brand är mer jämnt fördelad än åldersfördelningen vid dödsbränder. 

7.1.3 Brand ej i byggnad 

Brandförsvaret åker årligen på cirka 330 bränder som inte är i byggnader. Av dessa inträffar 

cirka 280 i Uppsala kommun, cirka 20 i Östhammars kommun och cirka 30 i Tierps kommun. 

Sedan 2013 har antalet insatser ökat kraftigt. 2017 genomfördes 488 insatser. Denna ökning har 

främst skett i Uppsala kommun. Det som ligger bakom ökningarna är framförallt ett större antal 

bränder i skog och mark, fordon, soptunnor och containrar.  

 

Majoriteten av bränderna har inträffat i eller i anslutning till tätorter eller vägar. Den vanligaste 

insatsen är bränder i fordon. Andra vanliga brandobjekt är mark och skog, soptunnor och 

containrar. En stor del av bränderna är anlagda med uppsåt. 32 % av bränderna i det fria bedöms 

vara anlagda, men mörkertalet är stort, för 45 % av bränderna är orsaken okänd. För bränder i 

personbilar bedöms 46 % av bränderna vara anlagda. De flesta bränderna inträffar under 

eftermiddagen till efter midnatt. 

7.1.4 Trafikolyckor 

Under åren 2014 – 2017 har Uppsala brandförsvar hanterat totalt 1158 trafikolyckor. Trenden 

för de senaste åren är en ökning av antalet trafikolyckor. Mellan 2007 och 2011 åkte Uppsala 

brandförsvar på cirka 210 – 250 trafikolyckor årligen. 2012 skedde en kraftig ökning till nästan 

350 trafikolyckor. Denna ökning har hållit i sig sedan dess. 

 

Årligen åker brandförsvaret på cirka 200 trafikolyckor i Uppsala kommun. I Östhammars 

kommun inträffar årligen cirka 30 till 40 trafikolyckor och i Tierps kommun cirka 50 olyckor. 

Antalet olyckor per 1000 invånare är betydligt fler i Tierps kommun än övriga två kommuner. 

Antalet omkomna och sjukhusvårdade till följd av trafikolycka minskar i Uppsala län.  

 

Majoriteten av trafikolyckorna inträffar dagtid, med en topp mellan klockan 15 och 17. Antalet 

trafikolyckor ökar under vintermånaderna.  
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7.1.5 Drunkning 

Årligen åker Uppsala brandförsvar i snitt på sju insatser till drunkningsolyckor. Sedan 2007 har 

47 drunkningsinsatser skett i Uppsala kommun, 11 i Tierps kommun och 14 i Östhammars 

kommun. De flesta drunkningar sker under perioden juni - september och i januari – februari. 

Flest drunkningar inträffar under eftermiddagar samt runt klockan 02 – 03. Årligen omkommer 

en till fem personer i Uppsala län genom drunkning.  

7.1.6 Utsläpp av farligt ämne 

Uppsala brandförsvar åker på i snitt 43 insatser till utsläpp av farligt ämne årligen. De flesta 

insatserna har varit sanering vid läckage av drivmedel, smörjmedel och hydraulolja från fordon. 

80 % av utsläppen har skett ute i det fria. Andra vanliga platser där utsläpp skett är i olika typer 

av industrier (6 %), allmän verksamhet (ex skolor, bad, handel) (7 %) men även bostäder (7 %).  

 

De flesta utsläppen inträffar dagtid mellan cirka klockan 07 och 17. De flesta utsläppen inträffar 

i perioden april till september.  

7.1.7 IVPA/sjukvårdslarm 

IVPA/sjukvårdslarm är inte något som brandförsvaret enligt lag har ansvar för att utföra. 

Analysen omfattar ändå dessa insatser eftersom det sedan länge setts som ett viktigt uppdrag i 

organisationen, och eftersom insatserna utgör en stor andel av brandförsvarets insatser.  

 

IVPA är förkortning för ”I Väntan På Ambulans”. Med IVPA/sjukvårdslarm avses insatser som 

Uppsala brandförsvar utför åt landstinget med landstinget som huvudman. RiB-personal med 

delegation att utföra uppdrag åt landstinget åker ut med två RiB-anställda brandmän för att vidta 

livsuppehållande åtgärder (prio 1) tills ambulans anländer och tar över insatsen.  

 

Antalet IVPA/sjukvårdslarm varierar mellan kommunerna. Uppsala har cirka 140 larm per år. 

Tierp har cirka 40 – 50 per år och Östhammar cirka 60 – 70. Antalet IVPA/sjukvårdslarm har 

minskat kraftigt sedan 2008. 2008 var det 332 insatser i Uppsala kommun, 241 i Östhammars 

kommun och 126 i Tierps kommun. Anledningen till minskningen är att Region Uppsala har 

ändrat kriterierna för dessa insatser.  

7.1.8 Övrigt 

Uppsala brandförsvar larmas årligen på många andra typer av insatser, exempelvis nödställd 

person, översvämning, hjälp till polis etc. Dessa insatser är inte alltid att betrakta som en 

räddningsinsats enligt lagens mening.  

 

Årligen hanterar brandförsvaret cirka 35 larm till nödställd person. Detta kan exempelvis vara 

arbetsplatsolyckor och suicid. Varje år hanteras cirka 15 larm till översvämning av vattendrag 

eller annan vattenskada. Ett antal insatser varje år är hjälp till polis, exempelvis vid bombhot. 

7.2 Stora oönskade händelser 

Riskanalysen omfattar även en kvalitativ del, som behandlar de stora olyckor eller stora 

oönskade händelser som inträffar mer sällan. Dessa behöver inte nödvändigtvis innebära en 

räddningsinsats för brandförsvaret, men beaktas eftersom att de kan ha en påverkan på 

brandförsvarets förmåga eller det kan förväntas att brandförsvaret har en roll i hanteringen av 

händelsen.  
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I riskanalysen för handlingsprogrammet analyseras ett antal scenarier som kan tänkas inträffa 

som skulle få påverkan på Uppsala brandförsvars geografiska område. Dessa scenarier framgår i 

tabell 7.2.1. 

 
Tabell 7.2.1 Scenarier från den kvalitativa delen i riskanalysen med bedömd sannolikhet, 

konsekvens och trend. Definitioner av respektive parameter för sannolikhet och konsekvens 
framgår i Riskanalys – underlag för handlingsprogram från 2020.   

Sannolikhet Konsekvens Trend 

Brand med omfattande personskador Låg Stor Oförändrad 

Brand med omfattande egendomsskador Hög Liten Oförändrad 

Olycka i kärnteknisk anläggning Låg Stor Oförändrad 

Komplicerade utsläpp av farliga ämnen Hög Medel Oförändrad 

Omfattande kommunikations- och 
transportolyckor 

Medel Medel Ökande 

Extremt väder Hög Medel Ökande 

Översvämning i samband med höga flöden 
eller skyfall 

Hög Medel Ökande 

Omfattande skogsbrand Hög Medel Ökande 

Ras och skred - - - 

Dammbrott Låg Stor Minskande 

Störningar i samhällsviktiga funktioner Hög Stor Ökande 

Anlagd brand Hög Medel Ökande 

Social oro Hög Medel Ökande 

Terror Medel Medel Ökande 

Evenemangsrelaterade händelser och 
händelser i publika lokaler 

Medel Liten Oförändrad 

Olycka i undermarksanläggning Låg Liten Oförändrad 

Olycka i svårtillgängligt område Hög Liten Oförändrad 

Krig Låg Stor Ökande 

Flera samtidiga större händelser Hög Medel Ökande 

Större sjukdomsutbrott Medel Medel Oförändrad 

 

Dessa händelser kan sammanfattas i att de ofta är komplexa händelser som har stort 

ledningsbehov och i vissa fall även kräver omfattande materiella och personella resurser, i vissa 

fall över lång tid. 

7.3 Framtidsutmaningar 

I riskanalysen identifieras ett antal framtidsutmaningar som har direkt påverkan på 

brandförsvaret: 

• Befolkningsutveckling. Uppsala brandförsvar verkar i en expansiv region och alla tre 

medlemskommuner räknar med att växa under kommande decennier. Framförallt 

Uppsala tätort väntas växa mycket, med upp till 60 000 nya bostäder och upp till 

135 000 nya invånare. Fler invånare kommer innebära att brandförsvarets insatser 
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kommer att öka i antal. Samtidigt blir befolkningen allt äldre, vilket innebär att en av 

riskgrupperna förväntas bli allt större.  

• Förtätning av tätorterna. Allt fler flyttar till tätorterna. Det stora behovet av bostäder 

leder till förtätning i städerna, även i anslutning kring farligt godsleder och riskobjekt. 

Det är viktigt att risknivåerna är acceptabla vid förtätning. Förtätningen kan också 

innebära större komplexitet och nya utmaningar vid räddningsinsatser.  

• Trafikutveckling. Trafikmängderna i Uppsala län förväntas öka både avseende 

personresor och godstransporter.  

• Klimatförändringar. Förändringar i klimatet har en påverkan på Uppsala brandförsvars 

område. Förändringarna kan leda till fler och mer omfattande klimatrelaterade 

händelser. Torka och låga grundvattennivåer kan innebära att tillgången till släckvatten 

blir sämre. 

• Nya byggmetoder, material och teknik. Nya byggmetoder och byggmaterial i 

kombination med allt mer komplexa byggnader (exempelvis höga trähus) innebär nya 

utmaningar vid räddningsinsatser. Vattensprinkler är då ofta en förutsättning för 

brandskyddet, och dess tillförlitlighet är avgörande. Särskilt i trähus ökar dock sprinkler 

risken för omfattande vattenskador. Byggfel i sådana byggnader kan underminera 

brandskyddet i stor omfattning. En utmaning är att bygga sådana byggnader hållbart 

även ur ett brandskyddsperspektiv och att byggherrar och fastighetsägare har kunskap 

om vilket brandskydd en byggnad faktiskt har och vad en brand kan få för konsekvens. 

Den tekniska utvecklingen går fort vilket innebär nya risker att ta hänsyn till vid 

räddningsinsatser (exempelvis nya drivmedel, solcellsanläggningar med mera). 

Sammantaget ställer detta krav på anpassad utbildning, övning, teknik och taktik för 

brandförsvaret.  

• Ökade skillnader mellan grupper. Förändringar i samhället gör att klyftorna i samhället 

blir större. Detta kan innebära att händelser kopplade till social oro blir allt vanligare.  

• Rekrytering av personal. Bland annat urbaniseringstrenden och brist på arbetstillfällen 

på landsbygd har bidragit till svårigheter att rekrytera och behålla räddningspersonal i 

beredskap. Även rekrytering av heltidsbrandmän, brandingenjörer, brandinspektörer och 

specialister blir allt svårare. Denna problematik förväntas öka på nationell såväl som 

lokal nivå.  

7.4 Slutsatser 

I detta kapitel sammanfattas de slutsatser som dras av riskanalysen. 

• Samtliga tre kommuner räknar med att växa befolkningsmässigt i någon omfattning. 

Uppsala står för den allra kraftigaste förväntade ökningen i befolkning. Den planerade 

och pågående omfattande förtätningen och nybyggnationen i Uppsala tätort kommer i 

förlängningen ha påverkan på brandförsvaret. Antalet insatser kan förväntas att öka. 

• De tre medlemskommunerna har mycket olika demografiska, geografiska, 

infrastrukturella och socioekonomiska förutsättningar och riskbilden varierar därmed. 

• I arbetet med att ta fram riskanalysen har det inte observerats några större förändringar, 

trenderna har snarare förstärkts.  

• Majoriteten av de som omkommit i brand under perioden var män. Äldre män med 

någon form av funktionsnedsättning, boende på landsbygd eller glesbygd löper högre 

risk att omkomma i brand. I takt med att befolkningen blir äldre och fler bor kvar 

hemma kommer också denna riskgrupp att öka. 
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• Antalet trafikolyckor förefaller öka, men inte antalet trafikolycksskadade. Säkrare bilar 

och vägar leder sannolikt till mindre allvarliga olyckor, men olyckorna fortsätter att 

inträffa. 

• Sannolikheten för flera av de kvalitativt värderade riskerna bedöms öka, inte minst 

väder- och klimatrelaterade händelser som i sig kan få följdkonsekvenser för till 

exempel elförsörjning och tele-/IT-kommunikation. Med ökat antal väderrelaterade 

händelser kommer krav ställas på brandförsvarets förmåga att hantera dessa.  

• De geopolitiska spänningarna i närområdet och ökande inslag av våldsbejakande 

extremism kan inte bortses ifrån och kan ge konsekvenser för till exempel återtagande 

av förmåga inom civilt försvar och befolkningsskydd. 

• Den snabba tekniska utvecklingen, nya byggmetoder och nya material i kombination 

med en mycket omfattande nybyggnation i kommunerna kommer innebära nya risker 

att hantera vid räddningsinsatser. 

 

Det går självklart att lyfta fram fler slutsatser, men dessa sammanfattar några av huvuddragen. 

Det finns flera områden att hålla under uppsikt och arbeta aktivt med, men något direkt 

alarmerande missförhållande eller kraftig avvikelse från det förväntade har inte framkommit 

under arbetet med denna analys. I ett nationellt perspektiv är våra medlemskommuner relativt 

säkra. 

8 MEDBORGAR- OCH MEDARBETARDIALOG 

Under framtagandet av handlingsprogrammet genomfördes en medborgar- och 

medarbetardialog. Dialogerna syftade till att stärka påverkansmöjligheten och delaktigheten för 

kommuninvånarna och inom organisationen. 

8.1 Medborgardialog 

Medborgardialogen genomfördes som en webbenkät som var tillgänglig på brandförsvarets 

hemsida under mars månad. Enkäten marknadsfördes bland annat i sociala medier och i utvalda 

tidningar. Fysiska träffar genomfördes även där kommuninvånare hade möjligheten att fylla i 

enkäten på plats och träffa representanter för brandförsvaret.  

 

Enkäten har genomförts i medborgardialoger i samband med framtagandet av de två föregående 

handlingsprogrammen. Denna gång omarbetades frågorna för att bli enklare att förstå. Enkäten 

fick totalt 956 svar. Vid medborgardialogen 2015 fick motsvarande enkät 190 svar.  

 

Svaren i medborgardialogens enkätundersökning redovisas i tabell 8.1.1 och figur 8.1.1.  

 
Tabell 8.1.1. Varje svarande fick möjlighet att välja ut upp till fem alternativ som svar på frågan 

”Vad tycker du att Uppsala brandförsvar ska arbeta särskilt mycket med 2020 – 2023?”. 

Aktivitet Antal 
röster 

Prioritet Prioritet 
2015 

Trend 

- Lära kommunens invånare vad de ska 
göra vid en brand eller vid en olycka 

456 1 4  

- Se till att samhället fungerar så normalt 
som möjligt vid större kriser som till 
exempel storm, torka, snöoväder och 
långvarigt elavbrott 

452 2 1  
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- Öka samarbetet med Region Uppsala om 
sjukvårdslarm så att brandpersonal 
larmas för att snabbt kunna ge sjukvård 
vid exempelvis ett hjärtstopp 

440 3 10  

- Förebygga olyckor genom att samarbeta 
med andra förvaltningar i kommunen (till 
exempel socialtjänsten och 
äldreförvaltningen), andra myndigheter 
och organisationer (till exempel 
polismyndigheten och 
Brottsförebyggande rådet, BRÅ) 

400 4 2  

- Förebygga bränder hos personer i 
riskgrupper, till exempel äldre och 
personer med funktionsnedsättningar 

379 5 9  

- Se till att kommunerna byggs på ett så 
säkert sätt som möjligt (utifrån risker som 
till exempel kemikalietransporter och 
industrier) 

342 6 7  

- Lära av olyckor för att bli bättre på att 
hantera olyckor och bränder i framtiden 

341 7 6  

- Minska antalet bränder i bostäder 333 8 3  
- Minska antalet anlagda bränder 288 9 8  
- Förebygga olyckor vid särskilda 

riskobjekt, till exempel industrier med 
stora mängder kemikalier 

251 10 11  

- Minska antalet bränder i skolor 224 11 8  
- Minska olyckor och bränder på 

landsbygden 
161 12 13  

- Förebygga bränder vid byggnader och 
miljöer som är kulturellt värdefulla 

137 13 14  

- Minska olyckor och bränder i stadsmiljö 94 14 12  
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Figur 8.1.1. De som svarade på enkäten fick utifrån ett antal påståenden svara hur de uppfattar 

brandförsvaret. 

 

Av de som svarade bodde 16 % i Tierps kommun, 23 % i Östhammars kommun, 53 % i 

Uppsala kommun och resterande 8 % i annan kommun. 51 % identifierade sig som kvinnor, 48 

% som män och 1 % som annat. Åldersfördelningen var enligt figur 8.1.2. 

 

 

 
Figur 8.1.2. Åldersfördelningen hos de som svarade på enkätundersökningen. 
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Av medborgardialogen framgår att det som prioriteras högst är utbildning av allmänheten, 

krisberedskap samt förebyggande arbete och samarbete tillsammans med andra förvaltningar 

och organisationer. Det framgår även att allmänheten har ett stort förtroende för brandförsvaret. 

Det finns även en tilltro till den nuvarande förmågan att hantera bränder och olyckor och även 

att förmågan kommer att öka i framtiden. 

8.2 Medarbetardialog 

Medarbetarna i brandförsvaret har fått ta del av riskanalysen och fått möjlighet att besvara två 

frågor:  

1. Vad anser ni är särskilt viktigt att satsa på kommande handlingsprogramsperiod? 

2. Vilken är den största utmaningen för Uppsala brandförsvar?  

Vid medarbetardialogerna har det förts fram ett antal synpunkter. En stor del av synpunkterna 

har kunnat hänföras till ett antal utvecklingsområden, som exempelvis bemanning och förmåga 

kopplat till riskbild och teknisk utveckling, minska antalet och konsekvenserna av 

bostadsbränder samt kompetensförsörjning. 

Svaren har sammanställts och redovisats till Räddningsnämnden och därmed utgjort ett av 

underlagen till detta handlingsprogram och de mål som beskrivs i kapitel 10.  

9 ORGANISATION OCH RESURSER 

Enligt Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor har den enskilde, privatperson såväl som 

företag och organisationer, ansvaret för sin egen säkerhet och sitt skydd mot olyckor. 

Brandförsvarets förebyggande arbete syftar till att underlätta för den enskilde att ta sitt ansvar 

och därigenom verka för att minska antalet olyckor och dess konsekvenser. Det förebyggande 

arbetet är främst inriktat på bränder. När olyckor väl inträffar och den enskilde inte själv har 

förmåga att hantera konsekvenserna hjälper brandförsvaret till med hanteringen av olyckan. 

Utöver brandförsvaret finns det många organisationer och myndigheter i samhället som verkar 

för trygghet och säkerhet, såsom sjukvården, hemtjänsten, polisen, väktarbolag, försvarsmakten, 

svenska kyrkan, frivilliga resursgrupper, andra kommunala förvaltningar med flera. 

Brandförsvaret är alltså en del av samhällets totala säkerhets- och trygghetsarbete och den totala 

förmågan att hantera olyckor. Utgångspunkten i allt säkerhets- och trygghetsarbete är den 

enskildes förmåga. 

9.1 Den enskildes förmåga 

Den enskilde har enligt lagen om skydd mot olyckor ett eget ansvar för att skydda sitt liv, sin 

egendom och att inte orsaka olyckor. I första hand är det den enskildes skyldighet att själv vidta 

och bekosta åtgärder för att förhindra och begränsa olyckor. Först när en olycka inträffat eller 

när det finns en överhängande fara för en olycka, och den enskilde själv eller genom att anlita 

någon annan inte kan klara av situationen är det samhällets skyldighet att ingripa. Se även 

kapitel 3 och 4.1. 

 

Dessa skyldigheter innebär ett antal förväntningar på den enskilde. Den enskilde har: 

• Kunskap om att man har ett ansvar för att förebygga och hantera olyckor.  
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• Kännedom om hur lång tid det tar innan man kan räkna med att hjälp är på plats efter att 

112 larmats, och anpassar sitt eget brandskydd utifrån detta.  

• Förmåga att rädda och varna de som eventuellt är i fara, larma 112 och i den mån det är 

möjligt begränsa skadan. 

• Fungerande brandvarnare för att kunna upptäcka en brand i tid. 

• Släckutrustning för att kunna fördröja en brands utveckling innan brandförsvaret 

kommer fram. 

 

Brandförsvaret arbetar för att underlätta för den enskilde att fullgöra sina skyldigheter och leva 

upp till dessa förväntningar.  

 

För att stärka den enskildes förmåga dit brandförsvaret har lång insatstid har brandförsvaret 

placerat ut materialdepåer på ett antal platser, se även kapitel 9.3. 

9.2 Brandförsvarets förmåga till förebyggande arbete 

Hela organisationen bidrar på olika sätt till det olycksförebyggande arbetet. Funktionsansvar för 

den förebyggande verksamheten finns på enheten för samhällsskydd där även 

specialistkompetens finns samlad i form av ett antal brandingenjörer och brandinspektörer. 

Medarbetarresursens volym och sammansättning varierar till viss del över tid. 

 

Det olycksförebyggande arbetet syftar främst till att förebygga bränder. Huvudansvaret för 

samordning av kommunernas arbete med skydd mot olyckor finns kvar i respektive kommun, se 

även kapitel 5.  

 

Brandförsvarets brandförebyggande verksamhet syftar till att säkerställa ett skäligt brandskydd 

för den enskilde samt en säker hantering av brandfarlig och explosiv vara i Tierp, Uppsala och 

Östhammars kommuner. Den brandförebyggande verksamhetens huvudsyfte är att säkerställa 

skydd för liv och hälsa.  

  

För att åstadkomma detta finns ett flertal olika verktyg; information och rådgivning, extern 

utbildning, tillsyn enligt LSO och LBE, hanteringstillstånd för brandfarlig och explosiv vara, 

samverkan samt rengöring (sotning) och brandskyddskontroll av fasta förbränningsanordningar. 

9.2.1 Info och rådgivning 

Brandförsvaret genomför information och rådgivning riktad till den enskilde. Informations- och 

rådgivningsarbetet syftar till att underlätta för den enskilde att fullgöra sina skyldigheter enligt 

LSO och LBE och leva upp till förväntningarna som beskrivs i kapitel 9.1. Information och 

rådgivning ges bland annat genom: 

• Annonsering 

• Öppet hus 

• Information på hemsida 

• Riktade informationsutskick 

• Utbildningar  

• Särskild informations- och rådgivningstelefon 

• I samband med annan verksamhet såsom tillsyn, områdesbesök, utryckningsverksamhet 

mm 

• Riktad information i bostadsområden eller till specifika målgrupper 
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• Skolinformation 

• Deltagande i olika evenemang, mässor mm  

9.2.2 Extern utbildning 

Brandförsvaret genomför extern utbildning riktad främst till medlemskommunerna, men även 

till privata företag och enskilda i Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner. Syftet med 

utbildningarna är att öka kunskapen om brandskydd och därigenom underlätta för kommunala 

förvaltningar och privata företag att bedriva ett fungerande systematiskt brandskyddsarbete.  

9.2.3 Tillsyn 

Uppsala brandförsvar är tillsynsmyndighet enligt LSO och LBE i Tierp, Uppsala och 

Östhammar kommuner. Tillsynerna syftar till att granska att fastighetsägare, 

nyttjanderättshavare och tillståndshavare uppfyller de krav som följer av aktuell lag och dess 

föreskrifter.  

 

Tillsyn kan genomföras på alla byggnader eller andra anläggningar i medlemskommunerna 

och där brandfarlig eller explosiv vara hanteras. Tillsyn genomförs främst där risken för 

personskador i händelse av brand bedöms som störst. Tillsyn är brandförsvarets skarpaste 

verktyg och ska riktas där det gör mest nytta och ger störst effekt. Den regelbundna 

tillsynsverksamheten planeras utifrån tidsfrister. Utöver detta genomförs även tematillsyner på 

för året utvalda prioriterade verksamheter. Då särskilt behov uppkommer genomförs även 

händelsebaserade tillsyner. Planering av tillsynsverksamheten sker årligen i brandförsvarets 

tillsynsplan. 

 

Tillsyn kan leda till att beslut meddelas om att åtgärder ska genomföras för att höja nivån på 

brandskyddet. 

 

Delegation att utföra tillsyn enligt LSO och LBE ges enligt gällande delegationsordning efter en 

bedömning att nödvändig kompetens innehas.  

9.2.4 Tillstånd brandfarlig och explosiv vara 

Uppsala brandförsvar är tillståndsmyndighet enligt Lagen (2010:1011) om brandfarliga och 

explosiva varor. Vid tillståndsansökan genomförs en granskning i syfte att säkerställa att de 

krav som ställs i lagen och dess föreskrifter uppfylls.  

9.2.5 Samverkan 

Brandförsvaret arbetar för att Tierps, Uppsala och Östhammars kommuner ska vara säkra och 

trygga kommuner, genom samarbete och samverkan med ett flertal förvaltningar, organisationer 

och myndigheter både lokalt, regionalt och nationellt. Brandförsvaret ska arbeta på ett likvärdigt 

sätt mot de tre kommunerna i den gemensamma nämnden, med vissa variationer utifrån den 

lokala riskbilden. Samverkan sker i ett flertal olika forum, exempelvis kontinuerliga möten med 

andra förvaltningar, deltagande i konferenser, informationsmöten med företag samt dialog med 

medborgare.  

 

Brandförsvaret är remissinstans till flera olika förvaltningar och organisationer, främst: 

• Plan- och byggnadsnämnderna gällande plan- och byggprocess 

• Tillståndsenheterna gällande serveringstillstånd 
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• Polismyndigheten gällande publika evenemang och danstillstånd 

9.2.6 Sotning och brandskyddskontroll 

Uppsala brandförsvar ansvarar för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll av fasta 

förbränningsanordningar i Tierps, Uppsala och Östhammars kommun. På uppdrag av 

räddningsnämnden utförs rengöring och brandskyddskontroll i Tierps, Uppsala och Östhammars 

kommuner av entreprenörer som räddningsnämnden tecknat avtal med. Respektive 

skorstensfejarmästare ansvarar, via delegation av räddningsnämnden, för att uppdatera och 

underhålla brandförsvarets förteckning över objekt för rengöring och brandskyddskontroll. 

Frister för brandskyddskontroll och kompetens att utföra denna har beslutats och meddelats av 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Frister för rengöring beslutas av 

räddningsnämnden och respektive kommunfullmäktige. Uppsala brandförsvar möjliggör för den 

enskilde att rengöra sin förbränningsanordning. Dispens för rengöring av egen anordning i den 

egna fastigheten lämnas efter att brandskyddskontroll utförts och en särskild ansökan upprättats 

och godkänts av brandförsvaret.  

9.3 Brandförsvarets förmåga att genomföra räddningsinsatser 

Då den enskilde drabbas av en olycka som denne inte kan hantera på egen hand har Uppsala 

brandförsvar beredskap och förmåga att hjälpa den enskilde med denna hantering. Uppsala 

brandförsvar är organiserat för att hantera de risker som redovisats i riskanalysen, se kapitel 7. 

Brandförsvaret är inte dimensionerat för att på egen hand kunna hantera allt som kan inträffa. 

Många större eller komplicerade händelser kräver samverkan med andra räddningstjänster, 

organisationer och myndigheter för att helt kunna hanteras.  

 

Brandförsvarets räddningsstyrkor utgår från 17 brandstationer. Ledningsresurserna utgår från 

Fyrislund och Östhammar. Räddningsstyrkornas placering och beredskapsform redovisas i figur 

9.3.1. 
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Figur 9.3.1. Uppsala brandförsvars verksamhetsställen, våren 2019. Blå färg visar 

heltidsstationer, rött RiB-stationer, svart/vitt räddningsvärn och grönt materialdepåer. 
 

På heltidsstationerna finns medarbetare som är beredda att inom 90 sekunder från att larmet går 

rycka ut till en olycksplats, denna tid kallas anspänningstid. Vid RiB-stationerna finns 

Räddningspersonal i Beredskap (förkortas RiB).  Räddningspersonalen har beredskap för att 

normalt inom sex minuter infinna sig på stationen och rycka ut till en olycksplats. Stationernas 

bemanning och utrustning varierar med den lokala riskbilden.  

 

Vid räddningsvärnen finns frivilliga medarbetare som, om de har möjlighet när en olycka 

inträffar, kan förhindra eller fördröja brandspridning i väntan på ankommande räddningsstyrkor 

och i begränsad omfattning hantera vissa andra nödlägen. 
 

Den operativa förmågan kan delas in i snabbhet, insatskapacitet och uthållighet. Snabbheten är 

tiden till dess att en första enhet är på skadeplatsen och kan påbörja skadebegränsande åtgärder. 

Insatskapaciteten är vilken förmåga som olika styrkor har att hantera en olycka. Uthållighet är 

hur länge brandförsvaret kan genomföra en eller flera samtidiga insatser. De olika ingående 
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komponenterna kan varieras. Det är därför inte lämpligt att i detalj låsa fast alltför detaljerade 

beskrivningar av insatsförmågan i ett flerårigt, politiskt styrdokument. 

 

För att stärka den enskildes förmåga på platser dit brandförsvaret har lång insatstid har 

brandförsvaret ingått avtal med ett antal lokala föreningar. Avtalen innebär att brandförsvaret 

placerar ut materialdepåer med brandsläckningsutrustning som föreningarna och frivilliga kan 

använda i väntan på att räddningstjänst anländer vid en brand eller annan olycka.  

 

Under handlingsprogramsperioden planeras förstärkningar av heltidsstyrkorna i Uppsala samt 

inom RiB.  

9.3.1 Snabbhet 

Av figur 9.3.1.1 framgår efter vilken tid som en första enhet är på plats och skadeavhjälpande 

åtgärder påbörjas i olika delar av Uppsala brandförsvars geografiska område. Tiderna avser 

endast Uppsala brandförsvars egna enheter. På RiB-stationerna är det tiden till dess att en FiP-

enhet är framme. Samtliga av brandförsvarets RiB-stationer har FiP (första insatsperson). Det är 

en person ur RiB-styrkan som alltid har med sig ett eget utryckningsfordon och som åker direkt 

till olycksplatsen utan att passera brandstationen. Syftet med detta är att minska tiden till dess 

att en första räddningsenhet är på plats och kan påbörja skadebegränsande åtgärder.  
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Figur 9.3.1.1. Insatstider i Uppsala brandförsvars geografiska område med dagens 

organisation. Figuren visar tiden till dess att första enhet är framme på plats och 
skadeavhjälpande åtgärder påbörjas. För RiB-stationerna avser detta FiP-enheter. I kartan är 

utgångspunkten för alla enheter respektive brandstation. För RiB-stationerna är zonerna 
ungefärliga då inte FiP-enheterna normalt sett utgår från brandstationen utan från den plats 

personen som bemannar enheten har beredskap för stunden befinner sig.  

 

89,82 % av medlemskommunernas befolkning nås av en första enhet inom 10 minuter, 99,85 % 

inom 20 minuter och 99,98 % inom 30 minuter. 
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Figur 9.3.1.2 visar tiden till dess att en hel styrka är på plats och skadeavhjälpande åtgärder 

påbörjas i olika delar av Uppsala brandförsvars geografiska område. 

 
 Figur 9.3.1.2. Insatstider i Uppsala brandförsvars geografiska område med dagens 
organisation. Figuren visar tiderna till dess att hela styrkor är framme på plats och 

skadeavhjälpande åtgärder påbörjas.  
 

79,9 % av medlemskommunernas invånare nås av en hel styrka inom 10 minuter, 98,9 % inom 

20 minuter och 99,92 % inom 30 minuter. 
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Många händelser kräver fler än en styrka för att helt kunna hanteras. Tabell 9.3.1 visar 

ungefärliga tider till dess att en respektive två förstärkande styrkor är på plats i respektive 

stations insatsområde. 

 
Tabell 9.3.1. Ungefärliga tider till förstärkning. Tiderna är anspänningstiden för förstärkande 

styrka och ungefärlig körtid mellan brandstationerna. 

 Tid till förstärkning 

Station En styrka till Två styrkor till 
1100 Fyrislund (heltid) 10 min 12 min 
1200 Rosendal (heltid) 10 min 16 min 
1300 Bärby (heltid) 12 min 15 min 
1400 Skyttorp (RiB) 19 min 24 min 
1500 Knutby (RiB) 28 min 35 min1 

1600 Almunge (RiB) 21 min 22 min 
1700 Storvreta (RiB) 15 min 19 min 
1800 Järlåsa (RiB) 22 min1 25 min 
1900 Björklinge (RiB) 21 min 25 min 
4000 Östhammar (heltid och RiB) 23 min 23 min 
4100 Öregrund (RiB) 19 - 23 min2 36 min 
4200 Österbybruk (RiB) 23 min 24 min 
4300 Alunda (RiB) 20 min 32 min 
4400 Gimo (RiB) 20 min 19 - 23 min2 
4600 Gräsö (räddningsvärn) 32 min 42 min 
4700 Vässarö (räddningsvärn)4 * * 
5000 Tierp (heltid och RiB) 21 min 26 min 

5400 Söderfors (RiB) 21 min 27 min1 

5500 Skärplinge (RiB) 26 min 27 min1 
5700 Hjälmunge (räddningsvärn) 23 min 42 min 
SSRS Ekoln (räddningsvärn, avtal 
med SSRS3) 

13 min 18 min 

SSRS Öregrund (räddningsvärn, 
avtal med SSRS3) 

10 min 19 - 23 min2 

1Styrka från angränsande räddningstjänst 
2Längre tid kvällar och helger då förstärkande styrka är Östhammar som endast har heltid under dagtid 

vardagar 
3Sjöräddningssällskapet 
4Öppet på under sommarhalvåret 

*Förstärkning kräver båttransport 

9.3.2 Insatskapacitet 

Utifrån riskanalysen, se kapitel 7.1, konstateras ett antal vanliga händelser som brandförsvaret 

hanterar vardagligen, dessa händelser kan sammanfattas i ett antal typhändelser, se tabell 9.3.2. 

 

Bedömningarna är vad den egna styrkan klarar av på egen hand, i normalfallet, innan eventuell 

förstärkande styrka eller högre befäl är på plats. Bedömningarna är gjorda utifrån vilken dignitet 

som larmen har i de flesta fall för respektive station. Olika stationer har olika dignitet på larmen 

och olika förutsättningar att hantera dem beroende på riskbild, bemanning, utbildning, övning 

och material. 
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För att helt hantera flera av typhändelserna krävs förstärkningar av fler styrkor, antingen egna 

styrkor eller genom samverkan. Antalet styrkor och befäl som larmas till en händelse regleras i 

brandförsvarets larmplaner, se kapitel 9.3.7. Larmplanerna är dynamiska och utformade så att 

tillräckliga resurser larmas för att i normalfallet kunna hantera aktuell händelse. 

Sammanställningen av dessa bedömningar visar att brandförsvaret har en initial operativ 

förmåga enligt tabell 9.3.2. 

 
Tabell 9.3.2. Samlad bedömning av brandförsvarets nuvarande initiala operativa förmåga. 

Förmågan att hantera en typhändelse delas in i antingen fördröja skadeutvecklingen, begränsa 
skadeutvecklingen eller styrkan kan hantera händelsen helt själv. Typhändelserna är ett urval 

av vanliga händelser som brandförsvaret hanterar. Typhändelserna är valda utifrån 
riskanalysen för att få en så stor spridning som möjligt. 

Typhändelse Heltid i Uppsala         Heltid i Tierp och 
Östhammar 

RiB 

Brand i byggnad- 
Villa 

Begränsa Begränsa Begränsa 

Brand i byggnad–
Flerbostadshus, 
lägenhet 

Hanterar helt 
själva 

Begränsa Begränsa 

Brand i byggnad – 
Flerbostadshus, källare 

Begränsa  Begränsa Begränsa 

Brand i byggnad – 
industri, handel, vård 

Fördröja Fördröja Fördröja 

Brand i byggnad – 
höghus över 10 
våningar 

Fördröja Fördröja Fördröja 

Brand i 
undermarksanläggning 

Fördröja Fördröja Fördröja 

Brand ej byggnad – 
Fordon 

Hanterar helt 
själva 

Hanterar helt själva Hanterar helt 
själva 

Brand ej byggnad – 
Markbrand 

Hanterar helt 
själva 

Hanterar helt själva Hanterar helt 
själva 

Automatlarm 
 

Hanterar helt 
själva 

Hanterar helt själva Hanterar helt 
själva 

Trafikolycka – 
Singel 

Hanterar helt 
själva 

Hanterar helt själva Hanterar helt 
själva 

Trafikolycka – 
flera fordon 

Begränsa Begränsa Begränsa 

Trafikolycka – 
tung räddning, järnväg 

Fördröja Fördröja Fördröja 

Utsläpp farligt ämne – 
farligt gods 

Begränsa Begränsa Fördröja 

Drunkning 
 

Hanterar helt 
själva 

Hanterar helt själva Hanterar helt 
själva 

IVPA 
 

Hanterar helt 
själva 

Hanterar helt själva Hanterar helt 
själva 
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Det finns skillnader i förmågan som inte framgår av tabell 9.3.2. Inom Uppsala brandförsvar 

finns olika styrkestorlekar inom RiB. En större styrka har större uthållighet och kapacitet att 

hantera en typhändelse än som framgår av tabell 9.3.2. 

 

Riskanalysen visar att det även kan inträffa större mer komplicerade händelser, se kapitel 7.2. 

Vid sådana händelser har alla styrkor enbart förmåga att på egen hand fördröja 

skadeutvecklingen. För att hantera dessa händelser helt krävs förstärkningar av ytterligare 

resurser. 

 

Brandförsvaret har i normalfallet egen förmåga till operativ ledning att hantera typhändelserna i 

tabell 9.3.2. Brandförsvaret har förmåga att leda och hantera flera samtidiga räddningsinsatser. 

Större mer komplicerade händelser eller flera samtidiga större händelser, se kapitel 7.2, kräver 

ytterligare stöd till den operativa ledningen, antingen genom samverkan med andra 

organisationer eller andra räddningstjänster eller tillfälliga förändringar i den egna 

organisationen, se även kapitel 9.3.4. 

 

Medarbetarnas kompetens beskrivs utförligt i brandförsvarets dokument Operativ förmåga som 

finns framtagen för respektive brandstation. 

 

Specialresurser 

Brandförsvaret har tillgång till specialresurser, såväl egna som externa via samverkansavtal.  

 

Uppsala brandförsvar har egna specialresurser enligt följande: 

• Kemresurs 

• Rökskydd 

• Skogsbrandsresurs 

• Oljeskyddsresurs 

• Resurs för tung räddning 

• Resurs för vertikal räddning 

• Terränggående fordon 

• Höjdfordon 

• Båtresurser 

• Tankbilar 

• Översvämningsresurs 

 

Genom samverkansavtal har Uppsala brandförsvar även tillgång till externa resurser: 

• Kemresurser, regionala såväl som nationella 

• Skogsbrandsresurser, regionala såväl som nationella 

• Oljeskyddsresurser, regionala såväl som nationella 

• Översvämningsskydd, regionala såväl som nationella 

• Vattendykare 

• Helikoptrar för skogsbrandbekämpning, genom MSB 

9.3.3 Uthållighet 

Brandförsvaret har förmåga att i normalfallet, under en begränsad tid, hantera flera samtidiga 

händelser enligt tabell 9.2.2. Vid utdragna större händelser eller flera samtidiga större händelser 

behövs stöd från andra räddningstjänster, tillfälliga förändringar i beredskap eller prioritering av 

brandförsvarets verksamhet, se även kapitel 9.3.4. 
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9.3.4 Förmåga att genomföra omfattande räddningsinsatser 

Brandförsvarets förmåga att genomföra omfattande räddningsinsatser bygger på samarbetet 

inom SSRC-regionen, se figur 9.3.4.1. Genom detta regionala samarbete säkerställs att en sådan 

förmåga finns genom att snabb tillgång finns till omfattande räddningsstyrkor och 

ledningsresurser utöver de som brandförsvaret själv disponerar. Genom samarbetet har 

brandförsvaret tillgång till en systemledning som kan byggas ut för att även kunna bedriva inre 

ledning av en omfattande räddningsinsats.  

 

  
Figur 9.3.4.1. Kartan visar SSRC-regionen med tillhörande räddningstjänstorganisationer som 

ingår. 1 – Uppsala brandförsvar, 2 – Räddningstjänsten Sala-Heby, 3 – Räddningstjänsten 
Norrtälje, 4 – Räddningstjänsten Enköping – Håbo, 5 – Brandkåren Attunda, 6 – Storstockholms 

brandförsvar och 7 – Räddningstjänsten Gotland. 
 

Samarbetet innebär även att arbetsmetodik vid räddningsinsats likriktas vilket underlättar vid 

omfattande räddningsinsatser och ökar förmågan att ta emot och effektivt använda externa 

räddningstjänstresurser. Inom regionen finns en gemensam doktrin gällande räddningsledning. 

Förmågan att ta emot och effektivt använda andra externa resurser, exempelvis frivilliga, 

Försvarsmakten och andra myndigheter kommer att utvecklas under 

handlingsprogramsperioden. 

 

Brandförsvaret har en lokal krishanteringsförmåga för att kunna stödja det operativa systemet i 

händelse av omfattande räddningsinsatser.  

 

Se även kapitel 9.3.3, 9.3.5 och 9.3.6. 
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9.3.5 Samverkan 

Samverkansavtal är tecknade med flera organisationer. Syftet med samverkansavtalen är att 

stärka brandförsvarets förmåga, minska tiderna till dess att den enskilde kan få hjälp och 

minimera skadorna till följd av en olycka. Uppsala brandförsvar har våren 2019 

samverkansavtal upprättade med följande organisationer: 

• Räddningstjänsten Enköping-Håbo 

• Räddningstjänsten Sala-Heby 

• Brandkåren Attunda 

• Räddningstjänsten Norrtälje 

• Storstockholms brandförsvar 

• Södertörns Brandförsvarsförbund 

• Räddningstjänsten Gotland  

• Gästrike räddningstjänstförbund 

• Sjöräddningssällskapet (SSRS) 

• Försäkringsbranschens restvärdesräddning AB 

• Region Uppsala 

 

Samverkansavtal nytecknas och uppdateras löpande då behov finns.  

 

Samverkan sker även med andra kommunala förvaltningar, myndigheter och organisationer i 

samband med räddningsinsatser. 

9.3.6 Ledning av insatser 

Brandförsvarets ledningsorganisation för operativ verksamhet fördelas i funktionerna 

systemledning och insatsledning. Med systemledning avses normativ och strategisk ledning av 

hela utryckningsverksamheten. Med insatsledning avses ledning och samordning av enskild 

räddningsinsats.  

 

Funktionen Räddningschef i beredskap ansvarar på uppdrag av brandchefen för systemledning. 

Till sin hjälp har räddningschef i beredskap en operativ chef och ett antal ledningsoperatörer. 

Den operativa chefen leder och samordnar organisationens resurser inom tilldelad ram.  

 

I varje räddningsstyrka finns ett befäl med kompetens för insatsledning av begränsade insatser. 

Vid olyckor som kräver flera insatta styrkor finns särskilda ledningsresurser för att hantera ett 

större behov av ledning och samordning. Vid omfattande insatser kan stab upprättas som stöd 

för ledningsarbetet.  

 

Brandchefen är räddningschef och har behörighet att utse räddningsledare. Delegation som 

räddningsledare utges enligt gällande delegationsordning efter en bedömning att nödvändig 

kompetens innehas. 

9.3.7 Alarmering och kommunikation 

Uppsala Brandförsvar har avtal med SOS Alarm AB och Storstockholms räddningscentral 

(SSRC) angående alarmering av brandförsvarets styrkor. När 112-samtal eller automatiskt 

brandlarm inkommer larmar SSRC styrkor enligt en larmplan som fastställts av brandchefen. 

Larmplanerna är dynamiska och utformade så att tillräckliga resurser larmas för att i 

normalfallet kunna hantera aktuell händelse. Den operativa chefen eller ledningsoperatören kan 

dock anpassa resurserna efter de aktuella förutsättningarna. Utalarmering av brandförsvarets 
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resurser sker på två av varandra oberoende vägar, IP och Rakel. SOS, SSRC och 

Räddningscentralen Stockholms län kan larma styrkorna med dessa system. 

 

Vid avbrott eller störningar i telenäten då det inte går att ringa 112 ska allmänheten ges 

möjlighet att larma brandförsvaret genom att bege sig till någon av brandstationerna eller till 

Stora torget i Uppsala. Från dessa platser ska även övriga räddningsorgan kunna larmas. 

Information om eventuellt övriga platser meddelas som ”Viktigt meddelande till allmänheten”, 

vilket beskrivs i kapitel 9.3.9. Erfarenheten har visat att samverkan med polismyndigheten och 

andra aktörer som taxibolag, väktare m.m. kan bli mycket viktig vid ett omfattande teleavbrott. 

 

Systemet Rakel används i huvudsak för kommunikation. Systemet ger möjlighet till god 

samverkan med andra myndigheter och organisationer, t.ex. polis, ambulans, sjöräddning och 

kustbevakning. 

9.3.8 Förmåga vid höjd beredskap 

Den kommunala organisationen för räddningstjänst utgör en viktig del av totalförsvaret. 

Totalförsvaret regleras i Lag (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap. Totalförsvaret 

består av militär verksamhet (militärt försvar) och civil verksamhet (civilt försvar). Det civila 

försvaret handlar om att värna civilbefolkningen, säkerställa viktiga samhällsfunktioner och 

bidra till Försvarsmaktens förmåga. Räddningstjänst under höjd beredskap (RUHB) ingår i det 

civila försvaret.  

 

Räddningstjänst under höjd beredskap beskrivs i LSO 8 kap. För att skydda och rädda 

människor och egendom vid höjd beredskap ska brandförsvaret enligt LSO 8 kap 2§ utöver sina 

normala uppgifter ansvara för: 

• upptäckande, utmärkning och röjning av farliga områden, 

• indikering, sanering och andra åtgärder för skydd mot nukleära och kemiska vapen, 

• kompletterande åtgärder som är nödvändiga för att denna verksamhet ska kunna 

fullgöras, samt 

• delta i åtgärder för första hjälp och transport av skadade samt för befolkningsskydd. 

 

Lagen klargör att i övrigt ska samma regler och förhållanden gälla som vid utförande av 

kommunal räddningstjänst. Dessutom beskrivs att under höjd beredskap kan personal inom 

kommunens organisation för räddningstjänst tas i anspråk för uppgifter som inte berör den egna 

kommunen.  

 

Organisationen vid höjd beredskap bygger på den fredstida organisationen och dess 

ansvarsområden. Förmågan till räddningstjänst under höjd beredskap behöver utvecklas, och i 

det arbetet blir planeringsinriktningar från centrala myndigheter viktiga. 

9.3.9 Varning och information till allmänheten 

I händelse av allvarliga olyckor ska de som bor eller vistas i kommunen kunna varnas och 

informeras. Brandförsvaret kan via radio, TV och sms sända ”Viktigt meddelande till 

allmänheten”, VMA. Det finns två nivåer på meddelanden: varning och information. 

 

Varningsmeddelande sänds genast när det är omedelbar risk för skada på liv, hälsa, egendom 

eller i miljön. Varningsmeddelandet kan, om räddningsledaren så beslutar, föregås av signalen 

”Viktigt meddelande” som sänds med ljudgivare (tyfoner) i flera tätorter och även via sms. 
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Informationsmeddelande sänds utan krav på omedelbarhet, och föregås inte av ”Viktigt 

meddelande”-signalen. 

 

Vid behov startas ”Viktigt meddelande”-signalen från räddningscentralen på order av 

räddningschef i beredskap eller räddningsledare. Förteckning över ljudgivare finns på SSRC. 

 

De radio- och TV-företag som är aktörer i VMA-systemet är Sveriges Radios FM-kanaler, 

Sveriges Television, Sveriges Utbildningsradio, TV4, Kanal 5 samt Kanal 9. 

9.3.10 Dimensionering av byggnadstekniskt brandskydd utifrån brandförsvarets 

insatsförmåga  

Inom Uppsala tätort finns möjlighet till nödutrymning via höjdfordon, och i flera tätorter kan 

nödutrymning med brandförsvarets bärbara stegar ske från fönster eller balkonger. Vid 

dimensionering av byggnadstekniskt brandskydd där brandförsvarets förmåga är en 

förutsättning hänvisas till brandförsvarets anvisningar i särskilt dokument (Information om 

brandförsvarets insatsförmåga) på www.uppsalabrandforsvar.se. 

9.3.11 Undersöka och lära av inträffade olyckor 

Enligt LSO ska kommunen efter avslutad räddningsinsats undersöka olycksorsak, olycksförlopp 

och hur räddningsinsatsen genomförts. Undersökningen ska göras i skälig omfattning. 

Bestämmelsen finns i 3 kap 10 §. 

 

Varje insats dokumenteras i en händelserapport enligt en nationell mall. Den som varit 

räddningsledare vid insatsen rapporterar sin bedömning av orsaker till olyckan, olycksförloppet, 

faktorer som påverkat skadeutvecklingen samt hur insatsen genomfördes. Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap, MSB, tar del av samtliga händelserapporter. 

 

Finns oklarheter i orsak, förlopp eller hur insatsen genomfördes kan en fördjupad 

olycksundersökning genomföras. Kriterierna för en fördjupad olycksundersökning är att man 

kan förvänta sig att det finns något att lära av undersökningen, samt att de resurser som 

undersökningen kräver står i proportion till de erfarenheter man förväntas göra. Beroende på 

olycka och insats kan fokus på olycksorsak, olycksförlopp och räddningsinsatsen variera. 

 

På begäran av Polisen eller Åklagarmyndigheten upprättar brandförsvaret sakkunnigutlåtanden 

beträffande brand- och rökspridning. Brandförsvaret deltar vid behov i Polisens tekniska 

undersökningar av brandplatser, dels för eget lärande men också för att bistå Polisen med 

kunskap om brandförlopp och brandspridning. 

 

När en insats varit ovanligt omfattande, eller när det kan misstänkas att allvarliga misstag 

begåtts under insatsen anlitas annan räddningstjänst eller myndighet för att genomföra 

undersökningen. 

 

Genom att studera händelserapporterna och genomföra fördjupade olycksundersökningar skapas 

underlag för att minska antalet olyckor och minska konsekvenserna av de olyckor som inträffar. 

Samverkan med och erfarenhetsåterföring till berörda verksamheter är mycket viktigt. Exempel 

på sådana verksamheter är kommunala kontor och förvaltningar, fastighetsägare, företag, 

Trafikverket, Polisen och andra myndigheter. Detta är ett område som kan utvecklas, inte minst 

inom kommunerna. Brandförsvaret verkar för att utvecklingen av lärande från inträffande 

olyckor ska leda till att fler drar nytta av brandförsvarets lärdomar. 
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9.3.12 Stöd under och efter en olycka 

Vid en olycka har brandförsvaret möjlighet att tillkalla krisstöd till den drabbade, exempelvis i 

form av POSOM (Psykiskt- och socialt omhändertagande). Efter en olycka där behov bedöms 

finnas stödjer brandförsvaret de som drabbats bland annat genom återbesök.  

 

Vid en större olycka har brandförsvaret möjlighet att nå ut med information till allmänheten 

(pressmeddelande, sociala medier mm) genom kommunernas egna kommunikatörer. Se även 

9.3.9 Varning och information till allmänheten.  

10 KOMMUNERNAS INRIKTNINGSMÅL FRÅN 2020 

Utifrån den riskbild som presenterats, de nationella målen om ett tillfredsställande och 

likvärdigt skydd mot olyckor och om effektiva räddningsinsatser, förslaget om ett nytt nationellt 

mål för den förebyggande verksamheten samt den politiska viljan som uttryckts i 

räddningsnämndens arbete har fem mål formulerats för verksamheten från 2020. 

 

MSB anger i sin vägledning för kommunala handlingsprogram att mål kan delas upp i 

säkerhetsmål och prestationsmål. Här följs inte den modellen. Målen nedan är att betrakta som 

inriktningsmål. Dessa kommer i den årliga verksamhetsplanen att knytas till olika indikatorer 

för att underlätta uppföljning. Flera indikatorer som har följts upp under tidigare programperiod 

kommer att kunna återanvändas, då kontinuitet i mätningar ger större träffsäkerhet i analyserna 

över tid.  

 

Målen riktar sig mot alla som bor, verkar och vistas i kommunerna, oavsett andra 

omständigheter. För de som har svårare att ta sitt eget ansvar måste brandförsvaret alltid vara 

redo att göra mer.  

10.1 Mål 1 – Den enskilde har förmåga och vilja att ta ansvar för sitt brandskydd 

För att minska antalet bränder i bostäder och konsekvenserna av dessa är den enskildes kunskap 

och förmåga central. Brandförsvaret ska arbeta aktivt för att underlätta och hjälpa den enskilde 

med sitt eget brandskydd. Nya metoder och vägar för att nå ut till enskilda ska prövas. 

10.2 Mål 2 – Riskgrupper har ett bra brandskydd  

Personer i riskgrupper har större risk att skadas allvarligt eller omkomma i bränder. För att öka 

dessa gruppers brandskydd behöver de förebyggande åtgärderna vara anpassade till 

riskgrupperna. Samarbete mellan brandförsvaret och andra organisationer och inom 

kommunerna är viktigt för att uppnå detta. 

10.3 Mål 3 – Samhället byggs hållbart avseende brandskydd och riskhänsyn 

Riskanalysen visar på en snabb och omfattande nybyggnation i kommunerna. Det leder till en 

riskbild som förändras. Brandförsvaret ska aktivt arbeta för att samhället byggs hållbart 

avseende brandskydd och riskhänsyn. 
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10.4 Mål 4 – Räddningstjänsten har stark förebyggande och operativ förmåga 
med kompetens och teknik som är anpassad utifrån riskbilden 

Brandförsvaret ska klara av att hantera förändringar i riskbilden och hänga med i den snabba 

omvärldsutvecklingen, både förebyggande och operativt. För att kunna göra det ska 

medarbetarnas kompetens, övningsverksamheten, digitaliseringen samt teknik och utrustning 

ligga i framkant.  

10.5 Mål 5 – Räddningstjänsten har en god förmåga att verka vid kriser, höjd 
beredskap och krig 

Riskbilden påvisar behov av utveckling inom området krisberedskap och civilt försvar för 

brandförsvaret. Förmågan behöver stärkas betydligt inom dessa områden. Ytterligare 

inriktningar och anvisningar från staten blir viktiga. 

10.6 Måluppföljning 

Inriktningsmålen återfinns i den årliga verksamhetsplanen och kopplas där till olika indikatorer. 

Indikatorernas utveckling och måluppfyllnaden kan följas i brandförsvarets delårs- och 

helårsredovisning. 

11 KOMPLETTERANDE STYRDOKUMENT 

Till handlingsprogrammet hör ett antal kompletterande styrdokument som hänvisats till i texten. 

Dokumenten kan begäras ut, sekretessprövning kommer att göras i varje enskilt fall.  

• Verksamhetsplan och budget 

• Tillsynsplan 

• Operativ förmåga 

• Delegations- och arbetsordning för räddningsnämnden 
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SAMMANFATTNING 

Riskanalysen är ett underlag för långsiktiga, politiska beslut. Syftet är att ge en bild av 

huvuddragen kring riskerna i Uppsala brandförsvars verksamhetsområde. Analysen bygger på 

statistik och bedömningar, vilka båda kan vara behäftade med fel och brister. Alltför 

långtgående eller detaljerade slutsatser ska undvikas.  

 

Riskanalysen är i huvudsak uppdelad i två delar; vanligt förekommande olyckor och stora 

oönskade händelser. Vanligt förekommande olyckor är en analys och sammanställning av 

statistik för de vanligaste typerna av insatser som brandförsvaret hanterar. Stora oönskade 

händelser är en kvalitativ bedömning av stora oönskade händelser med stora konsekvenser. 

Händelserna inträffar så pass sällan att tillförlitlig statistik saknas.  

 

Tierps och Östhammars kommuner sticker ut negativt i kategorin brand i byggnad. I en 

jämförelse med liknande kommuner i landet (pendlingskommun nära större stad för Tierp och 

lågpendlingskommun nära större stad för Östhammar) ligger båda kommuner högt. 

Utvecklingen i Tierp och Östhammar bör hållas under uppsikt.  

 

Uppsala kommun har haft ca 1600 - 1700 insatser årligen. I Östhammar minskade antalet 

insatser under flera år och har nu stabiliserats runt 230 insatser årligen. Tierp har ca 260 insatser 

per år, denna siffra är relativt konstant med endast mindre variationer. Totalt hanterar Uppsala 

brandförsvar ca 2200 insatser per år, 2017 hanterades 2276 insatser. 

 

Trafikolyckorna har ökat i antal de senaste åren, särskilt i Tierps och Uppsala kommuner. 

Däremot har antalet omkomna och framför allt skadade i trafikolyckor sjunkit de senaste åren.  

 

En bedömning av kommuninvånarnas nivå på skyddet har gjorts utifrån kontroll av 

brandvarnare i samband med brandskyddskontroll. Vid 85 – 89 % av kontrollerna finns 

fungerande brandvarnare i bostaden. I undersökningen Trygghet och säkerhet uppger en högre 

andel att de har fungerande brandvarnare i sin bostad.  

 

Brandförsvaret står inför ett antal utmaningar, vilka beskrivs närmare i kapitel 10. Framförallt 

Uppsala växer snabbt och prognosen kommande decennier är att det kommer fortsätta. Den 

kraftiga nybyggnationen och förtätningen i kombination med nya byggmetoder och material 

ställer nya krav på brandförsvarets förmåga. Klimatförändringar förutsätts ge fler extremväder i 

framtiden, vilket kan innebära såväl häftiga regn och ökad nederbörd med översvämningar som 

följd som perioder av torka och hetta vilket kan leda till svårsläckta och omfattande 

skogsbränder.  
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1 INLEDNING 
Denna riskanalys avser att beskriva riskbilden för de olyckor som kan leda till räddningsinsats i 

Tierp, Uppsala och Östhammars kommun. Riskanalysen ska vara ett viktigt underlag för 

kommunernas handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor. Riskanalysen kan också 

ligga till grund för Uppsala brandförsvars verksamhetsplan.  

 

Sedan den 1 januari 2012 har Uppsala kommuns räddningstjänst, Uppsala brandförsvar, och 

räddningstjänsten för kommunerna Östhammar och Tierp gått samman i en gemensam 

organisation. Det gemensamma namnet på räddningstjänsten i dessa kommuner är Uppsala 

brandförsvar och organisationen har sitt säte i Uppsala kommun, som är värdkommun. 

Samarbetet innebär att all personal är anställd av Uppsala kommun som också fastställer 

övergripande ekonomiska ramar, dock i samråd med övriga kommuner. Handlingsprogrammet 

och riskanalysen omfattar dessa tre kommuner, och handlingsprogrammet kommer också att 

fastställas i samtliga tre kommunfullmäktigen. 

 

Enlig Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) ska kommunen ha ett handlingsprogram för 

den förebyggande verksamheten och för kommunens räddningstjänst. Handlingsprogrammet 

ska enligt lagen också ange vilka risker för olyckor som finns i kommunen och som kan leda till 

räddningsinsatser. Riskbilden i regionen är avgörande för hur räddningstjänsten ska 

dimensioneras eftersom de lokala förhållandena kan skilja sig åt i landet. När riskbilden 

analyserats måste det avgöras vilka prioriteringar som ska göras utifrån kommunens resurser 

och medborgarnas behov. Bestämmelserna i lagen syftar till att i hela landet bereda människors 

liv och hälsa samt egendom och miljö ett, med hänsyn till de lokala förhållandena, 

tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor.   

2 MÅL OCH SYFTE 
Syftet med denna riskanalys är att den ska utgöra ett underlag för Uppsala brandförsvars 

handlingsprogram när det gäller det förebyggande arbetet och för räddningstjänstverksamheten. 

Riskerna ska därför identifieras och beskrivas. Målet är att redovisa för vilka olyckor som är 

vanliga i regionen idag samt vilka risker för större olyckor som finns.  

 

Riskanalysen ska också kunna nyttjas som underlag för verksamhetsplan samt annan 

verksamhetsplanering. 

3 BEGREPPET RISK 

3.1 Vad är en risk eller en olycka? 
Det finns många definitioner på ordet risk. I folkmun används ofta ordet risk istället för 

sannolikhet. En vedertagen definition är dock att en risk är ”en sammanvägning av 

sannolikheten för en oönskad händelse och de konsekvenser den kan ge upphov till”. En risk 

kan betraktas som stor trots att den inte händer så ofta.  Sannolikheten för ett omfattande 

kärnkraftshaveri är mycket, mycket liten, men det är en risk som måste hanteras eftersom 

konsekvenserna kan bli extremt omfattande.  
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Med olyckshändelser avses enligt propositionen1 till LSO plötsligt inträffade händelser som har 

medfört eller kan befaras medföra skada. Dit räknas händelser som beror på företeelser i naturen 

eller som inträffar utan människor handlande. Som olyckshändelser räknas också händelser som 

beror på människors handlande eller underlåtenhet att handla. Detta gäller oberoende om 

handlingen eller underlåtenheten är uppsåtlig eller ej.  

 

Verklig risk är inte samma sak som upplevd risk. Händelser som sker nära i tiden, som är lätta 

att föreställa sig och/eller har drastiska konsekvenser brukar för individen bedömas som mer 

frekventa än de verkligen är2. Dock brukar människor oftast bedöma att risken är mindre för 

dem personligen än för ”alla andra”. Detta gäller speciellt om man känner att man har 

egenkontroll, som exempelvis vid bilkörning, men denna tendens gäller även i viss mån fast 

man inte kan påverka risken, som till exempel vid sjukdom. Risker upplevs däremot som större 

när riskkällan upplevs som okänd, har katastrofpotential eller är svår att kontrollera. 

3.2 Riskspektrat inom kommunen 
Denna riskanalys ligger till grund för kommunens handlingsprogram enligt LSO. De risker som 

lagen behandlar är de som handlar om risk för liv och hälsa, egendom och miljö. I kommunen är 

spannet av olyckor stort, från små vardagliga olyckor och skador till större oönskade händelser 

och katastrofer, se figur 3.2.1.  

 

Vardagsolyckor kan exempelvis vara fallolyckor, bilolyckor, skärskador och spisbränder3. Det 

är händelser som inträffar ofta och drabbar enskilda individer och deras närmaste. För den 

enskilde individen kan detta innebära oerhörda konsekvenser, men för samhället i stort är 

konsekvenserna inte så stora. För dessa olyckor finns mycket statistik samlad i olika databaser.  

 

Med stora olyckor menas exempelvis större bränder i offentliga byggnader, flyg- och 

järnvägsolyckor. Dessa inträffar inte särskilt ofta, men konsekvenserna för samhället är desto 

större. Då dessa olyckor inträffar sällan saknas statistiskt underlag att analysera. 

 

                                                      

 
1 Regeringens proposition 2002/03:119, Reformerad räddningstjänstlagstiftning 
2 Vägledning för kommunala handlingsprogram, MSB, 2011 
3 Vägledning kommunala handlingsprogram 
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Figur 3.2.1. Källa: Systematiskt Säkerhetsarbete – att arbeta med kommunala 

handlingsprogram4 

 

Katastrofer, kriser och extraordinära händelser kan vara exempelvis kärnkraftsolyckor, terrordåd 

eller större naturolyckor. Dessa händelser berör många människor eller förstör stora materiella 

värden och gör stor negativ påverkan på samhället. Sannolikheten för att dessa händelser ska 

inträffa är låg, men konsekvenserna av dessa händelser kan däremot vara mycket stora.  

 

För större oönskade händelser finns i Sverige begreppet extraordinär händelse. Enligt Lagen om 

kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser…5 avses med en 

extraordinär händelse en händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning 

eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver 

skyndsamma insatser av en kommun eller ett landsting. En extraordinär händelse behöver 

följaktligen inte betyda att människor har skadats. Till extraordinära händelser räknas 

exempelvis extrema snöoväder, större strömavbrott eller översvämningar.  

 

För dessa stora händelser saknas ofta mängddata även om nationell och internationell statistik 

studeras, och dessa risker måste istället kvalitativt värderas.  

 

3.3  Riskprocessen 
Det övergripande syftet med en riskanalys är naturligtvis att möjliggöra en så effektiv 

riskhantering som möjligt. Riskanalysen består av en identifiering av risker och i den 

                                                      

 
4 Räddningsverket, Systematiskt Säkerhetsarbete – att arbeta med kommunala handlingsprogram, 2006 
5 Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid 

och höjd beredskap  
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kvantitativa delen också en enklare beräkning av risk (uttryckt till exempel som antal händelser 

per 1000 invånare). För att utgöra ett bra underlag för riskreducerande åtgärder måste också 

riskerna värderas.  

 

3.3.1 Värdering av risk 

Risker värderas ofta i termer av samhällsrisk respektive individrisk. Med samhällsrisk avses 

risken för ett lokalt område eller för samhället i sin helhet. Samhällsrisk kan uttryckas som FN-

kurvor (samband mellan ackumulerad frekvens och antal omkomna) eller som förväntat antal 

omkomna per år. Med individrisk avses risker för till exempel anställda eller personer som 

vistas nära en farlig anläggning. Individrisker illustreras ofta som riskkonturer, det vill säga som 

”höjdkurvor” på en karta där varje steg mellan kurvorna kan innebära en tiopotens skillnad i 

sannolikhet att omkomma till följd av olycka på anläggningen. Vid nyetablering av en 

gasolanläggning nära ett bostadsområde kan en individriskberäkning behövas för att värdera 

vilka skyddsåtgärder som är rimliga att vidtas för de boende.  

 

Det är mycket svårt att värdera olika risker och jämföra dem, och några lagstadgade kriterier 

finns inte idag. I en rapport från dåvarande Räddningsverket 1997 föreslås som kriterier för 

individrisk att risker i spannet 10-5 till 10-7 dödsfall per år kan tolereras under vissa 

förutsättningar. Generellt gäller att risker för anställda normalt anses kunna ligga en tiopotens 

högre än risker för allmänhet. Likaså anses högre krav kunna ställas vid nyetableringar än vid 

befintliga anläggningar. Måttet är satt utifrån den samlade risken att omkomma till följd av en 

naturolycka, vilken uppskattas till omkring 10-6. Sannolikheten att omkomma till följd av ett 

blixtnedslag bedöms utifrån tillgänglig statistik till ungefär 10-7. Det anses orimligt att ställa 

krav på att resurser satsas för att åstadkomma större säkerhet.  

 

För samhällsrisk föreslås två linjer i ett FN-diagram som anger ett spann omfattande två 

tiopotenser. Den övre linjen anger största tolerabla risk och i spannet ned till den undre linjen 

kan risker accepteras om vidare åtgärder skulle vara oproportionerligt kostsamma. Under den 

undre linjen bedöms inga ytterligare åtgärder som nödvändiga.  

 

Det bör i sammanhanget nämnas att även en noggrant utförd riskanalys sannolikt inte har större 

träffsäkerhet än en tiopotens, och att utfallen av analyserna därmed ska tolkas försiktigt.  
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Figur 3.3.1.1. Förslag på kriterier för samhällsrisk. Källa: Värdering av risk, Räddningsverket 

1997 

 

Riskreducerande åtgärder är många gånger kostsamma. Det finns därför alltid en kostnadsaspekt 

med i riskhanteringen. Ett sammanfattande begrepp för denna kostnad-nytta-analys är ALARP: 

As Low As Reasonably Practicable.  

 

Några andra principer för riskvärdering är: 

- rimlighetsprincipen (risker som med rimliga ekonomiska och tekniska medel kan 

undvikas ska också undvikas) 

- proportionalitetsprincipen (risken ska vara proportionerlig i förhållande till nyttan) 

- fördelningsprincipen (riskerna bör vara skäligt fördelade i samhället) 

- principen om undvikande av katastrofer (olyckor som kan hanteras med tillgängliga 

beredskapsresurser är att föredra framför katastrofer) 
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Sammanfattningsvis kan konstateras att området värdering av risk behöver utveckling och på 

sikt politiska ställningstaganden kring vilka risker framtidens samhälle ska acceptera.  

 

3.3.2 Räddningstjänstens del i riskhanteringssystemet 

Det måste särskilt påpekas att räddningstjänsten är en del av det system vi betraktar. Då 

räddningstjänstens verksamhet syftar till att minska sannolikhet för och konsekvenser av 

olyckor och bränder så arbetar brandförsvaret riskreducerande idag, och den riskbild som 

framträder i studien är således påverkad av den verksamhet som sedan ska dimensioneras 

utifrån densamma. Risken för att omkomma eller skadas svårt i en trafikolycka är i någon mån 

beroende av brandförsvarets förmåga att utföra räddningsinsats, för att illustrera med ett konkret 

exempel. Att dimensionera förmågan att ingripa vid trafikolyckor i framtiden efter riskanalysen 

kommer därmed att innebära ett ofrånkomligt cirkelresonemang, då den framtida förmåga 

kommer att utgå från en bild skapad av den nuvarande förmågan. Vår bedömning är att 

brandförsvaret inte kan reducera bort sin påverkan på riskbilden för att skapa en ”neutral” 

riskbild. Däremot vill vi medvetandegöra såväl oss själva som beslutsfattare om detta faktum.  

3.3.3 Felkällor 

I en riskanalys används en stor mängd data; inte minst gäller det den kvantitativa delen. 

Självklart blir kvaliteten på riskanalysen därmed beroende av kvaliteten på informationen. 

Händelserapporter som fylls i fel eller ofullständigt eller insatser som positioneras fel kan ge en 

missvisande bild. Samtidigt är det så många rapporter som ingår i studien att enskilda felkällor 

inte ger något större utslag.  

 

I den kvalitativa delen är det i stället en rad bedömningar som till slut ligger till grund för den 

samlade bilden. Bedömningarna är välgrundade och hämtar stöd från expertis på området och 

mer omfattande utredningar, men är fortfarande bedömningar. Riskanalys är ingen exakt 

vetenskap. 

3.3.4 Svårigheten i att jämföra olikheter 

Genomgående i dokumentet jämförs Uppsala, Tierps och Östhammars kommuner med varandra 

och med riket. Det är dock viktigt att komma ihåg att det är tre kommuner med vitt skilda 

förutsättningar befolkningsmässigt, infrastrukturmässigt, ytmässigt och socioekonomiskt. Vissa 

jämförelser, som till exempel inträffade trafikolyckor per 1000 invånare, tar inte heller hänsyn 

till hur många personkilometer den genomsnittlige kommuninvånaren färdas. Det är rimligt att 

anta att personer i landsbygd och glesbygd färdas längre sträckor per år då arbete, skola och 

service ligger längre från hemmet. En konsekvens av det är rimligen att de exponeras för fler 

trafikrisker än i en kommun med kortare avstånd.  

 

När LSO nämner ett likvärdigt skydd som målsättning avses inte ett likadant skydd. Skillnader 

efter lokala förutsättningar kommer att finnas. Ett försök att komplettera riskanalysen med en 

referenstagning mot jämförbara kommuner ges i kapitel 7.9 Referenstagning ur Öppna 

Jämförelser.  

4 METOD 
Riskanalysen har gjorts i två delar. Den första delen består av en kvantitativ analys av vanligt 

förekommande olyckor, där MSB:s verktyg IDA huvudsakligen har använts. Statistik från IDA 

har sorterats fram och sedan jämförts i diagram. Alla diagram är inte redovisade i riskanalysen, 

733



 

11 

 

utan för en del av diagrammen är resultatet beskrivet i klartext. IDA är en statistikdatabas som 

grundar sig på uppgifter från kommunernas händelserapportering. Händelserapporterna fylls i 

av räddningsledaren vid en insats. Tillförlitligheten i händelserapporterna är varierande eftersom 

dessa beror på vilken information räddningsledaren får under insatsen. Orsaker och 

händelseförlopp är ibland oklara.  

 

Den tidsperiod som har studerats är år huvudsakligen perioden 2014 - 2017. Det statistiska 

underlaget är därför relativt begränsat i vissa fall, och där regional statistik blir allt för knapp har 

nationell statistik och berörda myndigheters analyser använts. Riskanalysen till föregående 

handlingsprogram omfattade tidsperioden 2010 - 2013. I vissa fall har statistik redovisats för 

hela perioden 2007 - 2017, det framgår i texten där så har skett. I många fall har antalet olyckor 

redovisats per 1000 invånare. Detta är ett vedertaget sätt att räkna antalet olyckor och gör det 

lättare att jämföra olika stora regioner med varandra.  

 

Den andra delen av riskanalysen är en kvalitativ riskanalys som omfattar stora olyckor eller 

oönskade händelser. För sådana händelser saknas statistiskt underlag i tillräcklig omfattning, 

också om man studerar nationell statistik. Riskerna som studeras här har identifierats genom 

omvärldsbevakning, litteraturstudier, kommunens arbete med RSA samt workshops inom 

förvaltningen. 

5 AVGRÄNSNINGAR 
Denna riskanalys fokuserar på risker och olyckor inom Uppsala brandförsvars 

verksamhetsområde enligt Lagen om skydd mot olyckor. Riskanalysen är geografiskt begränsad 

till att omfatta kommunerna Uppsala, Östhammar och Tierp.  

 

Vardagliga olyckor som inte föranleder räddningsinsats och olyckor som faller inom 

sjukvårdslagen kommer därför ej att analyseras. Exempel på detta kan vara enklare 

vägtrafikolyckor med endast cyklister inblandade, fallolyckor, elolyckor, halkolyckor, 

brännskador med mera. Brandförsvaret blir aldrig involverad i dessa olyckor. 

 

Större oönskade händelser som kan komma att påverka brandförsvaret men som varken 

föranleder räddningsinsatser eller där brandförsvaret har ett uttalat ansvar nämns och beskrivs 

kort, men kommer inte att analyseras vidare. Med detta menas exempelvis drivmedelsbrist, IT-

störningar, el-bortfall med mera. Då räddningstjänstens funktion är en viktig del av ett robust 

samhälle är analysen här viktig för att se över den egna förmågan vid olika påfrestningar på 

samhället. 
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6 OMRÅDESBESKRIVNING 
Drygt 263 000 människor bor i Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner. 

Befolkningsstatistik framgår av tabell 6.1 och 6.2. Tillsamman har kommunerna en yta på nära 

5 300 km2. Två av Sveriges mest trafiktäta stråk, Ostkustbanan och E4, går genom området. 

Området som Uppsala brandförsvar täcker framgår i figur 6.1. 

 
Tabell 6.1 Befolkningsstatistik för de tre medlemskommunerna samt riket som helhet. Siffrorna 

gäller 2017-12-31. Källa: SCB befolkningsstatistikdatabas.  
Folk-

mängd 
Kvinnor 

(%) 
Män 
(%) 

Medel-
ålder  
(år) 

0 – 19 
år (%) 

20 – 64 
år (%) 

65+ 
(år) 

Utländsk 
bak-

grund 
(%) 

Uppsala 219 914 50,6% 49,4% 39,0 år 22,5% 60,8% 16,7% 34,0% 
Tierp 20 930 50,9% 49,1% 43,4 år 22,2% 54,1% 23,6% 20,9% 
Östhammar 21 927 51,4% 48,6% 45,0 år 21,1% 52,5% 26,4% 17,7% 
Sverige 10 120 

242 
49,8% 50,2% 41,2 år 23,1% 57,1% 19,8% 31,6% 

 
Tabell 6.2. Medelinkomst per kommun 2016. Källa: SCB befolkningsstatistikdatabas, äldre än 

16 år. 

Medelinkomst Kvinnor 
(tkr) 

Män (tkr) Totalt (tkr) 

Uppsala 251 320 285 

Tierp 213 279 246 

Östhammar 232 312 273 

Sverige 246 318 282 

 

 
Figur 6.1. Tierp, Uppsala och Östhammar kommun. 
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6.1 Tierps kommun 
Tierps kommun är stor till ytan och har en utspridd befolkning. Två av Sveriges mest trafiktäta 

stråk, Ostkustbanan och E4, går genom kommunen. Landytan är ca 1 550 km2, och 

kuststräckans längd, inräknat öar, är ca 960 km.  

 

Drygt 21 000 invånare bor i kommunen. Cirka en fjärdedel av befolkningen bor i centralorten 

Tierp. Utöver Tierp finns tätorterna Mehedeby, Månkarbo, Karlholmsbruk, Skärplinge, 

Söderfors, Tobo, Upplanda och Örbyhus. Cirka 5700 invånare bor utanför tätorterna på 

landsbygden.6 

 

Tierps kommun är kommunens största arbetsgivare. Region Uppsala, Atlas Copco Tools AB, 

Erasteel Kloster AB samt Habia Cable AB är andra stora arbetsgivare. 

 

Många pendlar till och från Tierp. Cirka 40 procent av de förvärvsarbetande som bor i 

kommunen pendlar till en arbetsplats utanför kommunen. Majoriteten pendlar till Uppsala 

kommun, följt av Östhammar och Gävle. Inpendlingen är också stor. Historiska bruksmiljöer 

finns i Lövstabruk, Strömsberg, Karlholm, Tobo, Ullfors, Söderfors och Örbyhus. 

6.1.1 Framtidsutveckling 

Tierps kommun har de senaste decennierna haft en relativt konstant folkmängd på cirka 20 000 

invånare. Under denna tidsperiod har en omfördelning skett från landsbygden till tätorterna. 

Kommunen har vänt befolkningsutvecklingen och har sedan 2013 vuxit med ca 100 – 200 

personer per år. Kommunen anger i Översiktsplan 2010 – 2030 att planeringen för denna 

tidsperiod ska inriktas på att ta emot en folkökning på 3 000 nya invånare, men att beredskap 

ska finnas för ytterligare 4 000.7  

6.2 Uppsala kommun 
Uppsala kommun är Sveriges fjärde folkrikaste kommun med drygt 220 000 invånare. Landytan 

är 2 234 km2. Centralorten är Sveriges fjärde största tätort med ca 169 000 invånare. Övriga 

tätorter är Almunge, Björklinge, Blackstalund, Bälinge, Danmarksby, Gunsta, Gåvsta, Järlåsa, 

Knutby, Läby, Länna, Lövstalöt, Ramstalund, Skyttorp, Skölsta, Storvreta, Vattholma, Vreta-

Ytternäs och Vänge. I övriga tätorter uppgår befolkningen till cirka 23 500 invånare. Utanför 

tätorterna på landsbygden bor ytterligare cirka 26 300 personer.8 

 

De större arbetsgivarna är Uppsala kommun, Region Uppsala med Akademiska sjukhuset, 

Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet. Uppsala är centrum för en stor del av 

regionens vård, omsorg, utbildning, kultur, handel och service. På Uppsala garnisons område 

finns bl.a. Försvarsmaktens luftstridsskola och Försvarsmaktens Underrättelse och 

Säkerhetscentrum.  

 

Uppsala är en gammal lärdomsstad, vilket avspeglas i kulturliv och i kulturmiljöer. Uppsala är 

också en modern stad med spetskompetens inom områden som bioteknik, IT och materialteknik. 

Landsbygden präglas av kulturhistoriska bygder med fornlämningar, säteri-, kyrko- och 

herrgårdsmiljöer. 

                                                      

 
6 ”Fakta om befolkningen i Tierps kommun 2018”, www.tierp.se 
7 Översiktsplan 2010 – 2030 för Tierps kommun 
8 Statistikenheten, Kommunledningskontoret, Uppsala kommun. Bearbetningar av SCB-statistik 
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6.2.1 Framtidsutveckling 

Uppsala kommun har de senaste årtiondena stadigt vuxit, denna trend förväntas fortsätta, i snitt 

har kommunen vuxit med 3200 personer per år sedan 2007, mellan 2016 och 2017 växte 

kommunen med 5355 invånare. Till 2050 väntas kommunen ha vuxit med upp till 135 000 nya 

invånare9. 

 

Översiktsplan 2016 anger att till 2050 kommer ca 60 000 nya bostäder ha tillkommit inne i 

Uppsala tätort. Till samma år har upp till 10 000 nya bostäder byggts i andra prioriterade tätorter 

och ytterligare 1000 bostäder uppförts på landsbygden i övrigt. Stora utbyggnader genomförs 

och planeras i Uppsala tätort. I södra staden (Ulleråker, Rosendal och Ultuna) planeras upp till 

25 000 nya bostäder och i de sydöstra stadsdelarna (Bergsbrunna, Sävja, Nåntuna, Vilan) minst 

10 000 bostäder.  

 

Satsningar planeras på kollektivtrafiken, dels nytt nät med spårvagn inne i Uppsala men även 

nya järnvägsstationer i Bergsbrunna och Vänge. En utökning till fyra järnvägsspår på hela 

sträckan mellan Uppsala och Stockholm är planerad.   

6.3 Östhammars kommun 
Östhammars kommun är också en kommun med stor yta och utspridd befolkning. Större delen 

av kommunens yta används för jord- och skogsbruk. Landytan är 1503 km2. Kommunen har en 

lång kustlinje med skärgård. Kuststräckans längd, inräknat öar, är ca 3500 km. 

 

Nästan 22 000 invånare bor i kommunen, och befolkningen är ganska jämnt fördelad i de fem 

största tätorterna Östhammar (4517), Alunda (2396), Gimo (2719), Öregrund (1531) och 

Österbybruk (2245). Övriga tätorter i kommunen är Dannemora, Hargshamn och Skoby. Av 

befolkningen bor cirka 7 100 invånare på landsbygden utanför tätorterna.10 

 

Kommunens stora arbetsplatser är Östhammars kommun, Sandvik Coromant AB och Forsmarks 

kärnkraftverk AB. Sedan Dannemora gruva stängde har tågtrafiken minskat på sträckan mellan 

Dannemora och Hargshamn.  

 

Nästan 3 000 kommuninvånare pendlar till arbeten i andra kommuner. Inpendlingen är även den 

betydande, ca 2 000 personer. 

 

Turismen är en viktig näring. Kommunen har områden med stora naturvärden och ett vackert 

kust- och skärgårdslandskap, som innefattar de gamla hamnstäderna Östhammar och Öregrund. 

Historiska bruksmiljöer finns i Österbybruk, Forsmark, Gimo och Harg. 

6.3.1 Framtidsutveckling 

Från 70-talet fram till mitten av 90-talet hade Östhammars kommun en positiv trend med en 

befolkningsökning på cirka 20 %. I början av 90-talet hade kommunen cirka 22 500 invånare. 

Sedan 90-talets ekonomiska kris har befolkningsutvecklingen avtagit och visat en svagt negativ 

trend. Sedan 2012 har befolkningen ökat varje år, totalt med 660 personer under perioden. 

 

Enligt översiktsplan 2016 har kommunen som mål att öka med mellan 500 – 1000 personer till 

2025. I ett arbete med bostadsförsörjningsfrågor för Östhammars kommun (2012) redovisas tre 

                                                      

 
9 Översiktsplan 2016, Uppsala kommun 
10 Översiktsplan 2016, Östhammars kommun. 
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olika utvecklingsscenarier. I lägsta scenariot minskar folkmängden med 700 personer, medan 

den i det högsta scenariot ökar med över 4 000 personer fram till 2030. 

 

Kommunen pekar ut främst Alunda, Östhammar och Österbybruk som tätorter där efterfrågan 

på bostäder är störst.  

 

För Hargs hamn finns planer på en omfattande expansion fram till och med 2025. Bland annat 

kommer farleden fördjupas och en ny kaj byggas för att kunna ta emot större fartyg och 

lagerhallar och lagerytor byggas ut.  

6.4 Trafikutveckling 
Trafikverkets rapport ”Prognos för personresor 2030” anger att trafikarbetet med personbil i 

Uppsala län kan komma att växa totalt med 40 % fram till 2030, med en årlig tillväxt på cirka 

1,7 %. I riket som helhet är prognosen en tillväxt årligen om cirka 1,2 % med en total tillväxt 

2030 på 26 %.  

 

Det totala persontransportarbetet för tågtrafiken förväntas öka med 48 % till 2030, detta gäller 

för hela Sverige. Det totala persontransportarbetet för hela Sverige, oavsett trafikslag och längd 

på resa förväntas öka med 27 % fram till 2030.11 

 

Enligt Trafikverketes rapport ”Prognos för godstransporter 2030” förväntas godstransporter på 

väg öka med ca 1,9 % årligen fram till 2030. För järnvägen förväntas en ökning om 1,6 % 

årligen fram till 203012. 

 

6.5 Riskobjekt i området 
Inom Uppsalas brandförsvars område finns ett antal riskobjekt. Med riskobjekt avses här så 

kallade Sevesoanläggningar eller farliga verksamheter. 

 

Sevesoanläggningar är anläggningar där stora mängder farliga kemikalier hanteras kan omfattas 

av krav enligt Lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av 

allvarliga kemikalieolyckor. Lagen har sitt upphov från det så kallade Seveso-direktivet som 

antagits i EU för att förebygga allvarliga olyckor inom kemiindustrin och begränsa följderna för 

människor och miljö. I lagstiftningen finns två kravnivåer: låg och hög. Ägarna och 

verksamheterna har krav på sig att regelbundet genomföra riskanalyser och handlingsprogram 

för hur allvarliga kemikalieolyckor ska förebyggas.  

 

Farlig verksamhet enligt LSO är en anläggning där verksamheten innebär fara för att en olycka 

ska orsaka allvarliga skador på människor eller miljön där anläggningens ägare eller den som 

utövar verksamheten på anläggningen är skyldig att i skälig omfattning hålla eller bekosta 

beredskap med personal och egendom och i övrigt vidta åtgärder för att begränsa sådana skador 

enligt LSO 2 kap. 4§. Denna beredskap ska komplettera kommunens beredskap för 

räddningsinsats. Det är Länsstyrelsen som beslutar vilka anläggningar i länet som omfattas av 

denna paragraf. Flygplatser som har godkänts enligt 6 kap. 9§ första stycket i luftfartslagen ska 

också omfattas av 2 kap. §4 enligt LSO. Alla Seveso-anläggningar oavsett kravnivå 

klassificeras som farliga verksamheter.  

                                                      

 
11 Prognos för personresor 2030 – Trafikverkets basprognos 2014 
12 Prognos för godstransporter 2030 – Trafikverkets basprognos 2014 
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Av tabell 6.5.1 framgår vilka Seveso-anläggningar och farliga verksamheter enligt LSO 2 kap 

§4 som finns i Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner. 

 
Tabell 6.5.1. Farliga verksamheter i Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner enligt Seveso 

och LSO 2kap §4. Listan hämtad 2019-05-01. 

Anläggning Kommun Seveso Farlig 
verksamhet 

LSO 2:4 

Månkarbo bergtäkt Tierp Lägre kravnivån Ja 

Strömsbergs bergtäkt Tierp Lägre kravnivån Ja 

Söderfors huvuddamm Tierp Nej Ja 

Untra inkl. södra vallen Tierp Nej Ja 

55:ans bergtäkt Uppsala Lägre kravnivån Ja 

Akademiska sjukhusets helikopterflygplats Uppsala Nej Ja 

GE Healthcare Bio-Sciences AB Uppsala Högre kravnivån Ja 

Grän bergtäkt Uppsala Lägre kravnivån Ja 

Recipharm Uppsala AB Uppsala Lägre kravnivån Ja 

Skyttorp bergtäkt Uppsala Lägre kravnivån Ja 

Tensta-Forsa Uppsala Lägre kravnivån Ja 

Upplands Lokaltrafik, depå Fyrislund Uppsala Lägre kravnivån Ja 

Vattenfall Husbyborg Uppsala Lägre kravnivån Ja 

Vattenfall Värme Uppsala AB Uppsala Lägre kravnivån Ja 

AB Sandvik Coromant Östhammar Högre kravnivån Ja 

Forsmarks kraftgrupp AB Kärnkraftverk Östhammar Lägre kravnivån Ja 

  

Med dessa verksamheter i regionen finns en risk för att farliga utsläpp eller komplicerade 

bränder kan uppkomma. Sannolikheten för att en olycka ska hända samt konsekvenserna av en 

olycka på dessa anläggningar minskas något på grund av den omfattande tillsynsverksamheten 

från olika myndigheter samt höga krav på verksamheternas interna skyddsarbete. 
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7 VANLIGT FÖREKOMMANDE OLYCKOR 
Enligt Lagen om skydd mot olyckor definieras räddningstjänst som de räddningsinsatser stat 

eller kommun skall ansvara för vid olyckor och överhängande fara för olyckor för att hindra och 

begränsa skador på människor, egendom eller miljö. Kriterierna för att en räddningsinsats ska 

göras är:  

 

• Att det finns behov av ett snabbt ingripande 

• Det hotade intressets vikt 

• Kostnaden för insatsen 

• Omständigheterna i övrigt  

 

De olyckor som föranleder en räddningsinsats dokumenteras i räddningstjänsternas 

händelserapporter och detta sammanställs i MSB:s statistikdatabas IDA. Därmed finns en del 

statistiskt material.  

 

En stor del av räddningsinsatserna består av automatiska brandlarm. När automatiskt brandlarm 

larmar betraktas detta i dagsläget som en händelse som föranleder en räddningsinsats till dess att 

brandförsvaret undersökt larmorsaken och konstaterat att det inte föreligger någon fara. 

Eftersom dessa larm till största delen består av onödiga larm kommer dessa inte tas med i 

analysen framöver. Då ett automatiskt brandlarm lösts på grund av en riktig brand visas inte 

detta i statistiken som ett automatiskt brandlarm, utan hamnar inom kategorin brand i byggnad.  

 

Brandförsvaret åker också på många andra uppdrag vilka inte i egentlig mening är 

räddningsinsatser. Exempel på sådana uppdrag kan vara hjälp till person som fastnat i hiss, 

ambulans, sanering av vägbana etc. Dessa larm kommer ej att analyseras vidare.  

 

Uppsala brandförsvar åker årligen på flertalet sorters larm, därför har en prioritering gjorts över 

vilka olyckor som ska analyseras. Valet faller på de olyckor som innebär störst fara för 

människa, egendom och miljö och som föranleder en räddningsinsats. De kategorier av olyckor 

som berörs främst är följande:  

• Brand i byggnad 

• Brand ej i byggnad 

• Trafikolycka 

• Utsläpp av farligt ämne 

• Drunkning 

• IVPA/sjukvårdslarm 

 

I följande kapitel följer en sammanställning av de prioriterade olyckorna i stort inom Uppsala 

brandförsvars område, samt en jämförelse med Sverige. Det var först i början på 2012 som 

Tierp och Östhammars kommuns räddningstjänst införlivades i Uppsala brandförsvar. 

Statistiken som studeras är främst för föregående fyraårsperiod, 2014 - 2017. Föregående 

riskanalys studerade perioden 2010 - 2013. I vissa fall studeras hela 10-års perioden 2007 - 

2017. Var detta sker framgår i texten eller i anslutning till tabellen eller figuren. Samtliga 

kommuner studeras, och för enkelhetens skull kommer dessa tre kommuner tillsammans 

benämnas Uppsala brandförsvar framöver i dokumentet. Där kommunerna studeras var för sig 

framgår detta i texten. 

 

Antalet insatser i databaser kan skilja sig något åt beroende på vilken databas som studeras. Det 

kan räcka med att enbart använda olika sökfunktioner i IDA för att siffrorna ska skilja sig något 
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åt. Detta kan återspeglas i riskanalysen vilket läsaren ska vara medveten om. Siffrorna skiljer sig 

inte mycket och därför blir betydelsen endast marginell för resultatet. I huvudsak har statistik 

hämtas från IDA och inte brandförsvarets eget IT-system Daedalos. Anledningen till detta är att 

kunna jämföra med Sverige som helhet.  

 

7.1 Övergripande sammanställning av antalet insatser 
Antalet räddningsinsatser totalt som gjort inom Uppsala brandförsvar är fördelade enlig figur 

7.1. Som framgår av figuren minskade antalet insatser under några år från 2007 till 2010. Stor 

del av denna minskning beror på minskat antal sjukvårdslarm/IVPA, se kapitel 7.7. Uppsala 

kommun har haft ca 1600 - 1700 insatser årligen. I Östhammar minskade antalet insatser under 

flera år och har nu stabiliserats runt 230 insatser årligen. Tierp har ca 260 insatser per år, denna 

siffra är relativt konstant med endast mindre variationer. Totalt hanterar Uppsala brandförsvar 

ca 2200 insatser per år, 2017 hanterades 2276 insatser. Preliminär statistik för 2018 visar på en 

ökning av antalet insatser jämfört med 2017. 

 

 
Figur 7.1. Totalt antal insatser för Uppsala brandförsvar. Detta omfattar både insatser som var 

räddningstjänst enligt LSO såväl som andra uppdrag. Källa: IDA. 

 

Bilden ser något annorlunda ut om antalet insatser räknas per 1000 invånare i respektive 

kommun. Som framgår av figur 7.2 har antalet insatser per 1000 invånare varit relativt konstant 

i Uppsala kommun sedan 2007. En kraftig minskning i antalet insatser noteras för Östhammars 

kommun, från att ha haft strax över 20 insatser per 1000 invånare 2008 så har det minskat till ca 

10 insatser per 1000 invånare. En stor del av denna minskning förklaras i att antalet 

sjukvårdslarm/IVPA har minskat kraftigt, framförallt i Östhammars kommun, detta analyseras 

vidare i kapitel 7.7.  

 

Antalet insatser per 1000 invånare har minskat även i Tierps kommun jämfört med toppåret 

2008 då det var 17,3 insatser per 1000 invånare. Sedan 2008 har det bortsett från lägsta 

noteringen 2010 varit cirka 13 insatser per 1000 invånare i Tierps kommun. Som helhet har 

Uppsala brandförsvar färre insatser per 1000 invånare än Sverige som helhet. Detta gäller även 

på kommunnivå för Uppsala och Östhammar. Tierps kommun har ungefär lika många eller 

något fler insatser per 1000 invånare än Sverige som helhet.  
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Figur 7.2. Antal insatser per 1000 invånare för respektive kommun. Detta avser samtliga 

uppdrag som brandförsvaret åkt på, även sådana uppdrag som inte är räddningstjänst enligt 
LSO. Källa: IDA. 

 

I figur 7.3 redovisas antalet insatser som varit räddningsinsats (brand i byggnad, brand ej i 

byggnad, trafikolyckor, utsläpp av farligt ämne, drunkning samt automatlarm) per 1000 

invånare. Om man jämför figur 7.3 med 7.2 blir det tydligt att antalet andra uppdrag har varit 

betydligt högre i Östhammars och Tierps kommuner jämfört med Uppsala.  

 

 
Figur 7.3. Antalet räddningsinsatser (brand i byggnad, brand ej i byggnad, trafikolyckor, utsläpp 

av farligt ämne, drunkning samt automatlarm) per 1000 invånare för respektive kommun. 
Borträknat är alltså alla andra typer av uppdrag, exempelvis IVPA/sjukvårdslarm, hjälp till polis 

etc. Källa: IDA.  
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Av tabell 7.1 framgår antalet insatser per insatstyp. Som framgår av tabellen har antalet brand i 

byggnad varit relativt konstant och varierar mellan ca 220 - 260 insatser per år. Insatserna till 

brand ej i byggnad, har ökat den senaste fyra års perioden. Trenden är densamma för antalet 

trafikolyckor. Mer detaljerad analys för varje typ av insats sker i respektive kapitel längre fram i 

riskanalysen. 
 

I tabell 7.1 är ”Övrigt” är en relativt stor post. Detta inbegriper exempelvis falsklarm brand, 

nödställd person (t ex fast i hiss), nödställt djur, ras eller översvämning. Endast några av dessa 

olyckor kommer att utredas vidare. Detta beror på att de flesta olyckor som inbegrips i kategorin 

”Övrigt” är ovanliga och oftast inte innebär någon större fara för människor, egendom och 

miljö.  

 
Tabell 7.1. Antalet larm utifrån larmtyp för perioden 2014 - 2017, hela Uppsala brandförsvar. 

Källa: IDA. 

 2014 2015 2016 2017 Totalt 2014 
- 2017 

Brand i byggnad 264 231 250 224 969 

Brand ej i byggnad 409 364 448 488 1709 

Trafikolycka 270 269 284 335 1158 

Drunkning 16 9 8 7 40 

Utsläpp av farligt 
ämne 

59 53 35 36 183 

Automatlarm 606 604 590 599 2399 

IVPA/sjukvårdslarm 273 248 232 263 1016 

Övrigt 328 321 263 324 1236 

 

Av figur 7.4 framgår fördelningen av räddningsinsatserna för perioden 2014 - 2017. Jämfört 

med föregående fyraårsperiod så har förändringar skett framförallt för andelen brand ej i 

byggnad (ökat till 20 % från 16 %) och andelen automatlarm, ej brand (minskat från 32 % till 

28%). 

 

Av figur 7.5 framgår fördelningen av räddningsinsatser för hela Sverige. Drunkning och 

drunkningstillbud är allvarliga, men inte vanligt förekommande. Inom Uppsala brandförsvar 

består andelen insatser till 0,4% av drunkning/-tillbud och i Sverige 0,4%.  
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Figur 7.4. Fördelning av insatserna för Uppsala brandförsvar, 2014 - 2017. Källa: IDA. 

 

 
Figur 7.5. Fördelning av insatserna för hela Sverige, 2014 - 2017. Källa: IDA. 

 

Av figur 7.6 framgår att tidpunkten för när insatserna görs inte skiljer sig från hur det ser ut i 

Sverige i stort. I diagrammet nedan kan man utläsa att Brandförsvaret rycker ut på flest insatser 

mellan cirka klockan 08:00 och 23:00. Räddningsinsatsernas fördelning över dygnet är i stort 

oförändrad jämfört med föregående handlingsprogramsperiod. 
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Figur 7.6. Räddningsinsatsernas fördelning över dygnet. Källa: IDA. 

 

Räddningsinsatsernas fördelning över året visar att andelen insatser är större under perioden 

april till november, se figur 7.7 och 7.8. Jämför man med resten av Sverige kan man se att 

antalet insatser per 1000 invånare inte ökar lika mycket inom Uppsala brandförsvar under 

sommaren som för hela Sverige, se figur 7.8. Denna statistik är framtagen och jämförd med det 

genomsnittliga antalet boende inom regionen, och hänsyn har inte tagits till in- och utflyttning 

under sommarmånaderna. Det totala antalet insatser per månad jämförs därför kommunvis i 

figur 7.7. Där märks inte den stora tillströmningen av turister vid kustområdena nämnvärt. Av 

figur 7.7 framgår att antalet insatser varierar mer över året för Uppsala kommun än för Tierp 

och Östhammar.  

 

 
Figur 7.7. Antal insatser per månad för respektive kommun. Källa: IDA. 
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Figur 7.8 nedan visar att antalet inträffade olyckor per 1000 invånare är betydligt lägre i 

Uppsala brandförsvars område jämfört med snittet i Sverige.  

 

 
Figur 7.8. Antalet insatser per 1000 invånare, för Uppsala brandförsvar totalt och för hela 

Sverige. Källa: IDA. 

 

Räddningsinsatsernas fördelning över årets månader skiljer sig mycket beroende vilken sorts 

insats det är frågan om, se figur 7.9. Den största delen av bränderna som inte är i byggnader 

inträffar mellan mars och oktober, det vill säga under gräs- och skogsbrandssäsongen. Antalet 

trafikolyckor ökar på senhösten/början av vintern. 

 

 
Figur 7.9. Antal räddningsinsatser per 1000 invånare, 2014–2017 för Uppsala brandförsvar. 

Källa: IDA. 
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7.2 Brand i byggnad 
Uppsala brandförsvar har under den 2014 - 2017 åkt på 969 st brand i byggnad. Som framgår av 

figur 7.2.1 så varierar antalet insatser runt 250 st per år för hela Uppsala brandförsvar. Uppsala 

kommun har cirka 170 – 200 brand i byggnad per år. Tierp och Östhammar har cirka 25 – 30 

per år vardera. 

  

 
Figur 7.2.1. Antal larm till brand i byggnad. Källa: IDA och Blueplot. 

 

Av figur 7.2.2 framgår att Uppsala brandförsvar som helhet har färre brand i byggnad per 1000 

invånare än Sverige som helhet. Detta varierar dock mellan kommunerna, Tierp har betydligt 

fler bränder i byggnader per 1000 invånare än övriga medlemskommuner och Sverige som 

helhet. Östhammar hade under 2014 och 2015 fler bränder i byggnader sett per 1000 invånare. I 

och med att antalet insatser är relativt få i Tierp respektive Östhammar får ett fåtal fler eller 

färre händelser tydlig påverkan på dessa grafer.  

 

 
Figur 7.2.2. Antal larm till brand i byggnad per 1000 invånare. Källa: IDA. 
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Figur 7.2.3 – 7.2.5 visar var bränderna i byggnader har inträffat mellan 2016 och 2017 i 

respektive kommun. Majoriteten av bränderna har inträffat i eller i anslutning till en tätort. I alla 

tre kommuner har det inträffat byggnadsbränder även i glesbygd. 

 

 
Figur 7.2.3 Antalet brand i byggnad i Östhammars kommun under perioden 2016 - 2017. Källa: 

Daedalos. 
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Figur 7.2.4 Antalet brand i byggnad i Tierps kommun under perioden 2016 - 2017. Källa: 

Daedalos. 

 
Figur 7.2.5 Antalet brand i byggnad i Uppsala kommun under 2016 - 2017. Källa: Daedalos. 
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Av figur 7.2.6 framgår fördelningen av brand i byggnad. Nästan 60 % av larmen är till bränder i 

bostäder.  

 

 
Figur 7.2.6. Fördelningen av brand i byggnad under perioden 2014 - 2017. Källa: IDA. 

 

Av tabell 7.2.1 framgår antalet bränder per byggnadstyp för åren 2014 - 2017. De bränder som 

analyseras mer ingående är brand i bostad, vårdanläggningar och sjukhus, skolor och förskolor, 

restauranger och övriga samlingslokaler samt industrier. För hotell och annat tillfälligt boende 

samt handel är antalet inträffade bränder för få för att det ska vara statistiskt relevant att 

analysera mer ingående. Övriga byggnader analyseras inte heller mer ingående trots att det 

inträffat 75 bränder under 2014 - 2017. Detta beror på att övriga byggnader innefattar väldigt 

många typer av byggnader, allt från parkeringshus till rivningshus och kontor. Detta gör att det 

är svårt att dra slutsatser utifrån underlaget.  

 
Tabell 7.2.1. Brand i byggnad per byggnadstyp, 2014 - 2017. Källa: IDA. 

 Uppsala Tierp Östhammar Totalt 

Bostad 378 67 76 521 

Vårdanläggningar och sjukhus 61 10 8 79 

Skolor och förskolor 49 3 5 57 

Restauranger och danslokaler 16 1 1 18 

Övriga samlingslokaler 30 3 5 38 

Hotell och annat tillfälligt boende 7 1 2 10 

Handel 25 1 2 28 

Industri 97 15 7 119 

Lantbruk, ej bostad 12 3 4 19 

Övriga byggnader 65 7 3 75 

Totalt 740 111 118 964 

 

Av figur 7.2.7 framgår antalet bränder per 1000 invånare för perioden 2014 - 2017. Dessa siffror 

analyseras mer ingående i respektive kapitel längre ned.  
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Figur 7.2.7. Antal bränder per 1000 invånare. Källa: IDA. 

 

Av figur 7.2.8 framgår brändernas omfattning vid brandförsvarets ankomst och av figur 7.2.9 

brandens totala omfattning.13 Vid 20 % av bränderna pågick inte branden. Branden var 

begränsad till startföremålet i 16 % av bränderna och till startutrymmet i 16 %. Vid 9 % av 

bränderna brann det i flera rum eller i flera brandceller vid framkomst.  

 

                                                      

 
13 Det finns en felkälla kopplad till denna data. Ca 40 % av alla insatser till brand i byggnad är i kategorin 

”inte tillämpbar” avseende omfattning. Anledningen till detta är bland annat att under perioden 2014–

2017 byttes insatsrapporten ut till en händelserapport. Hur detta är uppbyggt skiljer sig mellan 

rapporterna. MSB har bearbetat datan för att göra den jämförbar över tid, och då har kategorin ”inte 

tillämpbar” tillkommit.  
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Figur 7.2.8. Brändernas omfattning vid brandförsvarets framkomst, perioden 2014 - 2017. 

Källa: IDA. 

 

24 % av bränderna begränsades till startföremålet och 19 % till startutrymmet. 16 % av 

bränderna begränsades till startbrandcellen eller startbyggnaden. 2 % av bränderna spred sig till 

andra byggnader, se figur 7.2.9.  

 

 
Figur 7.2.9. Brändernas totala omfattning, perioden 2014 - 2017. Källa: IDA. 

 

Figur 7.2.10 visar hur antalet anlagda bränder i byggnader varierat mellan året för respektive 

kommun. Det är tydligt att flest anlagda bränder är i Uppsala.  
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Figur 7.2.10. Antalet anlagda bränder i byggnader. Källa: IDA och Blueplot. 

7.2.1.1 Personskador vid brand i byggnad 
Årligen omkommer cirka 2–3 personer vid brand inom Uppsala brandförsvars område. 2008, 

2014 och 2017 har antalet varit högre, 4–5 personer. På grund av det förhållandevis ringa antalet 

omkomna i brand analyseras perioden 2007 till 2017 för att det statistiska underlaget ska vara 

större. Totalt har 30 personer omkommit i brand i Uppsala brandförsvars område under denna 

tid. 

 

 
Figur 7.2.1.1 Antal omkomna i brand per år under perioden 2007 - 2017. Källa: IDA. 

 

Den djupare analysen omfattar dock endast åren 2007 - 2015. Anledningen till detta är att det 

vid författandet av denna riskanalys endast fanns färdig statistik från MSB fram till 2015. Under 

åren 2007 – 2015 omkom 24 personer i brand. Majoriteten, totalt 14 personer, av de som 

omkommit i brand har gjort det i en villa eller ett flerbostadshus. En person har omkommit inom 

äldrevården, se tabell 7.2.1.1. Fem personer har omkommit vid brand ej i byggnad, tre omkom i 
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bränder i personbil, varav två i samma brand. En person omkom vid en markbrand och för en 

person saknas uppgift. Ungefär hälften av dödsbränderna har inträffat utanför tätort.  

 
Tabell 7.2.1.1. Antal omkomna i brand per byggnadstyp, 2007 - 2015. Källa: 

Dödsbrandsregistret IDA. 

Byggnad Antal 
döda 

Antal 
bränder 

Flerbostadshus 5 5 

Handel 1 1 

I det fria/ej i byggnad 5 4 

Okänd 3 1 

Villa 9 9 

Åldringsvård 1 1 

Totalt 24 21 

 

22 personer av de som omkommit har varit män. 13 av de omkomna har varit äldre än 65 år. 

Åtta av de omkomna var i åldern 45 - 64 år. 18 av de omkomna gjorde det innan brandförsvarets 

framkomst eller räddningsinsats kunde genomföras. Fyra omkom på sjukhus och en person 

omkom under pågående räddning. För övriga är det okänt när de omkom. 

 

Sju av de omkomna hade någon form av fysiskt eller psykiskt funktionshinder. För resterande är 

det okänt om den omkomna hade något funktionshinder. Dessa uppgifter kommer från 

fördjupad statistik från MSB. 

 

Elva av dödsbränderna har inträffat mellan klockan 17 och 07. Fyra har inträffat mellan klockan 

07 och 10. Fem dödsbränder har inträffat under dagtid. Majoriteten av dödsbränderna sker 

fredagar – söndagar och de flesta inträffar under vinterhalvåret, mellan oktober och februari.  

 

Startutrymmet var i vardagsrum och hall i fem av bränderna. Andra vanliga startutrymmen är 

pannrum (två bränder), kök (en brand) och garage (en brand). Fyra av bränderna har startat 

utomhus, startutrymmet är okänt i fyra av bränderna. Utrymmet är okänt vid fyra av bränderna. 

Vid 10 av bränderna är startföremålet okänt.  Vanliga startföremål är soffa/fåtölj (tre bränder), 

kläder (en brand), spis (en brand), uppvärmningsanordning (en brand), personbil (två bränder), 

brandfarlig vätska (en brand) och andra elinstallationer (en brand). 

 

Vid tolv av dödsbränderna är brandorsaken okänd. Branden var anlagd med uppsåt vid två 

bränder, rökning orsak vid tre bränder. Andra vanliga brandorsaker är tekniskt fel, 

värmeöverföring, levande ljus och eldning av gräs. Dessa var brandorsak vid en brand var.  

 

Endast vid en dödsbrand har det kunnat konstateras att brandvarnare funnits, se figur 7.2.1.2.  
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Figur 7.2.1.2. Brandvarnarförekomst vid inträffade dödsbränder. Källa: IDA. 

 

Vid elva av dödsbränderna har det varit brand i ett eller flera rum vid brandförsvarets ankomst. 

Vid tre bränder hade branden redan slocknat. Vid tre av bränderna brann endast startföremålet 

och vid en brand var det endast rökutveckling. 

 

Av tabell 7.2.1.3 framgår antalet som skadas genom exponering för rök och öppen eld per år i 

Uppsala län. Av tabellen framgår att majoriteten av de som skadas är män. Av tabell 7.2.1.4 

framgår åldersfördelningen av de som skadas. Av de som är äldre än 65 år har 19 personer varit 

äldre än 80 år.  

 
Tabell 7.2.1.3. Antalet skadade genom exponering för rök och öppen eld i Uppsala län. Källa: 

Socialstyrelsens statistikdatabas, 2018-10-27. 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totalt 

Män 13 13 22 10 9 9 12 9 10 6 7 120 

Kvinnor 9 7 4 6 3 9 6 4 1 1 1 51 

 
Tabell 7.2.1.4. Antalet skadade genom exponering för rök och öppen eld i Uppsala län, fördelat 

på ålder, perioden 2007 – 2017. Källa: Socialstyrelsens statistikdatabas, 2018-10-27. 

Ålder Antal skadade 

0 – 19 21 

20 – 44 48 

45 – 64 49 

65+ 53 

Totalt 171 

7.2.2 Brand i bostad 

2014 - 2017 larmades Uppsala brandförsvar till totalt 521 brand i bostad. Detta är en liten 

minskning mot perioden 2010 - 2013 då antalet larm var 560. Antalet larm till brand i bostad 

har varit i stort oförändrat år efter år i Uppsala och Tierp. Sedan 2015 noteras en nedgång i 

Uppsala, från att det årligen varit ca 100 - 110 ned till 80 - 90 per år. Tierp har årligen ca 15 - 20 
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bränder i bostäder. Östhammar hade en nedgång under några år (2011 - 2013) då antalet var ca 

11 - 13. Denna minskning är bruten och antalet är återigen ca 15 - 20 bränder årligen. Se figur 

7.2.2.1. 

 

 
Figur 7.2.2.1. Antalet insatser till brand i bostad. Källa: IDA. 

 

Av figur 7.2.2.2 framgår antalet bränder i bostäder per 1000 invånare i respektive kommun. För 

Östhammar och Tierp är värdena högre än Uppsala och snittet i Sverige och värdena varierar 

kraftigt mellan vissa år. Anledningen till detta är det förhållandevis få antalet bränder och en 

ökning eller minskning med ett fåtal bränder får stor påverkan.   

 

 
Figur 7.2.2.2. Antalet brand i bostad per 1000 invånare. Källa: IDA. 
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Som framgår av figur 7.2.2.3 nedan så har Tierp och Östhammar totalt fler bränder per 1000 

invånare än Uppsala och snittet för hela Sverige. Detta gäller även för bränder i villor. Uppsala 

har något fler bränder i flerbostadshus per 1000 invånare än Tierp, Östhammar. Uppsala har 

färre bränder i bostäder per 1000 invånare än övriga kommuner och snittet i Sverige.  

 

 
Figur 7.2.2.3. Antalet brand i bostad per 1000 invånare i respektive kommun. Källa: IDA. 

 

Skillnaden i antalet bränder per 1000 invånare kan till stor del förklaras av antalet bostäder i 

flerbostadshus och småhus i respektive kommun. I Uppsala är andelen lägenheter 69%, och i 

Tierp och Östhammar 35% respektive 33%. Antalet bostäder inom Uppsala brandförsvar är 

fördelat enligt figur 7.2.2.4 nedan. 

 

Med hänsyn tagen till den stora andelen småhus i Tierp och Östhammar tyder siffrorna ändå på 

att det brinner mer i småhus i Tierp och Östhammar än i riket i snitt. Den vanligaste 

brandorsaken i dessa fall är soteld, och det är möjligt att andelen eldstäder är relativt hög i 

kommunerna.  
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Figur 7.2.2.4. Bostadsbeståndet i respektive kommun. Källa: SCB. 

 

I statistiken syns det att det brinner mest i bostäderna de tider när de flesta människorna 

befinner sig hemma, det vill säga under eftermiddagen och kvällen. Den största toppen i antalet 

bränder är mellan klockan 17 - 18, se figur 7.2.2.5. Likaså att bränderna ökar upp till 25% under 

helgerna (fredag, lördag och söndag).  

 

 
Figur 7.2.2.5. Grafen visar vilken tid på dygnet som bränder i bostäder inträffat under perioden 

2010–2013. Källa: IDA 

 

Antalet bränder i bostäder är som flest på vinterhalvåret, med tydliga toppar i december – 

januari. En topp är även i juli, se figur 7.2.2.6. 
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Figur 7.2.2.6. Bostadsbrändernas fördelning över året. Källa: IDA. 

 

Vad som föranleder bostadsbränderna skiljer sig stort mellan flerbostadshus och villa/småhus, 

se figur 7.2.2.7 och 7.2.2.8. I flerbostadshus är glömd spis den i särklass största brandorsaken. 

29% av alla bränder startade av denna anledning. Okänd anledning eller annan brandorsak stod 

för stora delar med 26 % respektive 10 % och är svåra att utreda vidare. Anlagd brand med 

uppsåt stod för 11 %, vilket är en minskning från 16 % i föregående riskanalys. Detta behöver 

inte innebära att branden varit anlagd i själva bostaden, utan bränder anlagda utomhus och i 

gemensamhetsutrymmen (till exempeltvättstugor, soprum och källarförråd) räknas också in i 

bostadsbrandsstatistiken. Därefter kom levande ljus med 4 %. Övriga relativt vanliga 

brandorsaker var rökning (4 %) och tekniskt fel (11 %).  

 

I småhus (villor, rad/par-kedjehus samt fritidshus) var anledningen till bränderna en annan.  

Soteld är den vanligaste brandorsaken (26 %), följt av okänd (30 %) och ”annan” (10 %). 

Glömd spis är brandorsak i 6 % av bränderna, vilket är markant färre än för flerbostadshus. 

Tekniskt fel utgör brandorsak i 11 % av bränderna, levande ljus 2 %.  
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Figur 7.2.2.7. Brandorsaker vid brand i flerbostadshus. Källa: IDA. 

 

 
Figur 7.2.2.8. Brandorsaker vid brand i småhus. Källa: IDA. Källa: IDA. 

 

Det vanligaste startutrymmet i flerbostadshus under perioden 2014 - 2017 är köket (51 %), följt 

av balkong/altan/loftgång (7 %), trapphus (6 %), vardagsrum (6 %), soprum (4 %), sovrum (4 

%) och tvättstuga (3 %). Detta skiljer sig från småhus där det vanligaste startutrymmet under 

samma period var skorstenen (28 %), följt av köket (13 %), vardagsrummet (8 %), utanför 

byggnaden (5 %) och sovrum (2 %). 
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7.2.3 Bränder i vårdanläggningar och sjukhus 

I snitt inträffar en till två bränder inom vården i Tierps och Östhammars kommuner årligen. 

Antalet i Uppsala kommun är högre, i snitt inträffar 12 bränder i vården per år, se tabell 7.2.3.1. 

Räknat per 1000 invånare för åren 2014 - 2017 så inträffar årligen 0,29 bränder per 1000 

invånare i Uppsala. I Tierp och Östhammar är motsvarande siffror 0,49 respektive 0,37. I 

Sverige inträffar i snitt 0,3 bränder i vården per 1000 invånare, se figur 7.2.7. 
 

Tabell 7.2.3.1. Antal bränder inom vårdanläggningar och sjukhus. Källa: IDA. 

 Uppsala Tierp Östhammar 

2007 12 1 1 

2008 6 1 6 

2009 11 1 3 

2010 6 1 0 

2011 12 0 1 

2012 9 0 2 

2013 12 1 0 

2014 6 4 0 

2015 16 1 3 

2016 20 3 2 

2017 19 2 3 

Totalt 129 15 21 

 

43 % av bränderna har startat i köket. De vanligaste startutrymmena i övrigt är sovrum (9 %), 

vardagsrum (5 %), badrum/toalett/bastu (5 %), tvättstuga (5 %), trapphus/korridor (6 %) och 

utanför byggnaden (5 %). 17 % av bränderna har bedömts vara anlagda. Andra vanliga 

brandorsaker är tekniskt fel (15 %), glömd spis (14 %), värmeöverföring (8 %) och rökning (5 

%). Brandorsaken anges till okänd och annan i totalt 35 % av bränderna.  

 

Bränderna är som flest i maj och juni samt under vintern, november till januari. De flesta 

bränderna inträffar dagtid från klockan 08 och fram till klockan 23.  

7.2.4 Bränder i skolor och förskolor 

Årligen inträffar i snitt tolv bränder i förskolor och skolor i Uppsala kommun. I Tierp och 

Östhammar inträffar årligen mellan en och två bränder, se tabell 7.2.4.1.  

 
Tabell 7.2.4.1. Antal bränder i skolor och förskolor. Källa: IDA. 

 Uppsala Tierp Östhammar 

2007 11 3 2 

2008 19 1 1 

2009 17 2 2 

2010 15 0 1 

2011 9 0 3 

2012 4 1 1 

2013 12 1 5 

2014 10 0 1 
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2015 11 0 2 

2016 17 2 0 

2017 11 1 2 

Totalt 136 11 20 

 

Räknat per 1000 invånare för åren 2014 - 2017 så inträffar årligen 0,23 bränder per 1000 

invånare i Uppsala. I Tierp och Östhammar är motsvarande siffror 0,15 respektive 0,23. Snittet 

för hela Sverige är 0,22 bränder per 1000 invånare för samma tidsperiod, se figur 7.2.7.  

 

Majoriteten av bränderna inträffar mellan klockan 09 - 15 samt mellan klockan 19 - 01. 

Bränderna inträffar jämnt fördelade över veckorna, med en topp på måndagar. De flesta bränder 

inträffar under skolåret. Minst antal bränder inträffar under sommaren (juni – augusti).  

 

Det vanligaste startutrymmet är fristående förråd (14 %) och toaletter (12 %). Andra vanliga 

startutrymmen är driftrum (4%), kök (5 %), trapphus/korridor (9 %), samlingssalar (7 %). 7 % 

av bränderna startade utomhus. Vid 32 % av bränderna har startföremålet angetts till ”annat” 

eller ”okänt”.  

 

47 % av bränderna har bedömts vara anlagda. Barns lek med eld var orsak i 5 %. Tekniskt fel 

bedöms vara brandorsaken i 14 % av bränderna. 4 % av bränderna har brandorsaken varit 

värmeöverföring. För 17 % av bränderna är brandorsaken okänd.  

7.2.5 Brand i restauranger, danslokaler och övriga samlingslokaler 

Med övriga samlingslokaler avses exempelvis teatrar, biografer, museum, bibliotek, 

idrottsanläggningar, kyrkor och liknande. Som framgår av figur 7.2.5.1 är antalet bränder per år 

relativt konstant. 

 
Tabell 7.2.5.1. Antal bränder i restauranger, danslokaler och övriga samlingslokaler. Källa: IDA. 

 Uppsala Tierp Östhammar 

2007 12 2 2 

2008 9 1 2 

2009 9 1 2 

2010 8 2 2 

2011 10 2 0 

2012 11 1 1 

2013 13 2 2 

2014 11 0 3 

2015 10 1 0 

2016 12 3 0 

2017 7 1 0 

Totalt 112 16 14 

 

Under perioden 2014 - 2017 har det inträffat 0,05 bränder per 1000 invånare i denna typ av 

byggnad i Östhammars kommun. Motsvarande siffra för Tierp och Uppsala är 0,05 respektive 

0,08 bränder per 1000 invånare. Siffran för Sverige som helhet är 0,07 bränder per 1000 

invånare, se figur 7.2.7. 
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De vanligaste startutrymmena är kök (13 %), i samlingslokal (5 %), försäljningslokal (10 %), i 

soprum (6 %), förråd (7 %), toalett (7 %) samt utanför byggnaden (7 %). För 29 % av bränderna 

är det okänt startföremål. 31 % av bränderna bedöms vara anlagda. 18 % av bränderna startade 

som fel i utrustning. 35 % av bränderna hade brandorsak okänd eller annan. Bränderna inträffar 

relativt jämnt fördelade över dygnet, med mindre topp runt klockan 17 - 20. De flesta bränderna 

inträffar onsdagar – fredagar samt måndagar.  

7.2.6 Industri 

Årligen inträffar i snitt 22 bränder i industrier i Uppsala. I Tierp och Östhammar är det sex 

respektive 3 bränder i snitt per år. Som framgår av tabell 7.2.6.1 är detta relativt konstant över 

åren. Sett till antal bränder per 1000 invånare för 2014 - 2017 är Uppsala kommun (0,46 bränder 

per 1000 invånare) ungefär på snittet för hela Sverige (0,49 bränder per 1000 invånare). 

Östhammar är en bit under snittet för Sverige med 0,32 bränder per 1000 invånare. Tierp 

däremot över det nationella snittet med cirka 0,73 industribränder per 1000 invånare. 

 
Tabell 7.2.6.1. Antal bränder i industrier. Källa: IDA. 

 Uppsala Tierp Östhammar 

2007 19 7 5 

2008 17 4 2 

2009 25 10 2 

2010 19 11 3 

2011 23 6 3 

2012 20 5 4 

2013 23 11 4 

2014 28 3 5 

2015 24 6 2 

2016 19 6 4 

2017 24 2 0 

Totalt 241 71 34 

 

34 % av bränderna startade i soprum, 11 % i produktionslokaler/verkstäder och 13 % i 

förråd/garage. I 16 % av bränderna anges startutrymme till ”annat” eller okänt.  

 

26 % av bränderna bedöms vara anlagda. 16 % bedöms vara orsakade av tekniska fel. För 46 % 

är brandorsaken okänd. Endast 1 % beror på heta arbeten. 

 

Minst antal industribränder är under december - februari, resten av året är relativt jämnt fördelat 

till antalet. Detta beror troligen på semester och minskad verksamhet. Flest bränder inträffar 

mellan klockan 11 - 12, 15 - 16 och nattetid mellan klockan 21 - 03. 

7.3 Brand ej i byggnad 
Som framgår av figur 7.3.1 så har antalet insatser till brand ej i byggnad årligen varit strax över 

300 st. Sedan 2013 har antalet insatser ökat kraftigt. 2017 genomfördes 488 insatser. Denna 

ökning har främst skett i Uppsala kommun. Det som ligger bakom ökningarna är framförallt ett 

större antal bränder i skog och mark, fordon, soptunnor och containrar. 
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Figur 7.3.1. Antalet insatser till brand ej i byggnad. Bränder i fordon är personbilar och övriga 

vägfordon. Källa: IDA. 

 

Sett till antalet bränder per 1000 invånare så har Östhammar färre inträffade bränder än övriga 

kommuner och Sverige som helhet. Uppsala brandförsvar har haft färre bränder per 1000 

invånare än Sverige i övrigt mellan 2007 och 2012. 2013 skedde dock en förändring då det 

inträffade fler bränder än i Sverige i övrigt, se figur 7.3.2. Tierp har haft en ökning i antalet 

bränder ej i byggnader under den senaste fyraårsperioden. 

 

 
Figur 7.3.2. Antal insatser till brand ej i byggnad per 1000 invånare. Källa: IDA. 
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Totalt har det under perioden 2014 - 2017 inträffat 1709 brand ej i byggnad i Uppsala 

brandförsvars område. Detta motsvarar cirka 6,9 bränder per 1000 invånare. Detta är en ökning 

jämfört med föregående riskanalys som omfattade 2010 - 2013, då inträffade cirka 5,5 insatser 

per 1000 invånare (1128 bränder). I Sverige som helhet har det under 2014 - 2017 inträffat ca 

sex insatser per 1000 invånare. Uppsala brandförsvar har således något fler insatser än riket i 

övrigt.  

 

Figur 7.3.3 till 7.3.5 visar var brand ej i byggnad inträffat under perioden 2016 - 2017. Av 

figurerna framgår att majoriteten av bränderna sker i eller i anslutning till tätort eller längs större 

vägar. I alla tre kommuner har det dock inträffat bränder i glesbygden. 

 

 
Figur 7.3.3. Kartan visar var bränder som inte inträffat i byggnader skett i Östhammars kommun 

under perioden 2016 - 2017. Källa: Daedalos. 
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Figur 7.3.4. Kartan visar var bränder som inte inträffat i byggnader skett i Tierps kommun under 

perioden 2016 - 2017. Källa: Daedalos. 

 

 
Figur 7.3.5. Kartan visar var bränder som inte inträffat i byggnader skett i Uppsala kommun 

under perioden 2016 - 2017. Källa: Daedalos. 
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Figur 7.3.6. Av figuren framgår fördelningen av brandobjekt för brand ej i byggnad. Källa: IDA. 

 

Av figur 7.3.6 framgår fördelningen av brandobjekt vid bränder som inte inträffar i byggnader. 

Det är vanligt att bränder inträffar i fordon, skog och mark, containrar och i papperskorgar och 

soptunnor. Av figuren framgår även att Uppsala brandförsvar har färre bränder per 1000 

invånare för de flesta typer av brandobjekt än för Sverige som helhet. Det finns dock ett antal 

brandobjekt där som är vanligare än övriga Sverige. Exempelvis inträffar fler bränder i 

personbilar, i produktiv skogsmark och i ”annat”. 

 

Av figur 7.3.7 framgår brandorsakerna per 1000 invånare. Anlagd brand är den vanligaste 

brandorsaken och det sker fler anlagda bränder i Uppsala brandförsvars område än i hela 

Sverige i övrigt. 32 % av bränderna i det fria i Uppsala brandförsvars område är anlagda. 

Motsvarande siffra för Sverige totalt är 28 %. Andra vanliga brandorsaker är annan eldning, 

grillning, tekniska fel och barns lek med eld. Vid 45 % av insatserna har brandorsaken angetts 

till okänd eller annan. 
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Figur 7.3.7. Brandorsaker vid brand ej i byggnad per 1000 invånare. Källa: IDA. 

 

Figur 7.3.8 visar hur antalet anlagda bränder ej i byggnad varierat mellan året för respektive 

kommun. Det är tydligt att flest anlagda bränder är i Uppsala. En topp i antalet skedde 2009. 

Sedan 2011 har trenden varit ökande för antalet anlagda bränder.  

 

 
Figur 7.3.8. Antalet anlagda bränder ej i byggnad. Källa: IDA. 

 

Huvuddelen av alla bränder som inte inträffar i byggnader sker under eftermiddagen fram till 

efter midnatt. Antalet bränder är som lägst under de tidiga morgontimmarna fram till lunchtid, 

se figur 7.3.9. Huvuddelen av bränderna inträffar under perioden mars till november.  
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Figur 7.3.9. Insatser till brand ej i byggnad fördelat på tid på dygnet. Källa. IDA. 

 

Av figur 7.3.10 och 7.3.11 framgår att andelen anlagda bilbränder i Uppsala brandförsvars 

område är större jämfört med andelen för hela Sverige.  

 

 
Figur 7.3.10. Brandorsak i personbil, Uppsala brandförsvar, 2014–2017. Källa: IDA. 
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Figur 7.3.11. Brandorsak i personbil, hela Sverige, 2014–2017. Källa: IDA. 

 

Av figur 7.3.12 framgår att majoriteten av fordonsbränderna under 2013 inträffade i Uppsala 

tätort. I övrigt sker de flesta fordonsbränder på vägarna.  
 

37%

19%
6%

38%

Brandorsak, brand i personbil, Sverige 2014-2017

Anlagd brand Teknisktfel Övrigt Okänd

770



 

48 

 

 
Figur 7.3.12. Kartan visar samtliga fordonsbränder i Uppsala brandförsvar under 2017. Källa: 

Daedalos.  

 

Figur 7.3.13 visar var bränderna har inträffat i Uppsala tätort. Det framgår tydligt att majoriteten 

av bränderna inträffar i stadsdelarna Gottsunda, Valsätra och Gränby. Tidigare år har även 

många bränder varit i Stenhagen och Sävja.  
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Figur 7.3.13. Kartan visar var bränderna i fordon skedde i Uppsala tätort under 2017. Källa: 

Daedalos. 

 

Av tabell 7.3.1 framgår att i de stadsdelar där flertalet av fordonsbränderna inträffar har högre 

grad av utanförskap jämfört med Uppsala kommun i stort. Medelinkomsten är lägre i dessa 

stadsdelar. Ohälsotalen, arbetslösheten och andelen med utländsk bakgrund är högre. 

Polismyndigheten har bedömt delar av stadsdelarna Gottsunda och Valsätra som särskilt utsatta 

områden. 
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Tabell 7.3.1. Skillnader i demografi mellan stadsdelar med stort antal fordonsbränder och 
Uppsala kommun som helhet. Källa: Befolkningsstatistik: Statistik per område, Uppsala 

kommun, 2016.  
Medel-
inkomst 
(tusen kr  
per år,  
2016) 

Ohälsotal1 Arbets-
löshet2 

Andel 
0–24 
år 

Andel 
25–64 
år 

Andel 
65+ 
år 

Andel 
med 
utländsk 
bakgrund 

Efter-
gymnasial 
utbildning 

Hela 
Uppsala 
kommun 

317 21,5 4,0% 32% 51% 17% 18% 55% 

Gottsunda 226 35,6 10,6% 34% 53% 12% 55% 40% 

Valsätra 242 28 10,1% 34% 51% 15% 51% 52% 

Stenhagen 274 30,1 6,4% 39% 51% 10% 49% 52% 

Sävja 290 29,6 5,3% 33% 51% 16% 34% 46% 

Gränby 223 28,7 9,6% 34% 53% 14% 53% 39% 

Kvargärdet 231 15,7 4,7% 32% 58% 11% 34% 40% 
1Summan dagar med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning, sjuk- och 

aktivitetsersättning dividerat med folkmängden 16-64 år 
2Öppet arbetslösa, i program med aktivitetsstöd och övriga inskrivna 

7.4 Trafikolyckor 
Under åren 2014 - 2017 har Uppsala brandförsvar hanterat totalt 1158 trafikolyckor. Mellan 

2007 och 2011 åkte Uppsala brandförsvar på cirka 210-250 trafikolyckor årligen. 2012 skedde 

en kraftig ökning till nästan 350 trafikolyckor. Denna ökning har hållit i sig sedan dess, se figur 

7.4.1. Den huvudsakliga ökningen dessa år har skett i Uppsala kommun. Det är främst 

trafikolyckor med personbilar som står bakom denna ökning. 

 

 
Figur 7.4.1. Antalet trafikolyckor i Uppsala brandförsvars område. Källa. IDA. 

 

Räknat per 1000 invånare har Tierp avsevärt fler trafikolyckor än övriga två kommuner samt 

jämfört med Sverige i övrigt, se figur 7.4.2. Antalet trafikolyckor per 1000 invånare ökade 
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under flera år från 2010. 2014 och 2015 var antalet lägre i Tierp men har återigen börjat öka. 

Antalet trafikolyckor per 1000 invånare är relativt stabilt i Uppsala, Östhammar och Sverige 

som helhet. Totalt har Uppsala brandförsvar färre trafikolyckor per 1000 invånare än Sverige 

som helhet.  

 

 
Figur 7.4.2. Antalet trafikolyckor per 1000 invånare. Källa. IDA. 

 

Av figur 7.4.3 till 7.4.5 framgår att huvuddelen av trafikolyckorna inträffar i tätorterna eller 

längs de större vägarna. Ett stort antal olyckor har under åren 2016 - 2017 inträffat längs E4. 

 

 
Figur 7.5.3. Kartan visar var trafikolyckorna har inträffat i Östhammars kommun under perioden 

2016 - 2017. Källa: Daedalos. 
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Figur 7.5.4. Kartan visar var trafikolyckorna har inträffat i Tierps kommun under perioden 2016 - 

2017. Källa: Daedalos. 

 

 
Figur 7.5.5. Kartan visar var trafikolyckorna har inträffat i Uppsala kommun under perioden 

2016 - 2017. Källa: Daedalos. 
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Av figur 7.4.6 framgår att huvuddelen av trafikolyckorna inträffar under dagen. Den största 

toppen av olyckor inträffar mellan klockan 15 - 17. Trafikolyckorna är minst till antalet under 

våren och tidig sommar och i januari, se figur 7.4.7. 

 

 
Figur 7.4.6. Trafikolyckors fördelning över dygnet. Källa: IDA. 

 

 
Figur 7.4.7. Trafikolyckornas fördelning över året, Uppsala brandförsvar. Källa: IDA. 

 

Av figur 7.4.8 framgår antalet personer som omkommit i vägtrafik varje år i Uppsala län. 

Trenden är minskande, antalet omkomna har minskat varje år sedan 2010. Av de omkomna var 

11 % yngre än 18 år, 59 % i åldern 18-65 år och 30 % äldre än 65 år. 
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Figur 7.4.8. Antalet personer som omkommit i vägtrafik i Uppsala län. Källa: Socialstyrelsens 

dödsorsaksregister, statistiken är hämtad genom IDA. 

 

Figur 7.4.9 visar statistik för antalet personer som vårdats på sjukhus i minst ett dygn till följd 

av skador i vägtrafiken. Denna statistik är från Socialstyrelsen och det är inte säkert att alla 

skadehändelser nödvändigtvis involverat brandförsvaret. Trenden är minskande, sedan 2007 har 

antalet skadade i vägtrafiken nästan halverats. Av statistiken framgår att 65 % av de som skadats 

i vägtrafiken är män. 14 % av de som skadats var ungdomar yngre än 18 år. 64 % av de skadade 

var i ålder 18 - 64 år. 22 % var äldre än 65 år.  

 

 
Figur 7.4.9. Antalet personer som vårdats på sjukhus i minst ett dygn till följd av skador som 
uppkommit i vägtrafiken. Källa: Socialstyrelsens patientregister, statistiken är hämtad genom 

IDA. 
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7.5 Drunkning 
Årligen åker Uppsala brandförsvar i snitt på sju insatser till drunkningsolyckor, se tabell 7.5.1. 

Sedan 2007 har flest drunkningar inträffat i Uppsala kommun.  

 
Tabell 7.5.1. Antalet insatser till drunkningar. Källa: IDA. 

 Uppsala Tierp Östhammar Totalt 

2007 0 1 2 3 

2008 3 2 0 5 

2009 5 2 2 9 

2010 0 0 0 0 

2011 1 2 2 5 

2012 1 2 2 5 

2013 4 1 0 5 

2014 12 0 4 16 

2015 8 1 0 9 

2016 6 0 2 8 

2017 7 0 0 7 

Totalt 47 11 14 72 
 

De flesta drunkningar sker under perioden juni - september och i januari – februari. Flest 

drunkningar inträffar under eftermiddagar samt runt klockan 02 - 03. 

 

Av tabell 7.5.2 framgår antalet personer som omkommit till följd av drunkning i Uppsala län per 

år.  

 

Tabell 7.5.2. Antalet personer som omkommit genom drunkning i Uppsala län. Källa: 

Socialstyrelsens dödsorsaksregister, statistiken är hämtad genom IDA. 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

3 1 5 1 -- 1 3 4 2 5 4 

 

 

På grund av fåtalet inträffade drunkningar inom Uppsala brandförsvars område är det 

nödvändigt att inhämta nationell statistik för att få ett tillräckligt underlag för att kunna dra 

slutsatser. Statistik från Svenska livräddningssällskapet14 visar att antalet drunkningsolyckor 

ökar nationellt. Under 2013 var 86 % av de som omkom i drunkning män. 46 % av de omkomna 

var äldre än 50 år. 18 % av de var över 70 år gamla. 5 % av de drunknade var yngre än 19 år.  

7.6 Utsläpp av farligt ämne 
Uppsala brandförsvar åker i snitt till 43 insatser till utsläpp av farligt ämne årligen, se figur 

7.6.1.  

 

                                                      

 
14 Drunkningsstatistik preliminär årsrapport 2017, www.svenskalivraddningssallskapet.se 
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Figur 7.6.1 Antalet insatser till utsläpp av farligt ämne. Källa: IDA. 

 

Uppsala brandförsvar har årligen färre insatser till utsläpp av farligt ämne räknat per 1000 

invånare jämfört med Sverige som helhet.  
 

 
Figur 7.6.2. Antalet insatser till utsläpp av farligt ämne per 1000 invånare. Källa: IDA. 

 

Huvuddelen av insatserna har varit sanering vid läckage av drivmedel, smörjmedel och 

hydraulolja från fordon.  

 

80 % av utsläppen har skett ute i det fria. Andra vanliga platser där utsläpp skett är i olika typer 

av industrier (6 %), allmän verksamhet (ex skolor, bad, handel) (7 %) men även bostäder (7 %).  

 

De flesta utsläppen inträffar dagtid mellan cirka klockan 07 och 17. De flesta utsläppen inträffar 

i perioden april till september.  
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7.7 IVPA/Sjukvårdslarm 
IVPA/sjukvårdslarm är inte något som brandförsvaret enligt lag har ansvar för att utföra. 

Analysen omfattar ändå dessa larm eftersom det sedan länge ansetts som ett viktigt uppdrag i 

organisationen, och eftersom larmen utgör en stor andel av brandförsvarets larm. 

 

IVPA är förkortning för ”I Väntan På Ambulans”. Med IVPA/sjukvårdslarm avses insatser som 

Uppsala brandförsvar utför åt landstinget med landstinget som huvudman. Brandpersonal med 

delegation att utföra uppdrag åt landstinget åker ut för att vidta livsuppehållande åtgärder (prio 

1) tills ambulans anländer och tar över insatsen. Att det finns två benämningar beror enligt SOS 

på att det finns en otydlighet i nomenklatur vid registrering av insatsen. Sedan hösten 2013 åker 

även heltidsstyrkorna på denna typ av larm, vilket troligen delvis kan förklara att minskningen 

av antalet larm har upphört.  
 

Det är stor skillnad på antalet IVPA/sjukvårdslarm mellan kommunerna. Tierp och Östhammar 

har ungefär lika många larm per år medan Uppsala har något fler, se figur 7.7.1. Av figuren 

framgår tydligt att antalet larm av denna typ har minskat mycket kraftigt sedan 2007. Då 

genomfördes 655 insatser i de tre kommunerna. 2017 var antalet insatser 263 st. Det är något 

fler än lägstanivån 2013 då 196 insatser genomfördes. Anledningen till minskningen är att 

Region Uppsala har ändrat kriterierna för dessa insatser. 
 

 
Figur 7.7.1. Antalet IVPA/sjukvårdslarm per kommun. Källa: IDA. 

 

Räknat per 1000 invånare har antalet IVPA/sjukvårdslarm minskat mycket kraftigt för 

framförallt Östhammar och Tierp, se figur 7.7.2. Sett till invånarantalet hade framförallt 

Östhammar ett mycket stort antal larm av denna typ 2007 - 2008.  
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Figur 7.7.2. Antalet IVPA/sjukvårdslarm per kommun och 1000 invånare. Källa: IDA. 

 

Insatserna är relativt jämnt fördelade över året. Antalet ökar något under helgerna, fredag – 

söndag. Majoriteten av insatserna sker mellan kl 09 och 22.  

 

Av figur 7.7.3 till 7.7.5 framgår var IVPA/sjukvårdslarm inträffat under 2016 - 2017. Av 

figurerna framgår att majoriteten inträffar i eller i anslutning till tätort. Många insatser är dock 

ute i glesbygden, detta gäller alla tre kommuner.  

 
Figur 7.7.3. Kartan visar var IVPA/sjukvårdslarm skett i Östhammars kommun under perioden 

2016 - 2017. Källa: Daedalos.  
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Figur 7.7.4. Kartan visar var IVPA/sjukvårdslarm skett i Tierps kommun under perioden 2016 - 

2017. Källa: Daedalos.  
 

 
Figur 7.7.5. Kartan visar var IVPA/sjukvårdslarm skett i Uppsala kommun under perioden 2016 

- 2017. Källa: Daedalos.  
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7.8 Övrigt 
Det finns många andra typer av insatser som brandförsvaret årligen hanterar. I detta kapitel 

beskrivs några av de som bedöms ha stor påverkan på brandförsvarets verksamhet.  

7.8.1 Nödställd person 

Årligen hanterar Uppsala brandförsvar cirka trettiotalet larm till nödställd person, se figur 7.8.1. 

Trenden är ökande i Uppsala och Tierp. Detta kan exempelvis vara arbetsplatsolyckor och 

suicid. Antalet insatser är som lägst under perioden november till februari. De flesta insatserna 

inträffar mellan klockan 09 på morgonen fram midnatt.  

 

 
Figur 7.8.1. Antalet insatser till nödställd person. Källa: IDA. 

7.8.2 Översvämning 

Årligen hanterar Uppsala brandförsvar cirka tio till tjugo larm till översvämning av vattendrag 

eller annan vattenskada, se figur 7.8.2. Flest insatser inträffar under sommarmånaderna. 

 

 
Figur 7.8.2. Antalet insatser till översvämning av vattendrag och annan vattenskada. Källa: IDA. 
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7.8.3 Hjälp till polisen 

De flesta insatser som har varit hjälp till polisen har varit i Uppsala, se figur 7.8.3. Hjälp till 

polisen kan exempelvis vara vid insatser vid bombhot.  

 

 
Figur 7.8.3. Antalet insatser som varit hjälp till polisen. Källa: IDA. 
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7.9 Referenstagning ur Öppna Jämförelser 
Öppna Jämförelser för Trygghet och Säkerhet är en årligen utkommande skrift från Sveriges 

Kommuner och Landsting (SKL). I den jämförs ett antal olika nyckeltal på trygghetsområdet för 

landets samtliga kommuner. Där är också kommunerna indelade i olika kommunkategorier för 

att möjliggöra mer likvärdiga jämförelser. Sedan föregående handlingsprogram har SKL gjort 

om dessa kommunkategorier. Slutligen framräknas också ett ”modellberäknat värde” som en 

bedömning av var kommunen borde ligga utifrån bland annat geografi, demografi och 

socioekonomiska faktorer. Därmed kan också en grov uppskattning göras av hur den aktuella 

kommunen förhåller sig till andra med liknande förutsättningar. Slutligen anges kommunens 

värde i förhållande till det nationella snittet. Ett grönt värde anger att kommunen ligger bland de 

bästa 25% i landet, ett gult värde att kommunens utfall ligger i mittfältets 50% medan ett rött 

värde ligger i de sämsta 25%.  

 

Analysen har begränsats till två indikatorer: personskador och utvecklade bränder i byggnad. 

Kategorierna definieras av SKL på följande sätt: 

 

• Personskador: Antal sjukhusvårdade (inskrivna på sjukhus minst ett dygn) till följd av 

oavsiktliga skador (olyckor). Den skadade personen hänförs i patientregistret till sin 

folkbokföringskommun, oavsett i vilken kommen skadan skett. 

• Brand i byggnad: Med byggnad menas såväl bostäder som allmänna byggnader, 

industribyggnader mm. Med utvecklad brand avses sådana insatser där det fortfarande 

brinner när räddningstjänsten anländer eller där branden spridit sig utanför 

startföremålet. 

 

Tillsammans ger de båda indikatorerna rimligtvis en antydan av hur kommunens skyddsnivå 

mot olyckor förhåller sig. All data är hämtad från rapporten Öppna jämförelser 2017. Datan 

bygger på statistik från MSB för åren 2014 till 2016. 

7.9.1 Tierp 

Tierps kommun definieras som pendlingskommun nära större stad och jämförs därmed med 

kommuner som Gnesta, Hallsberg, Knivsta, Landskrona och Strängnäs. Tidigare har Tierp 

tillhört gruppen varuproducerande kommuner (ex Arboga, Fagersta, Karlskoga och Oxelösund).  

 

 

Personskador 

Antal 

sjukhusskadade 

till följd av 

olyckor per 1000 

invånare 

Jämfört med 

förra årets 

rapport 

Avvikelse från 

modellberäknat 

värde 

Utveckling 

mellan 

tidsperioderna 

2001–2013 och 

2011–2013. 

Förändring i 

procent.  

Medelvärde i 

typkommunen 

10,4 Oförändrat Färre än -15 10,7 

 

Utvecklade bränder i byggnad 

Antal utvecklade 

bränder i 

byggnad per 

1000 invånare 

Jämfört med 

förra årets 

rapport 

Avvikelse från 

modellberäknat 

värde 

Utveckling 

mellan 

tidsperioderna 

2001–2013 och 

Medelvärde i 

typkommunen 
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2011–2013. 

Förändring i 

procent.  

0,68 Minskat (från 

2012, då 0,83) 

Fler än Uppgift saknas15 0,52 

 

Personskadorna ligger något lägre än väntat och har utvecklats positivt över tid. Brand i 

byggnad har minskat jämfört med datan från föregående riskanalys men ligger fortfarande högt 

över typvärdet för kommunen. Viktigt att notera är att antalet händelser per år är få, vilket 

innebär att ett fåtal fler eller färre händelser kan ha relativt stor påverkan på värdet. Det finns 

inget i denna statistik som motsäger andra uppgifter i riskanalysen.  

7.9.2 Uppsala 

Uppsala kommun definieras som större stad tillsammans med städer som Linköping, 

Norrköping, Västerås och Örebro.  

 

 

Personskador 

Antal 

sjukhusskadade 

till följd av 

olyckor per 1000 

invånare 

Jämfört med 

förra årets 

rapport 

Avvikelse från 

modellberäknat 

värde 

Utveckling 

mellan 

tidsperioderna 

2001–2013 och 

2011–2013. 

Förändring i 

procent.  

Medelvärde i 

typkommunen 

7,1 Oförändrat Färre än -27 10,0 

 

Utvecklade bränder i byggnad 

Antal utvecklade 

bränder i 

byggnad per 

1000 invånare 

Jämfört med 

förra årets 

rapport 

Avvikelse från 

modellberäknat 

värde 

Utveckling 

mellan 

tidsperioderna 

2001–2003 och 

2011–2013. 

Förändring i 

procent.  

Medelvärde i 

typkommunen 

0,39 Minskat (från 

2012, då 0,59) 

Fler än Uppgift saknas17 0,39 

 

Personskadorna ligger lågt jämfört med medelvärdet för typkommunen. Antalet utvecklade 

bränder i byggnad är samma som medelvärdet i typkommunen. Värdet ligger dock något högt 

och avviker från det modellberäknade värdet. Uppgifterna förefaller stämma med den bild som 

övrig statistik i analysen ger.  

7.9.3 Östhammar 

Östhammars kommun definieras som lågpendlingskommun nära större stad och jämförs 

därmed med kommuner som Enköping, Motala, Sala, Uddevalla och Nässjö. Tidigare har 

                                                      

 
15 Har slutat redovisas i Öppna jämförelser 
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Östhammar tillhört gruppen turism- och besöksnäringskommun (ex Borgholm, Malung-Sälen, 

Norrtälje och Åre).  

 

 

Personskador 

Antal 

sjukhusskadade 

till följd av 

olyckor per 1000 

invånare 

Jämfört med 

förra årets 

rapport 

Avvikelse från 

modellberäknat 

värde 

Utveckling 

mellan 

tidsperioderna 

2001–2013 och 

2011–2013. 

Förändring i 

procent.  

Medelvärde i 

typkommunen 

8,7 Oförändrat Färre än -29 12,0 

 

Utvecklade bränder i byggnad 

Antal utvecklade 

bränder i 

byggnad per 

1000 invånare 

Jämfört med 

förra årets 

rapport 

Avvikelse från 

modellberäknat 

värde 

Utveckling 

mellan 

tidsperioderna 

2001–2013 och 

2011–2013. 

Förändring i 

procent.  

Medelvärde i 

typkommunen 

0,71 Ökat (från 

2012, då 0,47) 

Fler än Uppgift saknas 0,59 

 

När det gäller personskador ligger Östhammar bra till i jämförelsen. Personskadorna ligger 

under modellberäknade värdet och under typvärdet i kommunen. För utvecklade bränder i 

byggnader har antalet ökat sedan föregående analys. Utvecklade bränder i byggnader ligger över 

både modellberäknat värde och över typvärdet i kommunen. Det bör noteras att antalet bränder 

har inte ökat i Östhammar. Däremot har antalet bränder där det fortfarande brinner vid 

brandförsvarets ankomst ökat. Viktigt att notera är att antalet händelser per år är få, vilket 

innebär att ett fåtal fler eller färre händelser kan ha relativt stor påverkan på värdet. 

7.10 Slutsatser 
Uppsala kommuns befolkning har vuxit kraftigt i de senaste decennierna. Mellan 2007 och 2017 

växte kommunen med nästan 38 000 invånare. Prognosen är att befolkningstillväxten kommer 

att fortsätta kommande decennier. Av denna anledning är det av intresse att beröra hur detta 

kommer påverka brandförsvarets insatser. För respektive insatstyp i riskanalysen är antalet 

insatser per 1000 invånare plottat, se figur 7.10.1 nedan. För Uppsala kommun är detta i stort 

sett oförändrat från år till år (strax under åtta insatser per 1000 invånare) även om det varierar 

något mellan olika typer av insatser. Motsvarande tycks gälla även för Tierp och Östhammars 

kommuner, även om svängningarna är något större för dessa kommuner. Det kan bero på att 

antalet insatser är förhållandevis få i jämförelse med Uppsala och mindre ökningar/minskningar 

mellan enskilda år då får större påverkan. Den stora minskningen fram till 2010 beror på stora 

minskningar i antalet sjukvårdslarm/IVPA, se kapitel 7.7.  
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Figur 7.10.1. Antal räddningsinsatser per år i relation till befolkningsutvecklingen i Uppsala 

kommun.  Källa: IDA och SCB 

 

I figur 7.10.2 nedan är antalet insatser plottat mot befolkningsutvecklingen i Uppsala kommun. I 

figur 7.10.3 är antalet insatser (IVPA/sjukvårdslarm och automatlarm, ej brand borträknat) 

plottat på motsvarande sätt. Av dessa figurer framgår att över tid tycks antalet insatser korrelera 

relativt väl mot befolkningsutvecklingen (för figur 7.10.2 åtminstone från 2010 då minskningen 

i sjukvårdslarm upphörde), vilket också bekräftar att antalet insatser per 1000 invånare i stort 

sett är konstant. Detta blir särskilt tydligt i figur 7.10.3 där automatlarm, ej brand och 

sjukvårdslarm/IVPA är bortplockat. Om Uppsala kommuns befolkning ökar med 135 000 

invånare bedöms således också antalet insatser som brandförsvaret genomför öka.   
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Figur 7.10.2. Antal räddningsinsatser per år i relation till befolkningsutvecklingen i Uppsala 
kommun.  Källa: IDA och SCB. 

 

 

 
Figur 7.10.3. Antal räddningsinsatser per år i relation till befolkningsutvecklingen i Uppsala 

kommun, exklusive larmkategorierna automatiska brandlarm, ej brand och sjukvårdslarm/IVPA. 
Källa: IDA och SCB. 

 

Tierps och Östhammars kommuner sticker ut negativt i kategorin brand i byggnad. I en 

jämförelse med liknande kommuner i landet (pendlingskommun nära större stad för Tierp och 

lågpendlingskommun nära större stad för Östhammar) ligger båda kommuner högt. 

Utvecklingen i Tierp och Östhammar bör hållas under uppsikt.  

 

Under perioden 2007 - 2017 omkom 30 personer i brand. För de bränder där fördjupad statistik 

finns att tillgå (bränder som inträffat innan 2015) så var 22 av 24 personer män. Minst sju av 

dem (troligen fler; mörkertalet är stort) hade någon form av funktionshinder (fysiskt och/eller 

psykiskt). Män är överrepresenterade i all olycksstatistik från tidig ålder (undantaget 

ridolyckor)16 och nationellt har fördelningen av antalet omkomna i brand legat på omkring 75% 

män och 25% kvinnor. Som konstaterats har dödsbränder också inträffat utanför tätorterna. 

Äldre män med funktionshinder, boendes på landsbygd löper alltså betydligt större risk att 

omkomma i brand än genomsnittet. 

 

Trafikolyckorna har ökat i antal de senaste åren, särskilt i Tierps och Uppsala kommuner. 

Däremot har antalet omkomna och framför allt skadade i trafikolyckor sjunkit de senaste åren. 

Säkrare bilar och säkrare vägar kan sannolikt vara bidragande orsaker. Mötesfria landsvägar 

                                                      

 
16 Källa: Föreläsning på Försvarshögskolan, februari 2015, Thomas Gell, MSB. 
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minskar risken för frontalkollisioner där risken för svåra skador är stor, och ökad mängd 

rondeller minskar också risken för kollisioner som leder till personskador.  
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8 KOMMUNINVÅNARNAS NIVÅ PÅ SKYDDET 
Detta kapitel beskriver kommuninvånarnas nivå på brandskyddet. Detta görs utifrån statistik 

över brandvarnarförekomst vid skorstensfejarmästarnas brandskyddskontroller samt MSB:s och 

SCB:s enkätundersökning Trygghet och säkerhet.  

8.1 Sotningsenkäter 
Vid brandskyddskontrollen genomför skorstensfejarmästaren även kontroll av om brandvarnare 

finns i bostaden och om den fungerar. Dessa kontroller har skett i småhus. Totalt har 10 689 

kontroller genomförts. Kontrollerna har genomförts av olika företag då det är olika företag som 

genomför brandskyddskontroll på brandförsvarets uppdrag. Antalet genomförda kontroller och 

tidsperiod för kontrollerna varierar mellan kommunerna. Av dessa anledningar bör resultaten 

tolkas med viss försiktighet.  
 

Tabell 8.1 Resultat av sotarnas kontroller av brandvarnarförekomst och funktion. Kontroller 
under perioden 2016 – november 2018.  

Andel som har 
brandvarnare som 
fungerar 

Andel som har 
brandvarnare men 
fungerar ej 

Andel som saknar 
brandvarnare 

Tierp 85 % 5 % 10 % 

Uppsala 89 % 7 % 4 % 

Östhammar 88 % 12 %1 
 

 

1Siffran omfattar kontroller med anmärkning. Anmärkning kan vara att brandvarnare finns men fungerar 

ej eller att brandvarnare saknas helt. 

 

Av tabell 8.1 framgår att vid 85 – 89 % av kontrollerna finns fungerande brandvarnare. Tierp 

har lägst andel som har brandvarnare som fungerar. 

8.2 Trygghet och säkerhet 
Under vintern 2014 genomförde Myndigheten för samhällsskydd och beredskap tillsammans 

med SCB en statistisk enkätundersökning om trygghet och säkerhet. Undersökningen 

genomfördes i två delar, en nationell del och en kommunal del. I den kommunala delen gjordes 

ett slumpmässigt urval av 600 personer per kommun i åldrarna 18 till 79 år. Resultaten räknades 

upp för att avse hela befolkningen i respektive kommun. 

 

Över hälften, oavsett kommun i Uppsala brandförsvars område, uppger att de aldrig eller 

mycket sällan är oroliga för att drabbas av brand. Cirka 30 - 35 % anger att de är oroliga ibland. 

 

I alla tre kommuner har 95 – 97 % av invånarna angett att de har en eller fler brandvarnare i sin 

bostad, se figur 8.2.1. I både Tierp och Östhammar har 85 % uppgett att samtliga brandvarnare 

fungerar, motsvarande siffra för Uppsala är 79 %. Denna skillnad är statistiskt säkerställd. I 

Uppsala uppger 8 % att minst en brandvarnare fungerar, i både Tierp och Östhammar uppger 8 

% samma sak, se figur 8.2.2.  
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Tabell 8.2.1. Resultat av brandvarnarförekomst från undersökningen Trygghet och säkerhet. 

 

 
Figur 8.2.2. Resultat om brandvarnarnas funktion från undersökningen Trygghet och säkerhet. 

 

I Uppsala uppger 27 % att de aldrig kontrollerar sin brandvarnare. Motsvarande siffra i Tierp 

och Östhammar är 9 % respektive 16 %. Skillnaden mellan Tierp/Östhammar och Uppsala är 

statistiskt säkerställd. Cirka 50 % i alla tre kommuner kontrollerar brandvarnarna mer sällan än 

varannan månad. 

 

I Tierp och Östhammar uppger 12 % respektive 14 % att de inte har tillgång till något 

släckredskap (exempelvis handbrandsläckare, brandfilt eller vattenslang). Motsvarande siffra i 

Uppsala är 32 %. Denna skillnad är statistiskt säkerställd.  
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Över 80 % av invånarna, oavsett kommun, uppger att de känner ganska eller mycket stort 

förtroende för räddningstjänsten. 

 

Uppsalaborna tror i högre utsträckning än invånare i Tierp och Östhammar att tiden från att de 

larmar 112 till dess att de tror att de får hjälp av räddningstjänsten är kort, se figur 9.2.3. 

Invånare i Tierp och Östhammar anger i högre grad än Uppsalabor längre tider till dess att de får 

hjälp av räddningstjänsten.  

 

 
Figur 8.2.3. Hur respondenterna svarat på frågan hur lång tid de tror att det tar att få hjälp från 

brandförsvaret. Källa: Trygghet och säkerhet 2014. 

 

I Uppsala anger 40 % att de anpassat sina egna säkerhetsåtgärder i väldigt låg grad utifrån tiden 

de tror att det tar innan de får hjälp av räddningstjänsten. Motsvarande siffra för Östhammar är 

20 % och för Tierp 25 %, se figur 8.2.4. Skillnaden mellan Uppsala och Tierp/Östhammar är 

statistiskt säkerställd. Ungefär två tredjedelar av invånarna anser att de har ganska eller mycket 

stor möjlighet att påverka sin säkerhet när det gäller brand, oavsett vilken kommun de bor i. 
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Figur 8.2.4. Hur respondenterna svarat på frågan i vilken mån de anpassat sina egna 

säkerhetsåtgärder utifrån den tid de tror att det tar att få hjälp. Källa: Trygghet och säkerhet 
2014. 

Ungefär hälften av invånarna i kommunerna uppger att de saknar kunskap om var de ska vända 

sig för att få information om det inträffar en allvarlig händelse eller kris.  

 

Uppsalaborna saknar i större utsträckning än invånarna i Tierp och Östhammar utrustning för att 

klara sig vid långvariga avbrott i el-, vatten eller värmeförsörjningen. I Tierp och Östhammar 

uppger cirka 60 % att de har tillgång till reservkök (exempelvis vedspis, sprit- eller gasolkök). I 

Uppsala uppger 36 % samma sak. Skillnaden är statistiskt säkerställd. 

 

Cirka 20% i Östhammar och Tierp uppger att de saknar dunkar att hämta vatten i, samma siffra 

för Uppsala är 50 %. Skillnaden är statistiskt säkerställd. Ungefär hälften uppger att de inte har 

tillgång till batteridriven radio med extra batterier. En övervägande majoritet anser att de har 

liten eller mycket liten möjlighet att påverka sin egen situation vid elavbrott eller avbrott i 

dricksvattenförsörjning som varar längre än 24 timmar.  

 

I Uppsala uppger 35 % av respondenterna att de bor i småhus, motsvarande siffra för Tierp och 

Östhammar är 67 % respektive 74 %. 55 % av respondenterna i Uppsala uppger att de bor i 

lägenhet. Motsvarande är 18 % i Östhammar och 25 % i Tierp.  

8.3 Slutsatser av sotarenkäterna och Trygghet och säkerhet 

• Det kan konstateras en skillnad i brandvarnarförekomst mellan sotarenkäterna och 

Trygghet och säkerhet. Man bör vara försiktig vid jämförelse resultaten från 

sotarenkäterna med resultaten från Trygghet och säkerhet då undersökningarna 

genomförts på olika sätt och omfattar olika urval. Det som dock kan konstateras är att 

en inte försumbar andel av kommuninvånarna saknar brandvarnare, och där det finns är 

det många som inte fungerar. Hur stor andel detta utgör varierar dock beroende på 

undersökning.  
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• En tredjedel i Uppsala uppger att de helt saknar släckutrustning. I Tierp och Östhammar 

är förekomsten av släckutrustning hos kommuninvånarna betydligt högre. Detta skulle 

delvis kunna förklaras i att en större andel bor i småhus i dessa kommuner.  

• Respondenter boende i Uppsala kommun tror att de får hjälp från brandförsvaret 

snabbare än respondenter boendes i Tierp och Östhammars kommuner. Respondenterna 

i Uppsala har anpassat sina egna säkerhetsåtgärder i lägre omfattning än respondenter i 

övriga kommuner. Detta skulle delvis kunna förklaras av att större andel av 

respondenterna bor i lägenhet i Uppsala än i övriga kommuner.  

 

795



 

73 

 

9 STORA OÖNSKADE HÄNDELSER 
Denna del av riskanalysen är en kvalitativ analys av stora oönskade händelser med stora 

konsekvenser. Händelserna inträffar så pass sällan att tillförlitlig statistik saknas. Av denna 

anledning görs en kvalitativ bedömning.  

 

Identifiering av scenarier, och bedömning av dessa har genomförts vid intern workshop inom 

brandförsvaret. Identifiering av scenarier har genomförts bland annat utifrån föregående 

handlingsprograms riskanalys och Länsstyrelsen i Uppsala läns risk och sårbarhetsanalys för 

Uppsala län. Scenarier som inte nödvändigtvis innebär räddningstjänst enligt LSO analyseras 

också, då dessa bedöms antingen påverka brandförsvarets förmåga eller är händelser där 

brandförsvaret förväntas ha en viktig roll i hanteringen. Scenarierna analyseras utifrån att de 

inträffar i Uppsala brandförsvars geografiska område alternativt i dess närhet så att de påverkar 

Uppsala brandförsvars område. Givetvis kan även andra händelser i omvärlden påverka, 

exempelvis Tsunamin, Estoniaolyckan m. fl.  

 

För varje scenario har sannolikheten, konsekvensen och den framtida utvecklingen (trenden) 

bedömts. Bedömning har gjorts utifrån följande parametrar: 

 

Sannolikhet 

Låg 
Förväntas kunna inträffa mer sällan än vart 50:e år inom Uppsala brandförsvars 
geografiska område 

Medel Förväntas kunna inträffa inom 50 år inom Uppsala brandförsvars geografiska område 

Hög Förväntas kunna inträffa inom 10 år inom Uppsala brandförsvars geografiska område 

  

Konsekvens 

Liten Enstaka dödsfall och/eller liten påverkan på samhällsviktiga funktioner och/eller miljö 

Medel Tiotalet dödsfall och/eller påverkan på samhällsviktiga funktioner och/eller miljö 

Stor 
Fler än tio dödsfall och/eller stor påverkan på samhällsviktiga funktioner och/eller 
miljö 

  

Trend  

↘ Minskande 

→ Oförändrad 

↗ Ökande 

 

9.1 Bränder med risk för stora personskador eller stora egendomsförluster 
I detta avsnitt beskrivs risker för bränder som kan ge stora personskador eller där stora värden 

kan gå förlorade. Då sådana bränder är sällsynta går det inte att dra några slutsatser från 

insatsstatistik. 

9.1.1 Brand med omfattande personskador 

Inom Uppsala brandförsvars geografiska område finns ett stort antal samlingslokaler som 

rymmer fler än 150 personer. Det kan röra sig om stora varuhus och köpcentra, restauranger, 

danslokaler, biografer, teatrar, konferensanläggningar, nationer knutna till universitet och 

kyrkor. En brand i en samlingslokal kan – förutsatt att någon del av det tekniska och/eller 
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organisatoriska brandskyddet inte fungerar – orsaka stora personskador. Branden i Göteborg 

1998 där 63 ungdomar omkom och många skadades är ett exempel på vad som kan hända när 

för många människor vistas i en lokal där utrymningsvägar dessutom blockerats. 

 

I området finns även stora sjukhus och många vårdanläggningar med personer som är i behov av 

assistans om en brand skulle uppstå.  

 

Risken för brand med stora personskador bedöms som: 

 

Sannolikhet Konsekvens Trend 

Låg Stor Oförändrad 
 

9.1.2 Brand med omfattande egendomsskador 

Många kulturhistoriska byggnader har värden som vore oersättliga om de förstördes vid en 

brand. Domkyrkan, Carolina Rediviva och Gustavianum är tre exempel på byggnaders med 

mycket stora historiska värden. I tätorterna finns också gammal stadsbebyggelse, 

universitetsbyggnader, kyrkor och rådhus, och på landsbygden finns slott och herrgårdar. Om en 

brand skulle utvecklas i någon av dessa kulturbyggnader är det möjligt att branden får en 

spridning som är svår att stoppa på grund av byggnadens ålder och konstruktion. Stora värden 

riskerar då att förloras för alltid.  

 

Det finns också en mängd stora jordbruk och lantbruk med omfattande verksamhet och stora 

djurbesättningar inom Uppsala brandförsvars geografiska område. En brand kan orsaka förlust 

av många djur och stora materiella värden.  

 

Risken för brand med stora egendomsskador bedöms som: 

Sannolikhet Konsekvens Trend 

Hög Liten Oförändrad 
 

Även om konsekvensen för den enskilda verksamheten eller fastighetsägaren kan vara stor, så 

bedöms den samhälleliga konsekvensen som liten. Historiskt har det inträffat flera storbränder i 

Uppsala brandförsvars geografiska område, exempelvis Saluhallsbranden, branden i Torvladan 

på Värmeverket och branden i Centralbadet. 2014 inträffade en större ladugårdsbrand där flera 

byggnader brann ner och 2018 brann Gottsundaskolan. 

9.2 Olycka i kärnteknisk anläggning 
Med kärnteknisk anläggning avses anläggning för utvinning av kärnenergi, anläggning där 

självunderhållande kärnreaktion kan ske, anläggning för hantering och bestående förvaring av 

kärnämnen samt anläggning för hantering, lagring och slutförvaring av kärnavfall. 

 

Forsmarks Kärnkraftverk drivs av Forsmarks Kraftgrupp (FKA) och ägs av Vattenfall AB.  

 

I Statens kärnkraftsinspektions (numer Strålsäkerhetsmyndigheten) risk- och sårbarhetsanalys år 

2004 bedöms konsekvenserna av ett antal olika nukleära och radiologiska hot. Enligt analysen 

skulle ett plötsligt uppkommet haveri i Forsmarks kärnkraftverk kunna orsaka stora utsläpp av 

radioaktiva ämnen. Scenariot förutsätter både att det uppstår en serie av fel i de tekniska 

systemen, och att tekniken för att begränsa utsläppet inte fungerar. Beroende på bland annat 

vindriktning, nederbörd och årstid kan ett stort utsläpp orsaka dödsfall närmast kraftverket på 
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grund av strålning, samt hundratals strålskadade personer. Inom fem kilometer från 

kärnkraftverket kan barn få akuta skador. Områden inom några mils radie skulle kunna bli 

obeboeliga i mer än 10 år. 

 

Ett liknande haveri, men där tekniken för att begränsa utsläppet fungerar, skulle inte orsaka 

några akuta strålskador i omgivningen. Personal vid kärnkraftverket skulle dock kunna drabbas 

av akuta strålskador. Risk för sköldkörtelcancer hos barn på upp till 15 kilometers avstånd från 

kraftverket skulle föreligga.  

 

Ett plötsligt uppkommet haveri i Forsmarks kärnkraftverk skulle innebära stora konsekvenser 

för hela länet och allvarligt påverka samhällets funktionsförmåga. Sannolikheten för en allvarlig 

olycka vid kärnkraftverket bedöms som låg, men de stora konsekvenserna vid eventuell olycka 

gör att risken måste beaktas. 

Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB, hanterar radioaktivt avfall från kärnkraftverket.  

 

Det radioaktiva avfallet från Forsmark består till största delen av låg- och medelaktivt 

driftavfall. Avfallet slutförvaras i underjordiska bergrum i SKB:s anläggning i Forsmark. 

Anläggningen kallas SFR, Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall. Avfallet är förpackat i 

behållare av plåt eller betong och förvaras på drygt 50 meters djup i urberget. Blir planerna för 

anläggning av slutförvar av kärnbränsle verklighet tillkommer risker såväl under byggnationen 

av undermarksanläggningen som vid drift. 

 

Använt kärnbränsle utgör en mindre del av avfallsmängden, men är den farligaste. Det använda 

bränslet strålskärmas och kyls under hantering, transport och förvaring. Bränslet transporteras 

med fartyget m/s Sigrid till Oskarshamn där det mellanlagras i väntan på slutförvar.  

 

SKB har ansökt om tillstånd för att få bygga slutförvar för kärnbränsle i Forsmark. Ansökan 

ligger nu hos Strålskyddsmyndigheten och Mark- och miljödomstolen. Prövningen kommer att 

ta flera år. Slutgiltigt beslut fattas av regeringen, men först efter att Östhammars kommun sagt 

ja eller nej. Slutförvaret är tänkt att placeras strax söder om Forsmarks Kärnkraftverk, nere i 

berget på ca 500 m djup. Bygget av anläggningen kan påbörjas i början av 2020-talet. 

 

I anläggningen för slutförvar av kortlivat radioaktivt avfall finns viss risk för personolyckor och 

brand i fordon eller utrustning. Insats i rökfylld undermarksanläggning ställer stora krav på 

brandförsvarets förmåga. 

 

Blir planerna för anläggning av slutförvar av kärnbränsle verklighet tillkommer risker såväl 

under byggnationen av undermarksanläggningen som vid drift. 

 

M/S Sigrid är SKB:s specialbyggda fartyg för transport av radioaktivt avfall. Ett par gånger per 

år angör Sigrid Forsmarks hamn för lossning av driftavfall och lastning av använt kärnbränsle.  

Vid lastning och lossning kör terminalfordon in i lastrummet via en ramp och lastar och lossar 

transportbehållare. Transportbehållarna har konstruerats för att passa den typ av avfall de ska 

frakta och tål stora påfrestningar. Vid en eventuell olycka behåller behållarna sina 

strålskärmande egenskaper. 

 

Den samlade risken för en olycka i en kärnteknisk anläggning bedöms som: 

Sannolikhet Konsekvens Trend 

Låg Stor Oförändrad 
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9.3 Komplicerade utsläpp av farliga ämnen 
Beteckningen CBRNE är en förkortning av flera olika ord som vart och ett står för en oönskad 

händelse med farliga ämnen. De händelser som syftas på är kemiska, biologiska, radiologiska, 

nukleära eller explosiva händelser: 

 

▪ C-händelse: spridning av kemiska ämnen eller toxiner. Detta kan ske antingen genom 

en olycka vid transport av farligt gods, lagring eller tillverkning av kemikalier eller 

avsiktlig spridning genom terrorism eller annan kriminalitet.  

▪ B-händelse: spridning sker av sjukdomsalstrande mikroorganismer. Detta kan bero på 

antingen naturlig spridning eller på en olycka som förorsakar spridning av smittförande 

ämnen  

▪ R-händelse: spridning av radioaktiva ämnen vid olycka utanför kärnteknisk anläggning, 

till exempel olycka vid transport 

▪ N-händelse: spridning av radioaktiva ämnen vid olycka vid kärnteknisk anläggning.  

▪ E-händelse: händelse med explosiva ämnen. Begreppet omfattar också bombhot. 

 

Orsakerna till att CBRNE-händelser inträffar kan vara många. Utsläpp kan ske på grund av 

oavsiktliga olyckor vid hantering eller transport av ämnen, men också vid medvetet orsakade 

olyckor (terrorism eller annan kriminalitet). Händelserna kan få mycket allvarliga konsekvenser, 

både för den enskilde individen som drabbas och även samhället i allmänhet, och behovet av ett 

snabbt ingripande brukar vara stort.  

 

Flera industrier som hanterar farliga ämnen finns inom Uppsala brandförsvars geografiska 

verksamhetsområde. Några berörs av Seveso-lagstiftningen och några klassificeras som farlig 

verksamhet enligt LSO. Dessa objekt beskrivs i kapitel 6.1. Farliga ämnen hanteras också inom 

sjukvård, vid forskning och produktionsindustri. 

 

Inom Uppsala län finns många viktiga transportleder, och på vägar och järnvägar sker 

transporter med farliga ämnen. Farligt godstransporterna ska ske på rekommenderade vägar.  

 

Dåvarande Räddningsverket genomförde mätningar av flödet av farligt gods på väg och järnväg 

under september månad år 2006. Nyare statistik finns inte att tillgå. Mätningarna för 2006 visar 

att en stor andel farligt gods passerar genom Uppsala brandförsvars område, främst på E4:an 

och på ostkustbanan. Alla ämnesklasser förekommer, men brandfarliga vätskor dominerar. 

Exempelvis transporteras ca 3000 m3 flygbränsle från Gävle till Arlanda varje dygn. Utöver 

brandrisken skulle ett utsläpp av bränsle kunna orsaka svåra skador på miljön beroende på var 

utsläppet sker. 

 

Transport av giftiga, kondenserade gaser sker i betydligt mindre omfattning. En olycka med 

påföljande läckage av exempelvis svaveldioxid eller ammoniak är dock den olyckstyp som 

skulle kunna orsaka omfattande personrisker, stora riskområden och omfattande utrymningar 

och avspärrningar över flera dygn. 

 

Farligt gods transporteras även till sjöss och via flyg. Dessa mängder är dock relativt små. 

Flygtransporterna sker till Arlanda och påverkar inte Uppsala såvida inte ett flyghaveri inom 

området inträffar. Trafiken på Ärna väntas öka kommande år, oavsett om planerna på civil 

flygtrafik förverkligas eller inte. Transporter till sjöss sker exempelvis genom radioaktivt gods 

till- och från Forsmarks hamn. Nukleära händelser berörs även särskilt i kapitel 9.2 och 

terrorism berörs i kapitel 9.8.  
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Detta scenario omfattar även oljepåslag till sjöss, exempelvis i samband med grundstötning av 

fartyg med efterföljande oljeutsläpp som drabbar nordupplandskusten.  

 

Sannolikheten för ett komplicerat utsläpp av farliga ämnen bedöms som hög, det är inte 

otänkbart att det inträffar inom en tioårsperiod. Uppsala Brandförsvar hanterade exempelvis 

under hösten 2017 ett omfattande utsläpp av drivmedel från ett tankfordon. Den samhälleliga 

konsekvensen avseende miljö och påverkan på samhällsviktiga funktioner vid denna typ av 

olycka bedöms som medel. Ett utsläpp på Uppsalaåsen skulle kunna förorena dricksvattnet 

vilket skulle innebära en påverkan på samhället. Ett komplicerat utsläpp av farliga ämnen kan 

under olyckliga omständigheter innebära många dödsfall, exempelvis vid ett utsläpp av giftig 

gas på järnvägen inne i Uppsala. Sannolikheten för detta bedöms dock som låg.  

 

Den samlade bedömningen av risken för komplicerade utsläpp av farliga ämnen är: 

Sannolikhet Konsekvens Trend 

Hög Medel Oförändrad 

9.4 Omfattande kommunikations- och transportolyckor 
De risker för olyckor som Uppsala brandförsvar har att ta hänsyn till förenade med väg-, 

järnväg-, båt- och flygtransporter är bland annat kollisioner, urspårning, avåkningar samt 

fartygs- och flyghaveri. Även brand i eller utsläpp av farliga ämnen samband med dessa 

transporter kan medföra stora konsekvenser, detta behandlas dock i kapitel 9.3.  

 

E4 och ett antal riks- och länsvägar skär genom området. En masskadesituation, kökrock eller 

liknande olycka på dessa vägar medför med största sannolikhet en stor påfrestning. 2013 

inträffade en omfattande krock på Tranarpsbron på E4 i Skåne. Krocken omfattade ett mycket 

stort antal fordon. En person omkom och ett stort antal personer skadades vid olyckan som även 

stängde av motorvägen i flera dygn. Vintern 2017 inträffade även en masskrock på E4 norr om 

Uppsala. 

 

Såväl persontågstrafik som godstrafik sker med hög turtäthet både i nordsydlig riktning samt 

västöstlig riktning. Urspårning eller kollision på järnväg kan medföra svåra konsekvenser både 

med avseende på personskador och för miljön.  

 

Genom Uppsala passerar 200 - 250 tåg varje dygn, och genom Tierp ca 120 tåg, enligt 

Trafikverket. Risken för svåra olyckor är liten men bör beaktas. 

 

Flygtrafik till och från Arlanda och från försvarets anläggning på Ärna skulle kunna medföra 

stora personella skador och/eller omfattande materiella skador vid en olycka. Även 

helikoptertrafik till befintliga helikopterlandningsplatser, bland annat landningsplats på 

Akademiska sjukhuset, utgör en olycksrisk.  

 

I norra delen av Uppsala brandförsvars område finns det kuststräcka på cirka 10 mil. Såväl 

gods- som persontransporter passerar. Även i Fyrisån sker persontransporter.  

 

Den samlade bedömning av risken för omfattande kommunikationsolyckor är: 

Sannolikhet Konsekvens Trend 

Medel Medel Ökande 
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Sannolikheten för omfattande kommunikationsolyckor bedöms som medel och konsekvensen 

bedöms som medel. En allvarlig bussolycka av denna typ med sex omkomna inträffade 2007 

länsväg 288. Trafikverkets prognoser visar att trafiken kommer att öka kraftigt, åtminstone fram 

till 2030. Av denna anledning bedöms att trenden för omfattande kommunikationsolyckor som 

ökande.  

 

9.5 Naturrelaterade olyckor 

9.5.1 Extremt väder 

Extrema väderförhållanden kan vara plötsliga och våldsamma, till exempel ett häftigt ösregn 

eller en storm. Extremt väder kan också förekomma när någon viss väderlek dominerar under en 

längre tid, till exempel en värmebölja eller ovanligt kallt väder. En längre period med torka eller 

ihållande regnväder kan också leda till extrema förhållanden. Långvarig torka kan påverka 

vattennivåerna vilket i sin tur kan påverka tillgången till vatten att använda för brandsläckning. 

Enligt SMHI kommer värmeböljor att inträffa oftare och de maximala temperaturerna kommer 

att bli högre. Riktigt kallt väder kommer att bli mer sällsynt, framför allt i södra Sverige.17 

 

Risken för extremt väder bedöms som: 

Sannolikhet Konsekvens Trend 

Hög Medel Ökande 
 

SMHI:s prognoser pekar på att extremt väder kommer att bli allt vanligare, av denna anledning 

bedöms trenden som ökande. Sannolikheten för extremt väder bedöms som hög och 

konsekvensen som medel, påverkan på samhällsviktig funktion kan inte uteslutas. Avseende 

personskador bedöms konsekvensen som liten. 

9.5.2 Översvämning i samband med höga flöden eller skyfall 

MSB har identifierat Fyrisån som ett vattendrag med betydande översvämningsrisk. 

Sannolikheten för att ett 100-årsflöde ska inträffa under en 10-årsperiod är 10%, och risken för 

att det ska inträffa under en 100-årsperiod är 63%. Risken för att ett högsta flöde ska inträffa är 

0,1% under en 10-årsperiod och 1% under en 100-årsperiod. 

 

I rapporten ”Identifiering av områden med betydande översvämningsrisk” från 2011 redovisar 

MSB en fördjupad analys över vilka konsekvenser översvämning av Fyrisån kan ge. Nästan 

18 000 människor bor inom det område som kan drabbas av ett så kallat högsta flöde, och nära 

3 000 arbetsplatser skulle drabbas. Också områden med förorenad mark och 

vattenskyddsområden skulle översvämmas. MSB:s ”Översvämningskartering utmed Fyrisån” 

visar att redan vid ett 50-årsflöde översvämmas stora delar av centrala Uppsala om inga åtgärder 

vidtas.  

 

Räddningsverket rapport ”Översiktlig översvämningskartering längs Tämnarån” från 2006 

visar översvämningsrisken längs Tämnarån i Tierps kommun. Rapporten visar att viss 

översvämningsrisk finns vid 100 års-flöden, framförallt i Karlholmsbruk. Motsvarande 

översvämningskartering för Dalälven visar att översvämningsrisk finns i Söderfors. Delar av 

Söderfors riskerar att översvämmas vid ett 100 års-flöde i Dalälven om inga åtgärder vidtas.18  

                                                      

 
17 www.smhi.se 
18 Översiktlig översvämningskartering längs Dalälven 2006, Räddningsverket. 
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Enligt Länsstyrelsens risk- och sårbarhetsanalys för 2014 är många dagvatten och 

avloppssystem underdimensionerade vilket leder till problem vid stora regnmängder. 

Årsmedelbörden i Uppsala län förväntas öka och i slutet av seklet vara ca 20 - 30 % högre än 

under perioden 1961–1991. Vattenföringen i länets åar kommer förändras. Flödena kommer att 

bli högre på vintern och bli lägre på våren och sommaren.19 

 

Enligt SMHI kommer extrem nederbörd i form av skyfall att inträffa oftare och SMHI:s prognos 

är att regnmängderna vid extremtillfällena kommer att öka med upp till 40%.19  

 

Det har under de senare åren varit ett flertal tillfällen där översvämningar i samband med skyfall 

eller höga flöden i Fyrisån varit nära att få större konsekvenser. Exempelvis var vårfloden 2013 

ett sådant tillfälle. Sommaren 2018 inträffade ett omfattande skyfall i Uppsala. Sannolikheten 

för översvämning i samband med höga flöden eller skyfall bedöms vara hög och konsekvensen 

som medel. Påverkan på samhällsviktiga funktioner är att förvänta.  

 

Sannolikhet Konsekvens Trend 

Hög Medel Ökande 

9.5.3 Omfattande skogsbrand 

Uppsala Län har stora ytor som täcks av skog. Skogsbranden 2014 i Västmanland och bränderna 

sommaren 2018 har visat att skogsbränder kan få omfattande konsekvenser, både för den 

enskilde markägaren som samhällen runt omkring. Enligt SMHI20 väntas en ökning av 

årsmedeltemperaturen i Uppsala län på tre till fem grader i slutet av seklet. Vintertemperaturen 

beräknas öka med 6 grader. Detta innebär att gräs- och skogsbrandssäsongen blir längre vilket i 

sin tur innebär att risken för omfattande skogsbränder ökar. Sannolikheten för en omfattande 

skogsbrand bedöms som hög och den samhälleliga konsekvensen som medel. Konsekvensen 

avseende personskador bedöms som liten. 

 

Den samlade bedömningen av risken för omfattande skogsbränder är: 

Sannolikhet Konsekvens Trend 

Hög Medel Ökande 
 

9.5.4 Ras och skred 

Inom Uppsala brandförsvars region finns inte områden som innebär större risker för ras och 

skred. 

9.5.5 Dammbrott 

Huvuddammen i Söderfors och södra vallen vid dammanläggningen Untra är de 

dammanläggningar med störst risker i regionen. Sannolikheten för dammbrott bedöms som låg, 

men konsekvenserna kan bli omfattande. Risken för förlust av människoliv eller för allvarlig 

personskada är inte försumbar, och risken för skador på egendom och miljö är beaktansvärd 

enligt RIDAS, kraftföretagens riktlinjer för dammsäkerhet. 

 

                                                      

 
19 www.smhi.se 
20 Framtidsklimat i Uppsala län – enligt RCP-scenarier, SMHI 
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Sannolikheten bedöms minska på grund av att avdunstningen kommer att öka och att 

vårfloderna kommer att ha lägre flöden som är mer utdragna över tid.21  

 

Risken för dammbrott bedöms som: 

Sannolikhet Konsekvens Trend 

Låg Stor Minskande 

9.6 Störningar i samhällsviktiga funktioner 
Samhället är helt beroende av elektricitet. Det svenska elsystemet är driftsäkert, men ändå 

sårbart för olyckor, sabotage, tekniska fel och extremt väder. Utan el slutar vattenförsörjning 

och avlopp att fungera. Även system för tele- och datakommunikation påverkas. I Sverige har 

det inträffat flera omfattande strömavbrott. Ett exempel är när stormen Gudrun drog in över 

Sydsverige 2005 då 730 000 människor samtidigt blev utan el. 

 

Vikten av att upprätthålla samhällsviktiga flöden bedöms öka. Globaliseringen och ett fritt flöde 

av varor och tjänster inom EU tillsammans med en i stort sett omedelbar kunskaps- och 

informationsöverföring bidrar till ett samhälle med lägre tolerans mot störningar. Stora värden 

går förlorade om leveranser och persontransporter blir försenade. Att stänga av en 

genomfartsled eller stambanan även för en räddningsinsats kommer att bli mer känsligt och 

ifrågasättas i större omfattning än tidigare. Kontinuitetsplanering handlar om att säkra 

verksamheters leveransförmåga även under påfrestningar.  

 

Flöden representerar ett värde, och som räddningstjänst kan bedömningarna bli allt svårare att 

göra mellan vilka värden som ska räddas.  

 

Störningar i IT-system, kommunikationer, störningar i ekonomisystem, förorenade vattentäkter, 

släckvattenbrist, störningar i el-försörjning och begränsad tillgång till bränsle kan också 

medföra störningar i samhället. Sannolikheten för störningar i samhällsviktiga funktioner 

bedöms som stor. Konsekvensen i form av påverkan på samhällsviktiga funktioner bedöms som 

stor. Under sommaren 2014 stod tågtrafiken mellan Uppsala och Stockholm stilla i två veckor 

efter att en kontaktledning rivits ned och orsakat en brand som skadade elanläggningar och 

signalstyrningssystem. Konsekvensen avseende personskador bedöms som liten. 

Sannolikhet Konsekvens Trend 

Hög Stor Ökande 

9.7 Medvetet orsakade oönskade händelser 
Även medvetet orsakade händelser betraktas lagstiftningsmässigt som olyckor – åtminstone ur 

det perspektivet av att de uppfyller kriterierna för räddningsinsats. Hit hör alla händelser som 

har en människas uppsåtliga handling som ursprung och som är av sådant slag att de generellt 

betraktas som oönskade.  

9.7.1 Anlagd brand 

Anlagd brand är en av de vanligast förekommande medvetet orsakade händelserna som 

föranleder räddningsinsats. Allt från barns lek med eld i torrt fjolårsgräs till 

försäkringsbedrägerier och brandbomber mot skolor ryms under begreppet. Ur ett 

                                                      

 
21 Risk- och sårbarhetsanalys för Uppsala län 2014, Länsstyrelsen Uppsala län, Rapport 2014-11-15, Dnr 

450-6538-2014 
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insatsperspektiv är orsaken sällan viktig, men med ett förebyggande synsätt är den av avgörande 

betydelse.  

 

Sannolikheten för anlagd brand med liten samhällelig konsekvens (bilbrand, soprum), såväl som 

anlagda bränder med större konsekvens (skola, förskola) bedöms som hög.  

Sannolikhet Konsekvens Trend 

Hög Medel Ökande 

9.7.2 Social oro 

Social oro är ett relativt nytt begrepp som börjat användas de senaste åren som ett 

samlingsnamn för upplopp, skadegörelse, stenkastning, hot, anlagda bränder i bilar, soprum och 

liknande. Malmö, Göteborg och Stockholm har främst drabbats, men även i Uppsala har social 

oro förekommit. Gemensamt är att oroligheterna helt eller delvis riktas mot polis och andra 

myndigheter, där också räddningstjänsten i vissa fall utsatts; exempelvis i juni 2012 i Uppsala. I 

maj 2013 bröt det ut upplopp i Husby i Stockholm. Upploppen fortsatte under fem nätter och 

under oroligheterna sattes byggnader i brand såväl som ett mycket stort antal personbilar. 

Stenkastning mot polis och räddningstjänst förekom. De direkt utlösande faktorerna till 

oroligheterna har med säkerhet varierat, men de bakomliggande orsakerna bedöms finnas i 

sociala strukturer i samhället.22 Polismyndigheten har bedömt stadsdelarna Gottsunda och 

Valsätra i Uppsala som särskilt utsatta områden. 

 

 

Konsekvenserna vid social oro kan vara begränsade och handla om ökning i bil- och 

soprumsbränder men anlagda bränder i offentliga lokaler, skolor och förskolor kan inte 

uteslutas. Påverkan på samhället kan inte uteslutas.  

Sannolikhet Konsekvens Trend 

Hög Medel Ökande 

9.7.3 Terror 

Terrorhandlingar faller också in under kategorin medvetet orsakade oönskade händelser. 

Sverige har under många år varit förskonat från terrorhandlingar, men händelser i Stockholm i 

december 2010 och i april 2017 visar att inget kan tas för givet. Terrorhandlingar har som syfte 

att väcka fasa hos allmänheten; ett sätt att skrämmas för att nå sina mål. Ofta är motiven 

politiska och/eller religiösa. Därför är de ofta utförda på ett sådant sätt att stor uppmärksamhet 

garanteras. I Europa är politiska terrorhandlingar med rötter i minoritetskonflikter i Frankrike 

eller Spanien vanligast. Hotet från våldsbejakande extremism har dock ökat de senaste åren. Ett 

stort antal personer har rest ner till konfliktområden för att delta i träning kopplad till terrorism 

och genomföra våldshandlingar, exempel på detta är Syrienresenärer som strider för IS. En risk 

finns att en del av dessa personer genomför attentat när de återvänder till Sverige. SÄPO har sett 

att det blir allt vanligare att gärningsmän agerar ensamma, vilket gör dem svårare att upptäcka.23  

 

Forsmarks kärnkraftverk med tillhörande transporter av kärnbränsle är mål som skulle ge 

mycket stor uppmärksamhet för en terrorist. Samtidigt är beredskapen hög för dessa hot. I 

Uppsala finns såväl objekt som tilldragelser av nationellt och internationellt uppmärksammad 

karaktär. Domkyrkan och universiteten står regelbundet värdar för sådana. Protesterna kring 

                                                      

 
22 Observatörsrapport: Anlagda bränder och hot/våld mot räddningstjänsten, MSB 2010 
23 www.sakerhetspolisen.se 
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Lars Vilks uppmärksammade föreläsning i maj 2010 kan nämnas som exempel. 2015 skedde en 

attack i en skola i Trollhättan och ytterligare liknande händelser kan inte uteslutas. 

Sannolikhet Konsekvens Trend 

Medel Medel Ökande 

9.8 Evenemangsrelaterade händelser och händelser i publika lokaler 
Uppsala marknadsför sig som evenemangsstaden och anordnar flertalet större idrotts- och 

musikarrangemang. I Tierps kommun har Tierps arena skapat en plats för stora evenemang, som 

inte bara är av motorsportskaraktär. Östhammar är i många avseenden en sommarkommun med 

en kraftigt ökad befolkning och antal evenemang sommartid. Roslagsloppet med målgång i 

Öregrund är Sveriges största motorbåtstävling.  

 

Ett antal olyckor med dödlig utgång i samband med evenemang har skett i Europa; från Pearl 

Jams spelning på Roskildefestivalen juni 2000 där nio personer omkom till den plötsliga 

stormen vid Puggelpopfestivalen i Belgien augusti 2011 där fem personer omkom och 70 

skadades när scenkonstruktioner rasade. Evenemangssäkerhet är en mycket viktig faktor för att 

skapa en säker upplevelse och en attraktiv besöksnäring.  

Sannolikhet Konsekvens Trend 

Medel Liten Oförändrad 

9.9 Olycka i undermarksanläggning 
Norr om Uppsala har en ny järnvägstunnel öppnats under Gamla Uppsala. En olycka i tunneln 

kan resultera i en komplicerad och omfattande räddningsinsats. 

 

I anläggningen för slutförvar av kortlivat radioaktivt avfall i Forsmark finns viss risk för 

personolyckor och brand i fordon eller utrustning. Insats i rökfylld undermarksanläggning 

ställer stora krav på brandförsvarets förmåga. 

Sannolikhet Konsekvens Trend 

Låg Liten Oförändrad 

9.10 Olycka i svårtillgängligt område 
Denna olyckstyp syftar på olyckor av mer vardaglig karaktär, men med skillnaden att de 

inträffar i ett svårtillgängligt område, vilket gör den mer svårhanterad. Olyckor som räknas som 

detta är exempelvis bränder ute på öar eller ute i svårtillgängliga skogsområden. På öarna i 

skärgården i norduppland finns exempelvis villor, fritidshus och annan bebyggelse som är 

svåråtkomlig. 

Sannolikhet Konsekvens Trend 

Hög Liten Oförändrad 

9.11 Krig 
Den ryska annekteringen av Krim-halvön under våren 2014 och det efterföljande kriget i östra 

Ukraina har lett till ökade spänningar i Europa. Den omfattande ryska militära upprustningen 

har lett till att många angränsande länder ser över sin militära förmåga. NATO stärker återigen 

sin militära kapacitet i östra Europa. Detta har i Sverige lett till en ökad debatt om 

Försvarsmaktens förmåga och finansiering. Även frågan om ett medlemskap i försvarsalliansen 

NATO har börjat debatteras. Frågan om civilt försvar och verksamhet under höjd beredskap har 

återigen väckts efter att ha mer eller mindre försvunnit efter Kalla krigets slut.  

Sannolikhet Konsekvens Trend 
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Låg Stor Ökande 
 

9.12 Flera samtidiga större händelser 
Ett svårförutsägbart scenario är när händelser får kaskad- eller dominoeffekter. En 

naturhändelse som jordbävningen utanför Japans kust ledde till en tsunami som i sin tur 

orsakade det mest omfattande kärnkraftshaveriet sedan Tjernobyl 1986. Det kan också, på det 

mer lokala planet, illustreras av lördagen den 20 april 2013, då höga flöden i Fyrisån hotade 

svämma över centrala Uppsala samtidigt som en omfattande vindsbrand i en flerbostadsfastighet 

bröt ut i Tierps tätort. Sommaren 2018 hanterades flera samtidiga större skogsbränder både i 

regionen och nationellt. Vad det kan handla om nästa gång är svårt att förutse. Vid en situation 

med flera samtidiga större händelser är det främst lednings- och samverkanskapaciteten som 

sätts på prov och förmågan att skala upp och ställa om ledningsorganisationen. 

 

Sannolikhet Konsekvens Trend 

Hög Medel Ökande 
 

9.13 Större sjukdomsutbrott 
Ett större sjukdomsutbrott skulle kunna få stor påverkan på samhället och därmed också 

brandförsvaret.  

 

 

9.14 Slutsatser 
Det är uppenbart att den omfattande skogsbranden i grannlänet Västmanland 2014 såväl som de 

många och omfattande bränderna sommaren 2018 gjort avtryck på uppfattningen av risker. Att 

de i sig alldagliga händelserna som skogsbränder skulle leda till de mer omfattande 

samhällsstörningarna i modern tid var oväntat för de flesta. Samtidigt har klimatförändringarnas 

påverkan på riskbilden diskuterats en längre tid. Av de tio varmaste åren som uppmätts i världen 

har nio inträffat sedan år 2000. Det tionde var 199824. Klimatförändringarna kommer att 

medföra ökad risk för naturrelaterade händelser som extremväder, skyfall, översvämningar, 

skogsbränder. Dessa i sig kan ge följdverkningar i form av svåra störningar i samhällsviktiga 

funktioner som elförsörjning, förorenade vattentäkter och så vidare.  

 

Att samhället framstår som mer och mer sårbart bedöms också som ett växande hot. 

Lagerhållning av varor förekommer i allt mindre utsträckning, och får livsmedelsdistributionen 

problem kan snabbt brist på förnödenheter uppkomma. Beroendet av telekommunikation och 

internet byggs in allt mer i olika system, och även ganska begränsade störningar där får relativt 

omfattande konsekvenser.  

 

Utvecklingen i östra Europa är oroväckande, med rysk aggression i Ukraina som tydligast 

tecken. Samtidigt pågår en alltmer polariserad utveckling med våldsbejakande extremism och 

krigs- och terrorhandlingar med vaga politiska eller religiösa förtecken. Attentatet i Stockholm 

                                                      

 
24 Källa: http://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/2014/13 
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såväl som andra dåd i Europa i närtid är tydliga exempel på sådana händelser som kan inträffa 

var som helst. 

 

I situationer som beskrivs ovan möts olika lagstiftningar och aktörer. Det kan till viss del handla 

om olyckor hanterade enligt lagen om skydd mot olyckor, men i stor utsträckning kommer det 

att handla om lagen om extraordinära händelser och det kommunala geografiska 

områdesansvaret enligt svensk krishanteringsmodell. En utveckling av civilt försvar är att vänta. 

För brandförsvarets del blir det viktigt att vara väl införstådda med olika lagrum och av ledning 

och samordning av insatser i komplexa situationer. Samtidigt måste en egen robusthet 

tillgodoses. 
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10 FRAMTIDSUTMANINGAR 
I detta kapitel nämns ett antal framtidsutmaningar som identifierats som har direkt påverkan på 

brandförsvaret.  

10.1 Befolkningsutveckling 
Som beskrivs i kapitel 6 växer Uppsala län och förväntas fortsätta göra det under överskådlig 

tid. Alla tre medlemskommuner räknar med att växa under kommande decennier. Störst 

befolkningsökning väntas i Uppsala kommun, som förväntas växa till upp emot 340 000 

invånare år 2050.  

 

Samtidigt blir befolkningen allt äldre, vissa prognoser visar att runt hälften av dem som föds i 

dag förväntas leva till dem blir 100 år. En allt äldre befolkning leder i sin tur att det blir allt färre 

som är yrkesverksamma. Detta kan leda till utmaningar i hur välfärden ska finansieras.25  

 

Det är känt att äldre personer har en högre risk att skadas eller omkomma vid en brand. I takt 

med att befolkningen blir äldre och fler bor kvar hemma i sin bostad ökar denna riskgruppen.  

10.2 Förtätning av tätorterna 
Urbaniseringstrenden förväntas fortsätta. En allt större andel bor i tätorterna och allt färre i 

glesbygden.22 Det stora behovet av nya bostäder, bland annat till följd av befolkningsökningen, 

leder till en fortsatt förtätning av tätorterna. Detta sker både genom att ytor som inte redan är 

bebyggda bebyggs men även genom omvandling av befintlig bebyggelse. Denna förtätning sker 

även kring farligt gods-leder och riskobjekt, och inget tyder på att denna trend är minskande. 

Det är av stor vikt att förutsättningarna till förtätning utreds för att säkerställa acceptabla 

risknivåer. Ökad förtätning kan innebära större komplexitet och nya utmaningar vid 

räddningsinsatser. 

 

Den stora befolkningsökningen i främst Uppsala kommun innebär att en mycket omfattande 

nybyggnation pågår och planeras, främst inom Uppsala tätort. Prognosen om 60 000 nya 

bostäder och upp till 135 000 nya invånare innebär i praktiken att en ny mellanstor stad uppförs 

inom tätortsgränsen, med tyngd i södra staden och de sydöstra stadsdelarna. Det ökade antalet 

invånare innebär i sig att antalet olyckor kommer öka, och därmed också antalet larm till 

brandförsvaret. Den kraftiga förtätningen innebär också att det blir svårare och tar längre tid att 

ta sig fram med fordon i tätorten, vilket har påverkan på brandförsvarets insatstider.  

 

Som framgår i kapitel 7.10 finns en koppling mellan befolkningsökningen och antalet insatser. 

135 000 nya invånare kommer således innebära att brandförsvarets insatser kommer att öka i 

antal.  

10.3 Trafikutveckling 
Som beskrivs i kapitel 6.4 så förväntas trafikmängderna öka i Uppsala län både avseende 

personresor och godstransporter på väg och järnväg. Även befolkningsökningen förväntas leda 

till ökade trafikmängder. Sammantaget kan detta leda till en ökad mängd olyckor i trafiken.  

10.4 Klimatförändringar och extremt väder 
Förändringar i klimatet beskrivs till stor del i kapitel 9.5. Förändringar i klimatet kommer bland 

annat göra att värmeböljor blir allt vanligare. Skyfall med stora regnmängder under kort tid 

                                                      

 
25 Svenska framtidsutmaningar – Slutrapport från regeringens framtidskommission - Regeringskansliet 

808



 

86 

 

kommer att återkomma allt oftare och bli allt kraftigare. Vintertemperaturerna kommer att öka 

vilket förlänger gräs- och skogsbrandssäsongen. Länge gräs- och skogsbrandssäsong i 

kombination med högre temperaturer innebär att antalet bränder kan förväntas öka och få större 

omfattning. Stor del av Uppland består av skog och områden med översvämningsrisk finns i alla 

tre kommuner. En stor del av centrala Uppsala har betydande översvämningsrisk.  

 

Torka och låga grundvattennivåer kan innebära att tillgången till släckvatten blir sämre. 

 

Klimatförändringarna kommer ha stor påverkan på brandförsvaret, vilket värmeböljan och det 

omfattande skyfallet sommaren 2018 troligen var en försmak av. Då hanterade brandförsvaret 

nästan fyra gånger så många bränder i skog och mark jämfört med en normal sommar. Under 

dygnet då skyfallet inträffade hanterades nästan tio gånger fler händelser än under ett normalt 

dygn. 

10.5 Nya byggmetoder, material och teknik 
Nya byggmetoder och byggmaterial i kombination med allt mer komplexa byggnader 

(exempelvis höga trähus) innebär nya utmaningar vid räddningsinsatser. Vattensprinkler är då 

ofta en förutsättning för brandskyddet, och dess tillförlitlighet är avgörande. Särskilt i trähus 

ökar dock sprinkler risken för omfattande vattenskador. Byggfel i sådana byggnader kan 

underminera brandskyddet i stor omfattning. En utmaning är att bygga sådana byggnader 

hållbart även ur ett brandskyddsperspektiv och att byggherrar och fastighetsägare har kunskap 

om vilket brandskydd en byggnad faktiskt har och vad en brand kan få för konsekvens.  

 

Den tekniska utvecklingen går fort vilket innebär nya risker att ta hänsyn till vid 

räddningsinsatser (exempelvis nya drivmedel, solcellsanläggningar med mera).  

 

Sammantaget ställer detta krav på anpassad utbildning, övning, teknik och taktik för 

brandförsvaret.  

10.6 Ökade skillnader mellan grupper 
Förändringar i samhället riskerar att minska kontakterna mellan olika grupper i samhället. Detta 

i kombination med en ökad etnisk och kulturell mångfald, tillsammans med större ekonomisk 

ojämlikhet och utanförskap kan innebära att händelser kopplad till social oro blir allt 

vanligare.22  

 

Vid social oro finns en risk för hot och våld mot blåljuspersonal. Som en följd av social oro i 

flera orter i landet innefattande anlagda bränder och återkommande angrepp på blåljuspersonal, 

bland annat i form av stenkastning och våld vid utryckning, har förslag på skärpta straff för våld 

mot blåljuspersonal lämnats till regeringen.  

10.7 Rekrytering av personal 
Bland annat urbaniseringstrenden och brist på arbetstillfällen på landsbygd har bidragit till 

svårigheter att rekrytera och behålla räddningspersonal i beredskap. Även rekrytering av 

heltidsbrandmän, brandingenjörer, brandinspektörer och specialister blir allt svårare. Denna 

problematik förväntas öka på nationell såväl som lokal nivå. 
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11 SLUTSATSER 
I detta kapitel sammanfattas de slutsatser som dras av riskanalysen. 

 

• Samtliga tre kommuner räknar med att växa befolkningsmässigt i någon omfattning. 

Uppsala står för den allra kraftigaste förväntade ökningen i befolkning. Den planerade 

och pågående omfattande förtätningen och nybyggnationen i Uppsala tätort kommer i 

förlängningen ha påverkan på brandförsvaret. Antalet insatser kan förväntas att öka. 

• De tre medlemskommunerna har mycket olika demografiska, geografiska, 

infrastrukturella och socioekonomiska förutsättningar och riskbilden varierar därmed. 

• I arbetet med att ta fram denna riskanalys har det inte observerats några större 

förändringar, trenderna har snarare förstärkts.  

• Majoriteten av de som omkommit i brand under perioden var män. Äldre män med 

någon form av funktionsnedsättning, boende på landsbygd eller glesbygd löper högre 

risk att omkomma i brand. I takt med att befolkningen blir äldre och fler bor kvar 

hemma kommer också denna riskgrupp att öka. Se kapitel 7.2.1.1. 

• Antalet trafikolyckor förefaller öka, men inte antalet trafikolycksskadade. Säkrare bilar 

och vägar leder sannolikt till mindre allvarliga olyckor, men olyckorna fortsätter att 

inträffa, se kapitel 7.4. 

• Sannolikheten för flera av de kvalitativt värderade riskerna bedöms öka, inte minst 

väder- och klimatrelaterade händelser som i sig kan få följdkonsekvenser för till 

exempel elförsörjning och tele-/IT-kommunikation. Med ökat antal väderrelaterade 

händelser kommer krav ställas på brandförsvarets förmåga att hantera dessa.  

• De geopolitiska spänningarna i närområdet och ökande inslag av våldsbejakande 

extremism kan inte bortses ifrån och kan ge konsekvenser för till exempel återtagande 

av förmåga inom civilt försvar och befolkningsskydd. 

• Den snabba tekniska utvecklingen, nya byggmetoder och nya material i kombination 

med en mycket omfattande nybyggnation i kommunerna kommer innebära nya risker 

att hantera vid räddningsinsatser. 

 

Det går självklart att lyfta fram fler slutsatser, men dessa sammanfattar några av 

huvuddragen. Det finns flera områden att hålla under uppsikt och arbeta aktivt med, men 

något direkt alarmerande missförhållande eller kraftig avvikelse från det förväntade har inte 

framkommit under arbetet med denna analys. I ett nationellt perspektiv är 

medlemskommuner relativt säkra. 
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 Handläggare: Datum: Diarienummer: 
 Johan Svebrant 2019-09-09 RÄN 2019-0033 
 
 
  
 
 
 

Samrådsredogörelse handlingsprogram från 2020 

Räddningsnämnden beslutade 29 maj att remittera förslaget på nytt handlingsprogram enligt lagen om 
skydd mot olyckor. Remissvaren önskades till 23 augusti.  

Följande instanser har svarat på remissen: 
 
Kommunala instanser 

• Uppsala Vatten och Avfall AB 
• Kommunstyrelsen Uppsala kommun 
• Kommunstyrelsen Östhammars kommun 
• Gästrike Vatten 
• Kommunstyrelsen Tierps kommun 

 
Regionala/statliga instanser 

• Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
• Länsstyrelsen i Uppsala län 
• Polismyndigheten 
• Sjöfartsverket 

 
 
Räddningstjänster 

• Södertörns brandförsvarsförbund 
• Storstockholms brandförsvar 
• Brandkåren Attunda 

 
Frivilligorganisationer 

• Svenska brandskyddsföreningen 
 
Synpunkterna redovisas nedan. 
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Kommunala instanser 
 
Uppsala Vatten och Avfall AB 
Ankom: 2019-08-22 
Yrkanden:  

1. Handlingsprogram, kapitel 2, processen. Inom kommunkoncernen pågår flera typer av risk- 
och sårbarhetsanalyser. Vår uppfattning är, för att uppnå en mer konsoliderad bild över den 
totala riskbilden som kan drabba koncernen, samhället och våra respektive ansvarsområden så 
bör det vara eftersträvansvärt att samordna eller sambereda analyserna framöver. Uppsala 
Vatten och Avfall AB har inkluderats i den kommunövergripande analysen. Vi deltar gärna i 
Uppsala brandförsvars arbete med att revidera kommande riskanalys som underlag för nästa 
handlingsprogram. Vår bedömning är att risker kopplade till vattenskyddsfrågor och förändrat 
klimat bör ges en tydligare prioritet och lyftas ytterligare. 

2. Handlingsprogram, kapitel 6.7, brandvattenförsörjning. Kapitlet som beskriver 
brandvattenförsörjning behöver enligt vår mening utvecklas och förtydligats ytterligare. Vi 
anser att systemet med brandvattenförsörjning inte beskrivs korrekt och avstyrker nuvarande 
formuleringar.  
 
När det gäller stycke ett föreslår vi en ny formulering för att öka tydligheten. "För försörjning 
av vatten för brandsläckning finns brandposter anslutna till det allmänna vattenledningsnätet. 
Brandposternas antal och placering bestäms i samråd med Uppsala vatten och avfall. 
Brandposter belägna i allmän platsmark är en del av den allmänna va-anläggningen och va-
huvudmannen ansvarar för drift och underhåll. Brandförsvaret står för kostnaderna för drift 
och underhåll av brandposter i allmän platsmark. "  
 
Att säkerställa fysik tillgång till brandposterna så åtkomsten inte hindras av exempelvis 
felparkerade fordon, snö eller andra hinder är inte ett ansvar för VA-huvudmannen. I 
föreliggande förslag kan man få uppfattning att så är fallet. Det behöver tydliggöras.  
 
När det gäller stycke tre har vi svårigheter att förstå vad som avses med bland annat "vissa 
områden", "utkanten" och vad ett "alternativsystem" är, det är ett för oss okänt begrepp 
kopplat till brandposter. Vi efterlyser också en tydligare skrivning när det gäller att beskriva 
"brandförsvarets vattenresurser".  
 
Vi delar brandförsvarets uppfattning att det är av vikt att frågan med krigsbranddammar utreds 
speciellt avseende ansvars- och ägandeförhållanden. Vår ståndpunkt är att detta inte är någon 
som faller inom VA-huvudmannens ansvar. Vi är gärna behjälpliga med vår expertkompetens 
i en kommande utredning.  

3. Handlingsprogram, kapitel 7.1.6, utsläpp farliga ämnen. Då vissa grund- eller 
ytvattentillgångar inom brandförsvarets område åtnjuter särskilt skydd enligt 7 kap 21 
miljöbalken vore det bra att utsläpp inom dessa områden kunde särskiljas och inte enbart 
redovisas som "utsläpp i det fria". Vi önskar också väcka frågan i fall det finns ett mörkertal 
och att ärenden typas som trafikolyckor trots att det även finns inslag av utsläpp av farliga 
ämnen.  
 
Vi tror att en särredovisning kan hjälpa både Uppsala brandförsvar och Uppsala Vatten och 
Avfall att ytterligare utveckla de gemensamma rutinerna för att skydda vårt viktigaste 
livsmedel och att frågan med utsläpp av farliga ämnen inom vattenskyddsområden eller andra 
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plats som är vitala för dricksvattenförsörjningen har högsta prioritet för att lindra eventuella 
konsekvenser. 

4. Handlingsprogram, kapitel 8.1, medborgardialog. Att vi som offentligt finansierade 
verksamheter tillsammans arbetar för att säkerställa och utveckla samhällets robusthet är 
precis som uttrycks i medborgardialog en förväntan som vi som bolag gärna i samverkan 
bidrar till inom ramen för brandförsvarets uppdrag. Vi ser gärna att våra redan befintliga 
samverkansytor breddas och fördjupas under Handlingsprogrammets period. 

 
Kommentar:  

1. Brandförsvaret tar med sig synpunkten inför kommande revideringar av riskanalysen. 
2. Brandförsvaret omarbetar delar av kapitlet för att bättre stämma överens med Uppsala vattens 

uppfattning. Formuleringarna måste dock fungera i alla tre kommuner.  
 
Brandförsvaret avser inte att skriva in att brandförsvaret står för kostnaderna för drift och 
underhåll av brandposter då så inte är fallet i nuläget.   
 
Brandförsvaret delar Uppsala vattens uppfattning att det inte är va-huvudmannen som 
ansvarar för snöröjning och felparkerade bilar. Texten revideras. 
 
Vid anläggandet av en del områden i Uppsala stad tillämpades ett sk alternativsystem (bland 
annat i Sävja, Nåntuna, Stenhagen). Ett alternativsystem är till skillnad från ett konventionellt 
system med tätt placerade brandposter utglesat med färre antal brandposter och där vatten 
behöver transporteras kortare sträckor med brandförsvarets tankbilar. Något som exempelvis 
kan vara tillämpbart i villaområden.  
 
Mer detaljerad beskrivning av brandförsvarets tankbilsförmåga redovisas inte i 
handlingsprogrammet utan i andra dokument med högre detaljeringsgrad. 
 
Gällande krigsbranddammar emotser brandförsvaret Uppsala vattens hjälp i denna fråga.  

3. Brandförsvaret är gärna Uppsala vatten behjälpliga i att i den mån det är möjligt ta fram 
djupare och mer detaljerade analyser över inträffade miljöskador vid olyckor där 
brandförsvaret har varit larmade för att tillsammans fortsätta utveckla de gemensamma rutiner 
som finns.  

4. Brandförsvaret ser fram emot fortsatt god och fördjupad samverkan under 
handlingsprogrammets period. 

 
Kommunstyrelsen Uppsala kommun 
Ankom: 2019-08-25 
Yrkanden: 

1. Målen i förslaget till handlingsprogram är helt nyformulerade men har starka gemensamma 
drag med tidigare handlingsprograms mål. Flertalet befintliga indikatorer som 
räddningsnämnden använder kan därför fortsätta att följas.  

2. Kommunstyrelsen verkar för ett ökat nyttjande av trä som byggmaterial ur 
hållbarhetssynpunkt, inom ramen för gällande byggregler. En beskrivning av konsekvenserna 
av detta för brandförsvarets verksamhet önskas som komplettering av riskanalys och 
handlingsprogram. På samma sätt bör en beskrivning av konsekvenserna av den ökade 
användning av vattenbaserade sprinkleranläggningar som emotses inkluderas i programmet. 
Utöver detta har kommunstyrelsen inget ytterligare att tillägga. 
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3. Räddningsnämnden bedriver sin verksamhet i avtalsreglerad samverkan med kringliggande 
räddningstjänstorganisationer och ingår i den systemledning som benämns SSRC-regionen 
(StorStockholms RäddningsCentral). Verksamheten svarar därmed redan mot de förslag för 
ökad samverkan och systemledning som lämnats av utredningen En effektivare kommunal 
räddningstjänst (SOU 018:54). 

 
Kommentar: 

1. – 
2. Reviderade avsnitt under kapitel 7.3 i handlingsprogrammet och kapitel 10.5 i riskanalysen. 
3. –   

 
 
Kommunstyrelsen Östhammars kommun 
Ankom: 2019-09-06 
Yrkanden: 

1. Östhammars kommun lämnar nedanstående synpunkter som svar på remiss av förslag till 
Uppsala brandförsvars handlingsprogram från 2020. Kommunen vill att texten under 6.3 
Östhammars kommun ersätts av denna. Östhammars kommun är också en kommun med stor 
yta och utspridd befolkning. Större delen av kommunens yta används för jord- och skogsbruk. 
Landytan är 1503 km2. Kommunen har en lång kustlinje med skärgård. Kuststräckans längd, 
inräknat öar, är ca 3500 km. Drygt 22 000 invånare bor i kommunen, och befolkningen är 
ganska jämnt fördelad i de fem största tätorterna Östhammar (4764), Alunda (2457), Gimo 
(2775), Öregrund (1572) och Österbybruk (2378). Övriga tätorter i kommunen är Dannemora 
och Hargshamn. Av befolkningen bor drygt 7 500 invånare på landsbygden utanför tätorterna. 
Kommunens stora arbetsplatser är Östhammars kommun, Sandvik Coromant AB och 
Forsmarks kärnkraftverk AB. Nästan 3 000 kommuninvånare pendlar till arbeten i andra 
kommuner. Pendlingen sker i huvudsak via väg 288. Inpendlingen är även den betydande, ca 
2 000 personer. Turismen är en viktig näring. Kommunen har områden med stora naturvärden 
och ett vackert kust- och skärgårdslandskap, som innefattar de gamla hamnstäderna 
Östhammar och Öregrund. Befolkningen i dessa områden ökar flerfalt under 
sommarmånaderna. Historiska bruksmiljöer finns i Österbybruk, Forsmark, Gimo och Harg.  

2. Ersätt texten under 6.3.1 Framtidsutveckling med denna. Enligt översiktsplan 2016 har 
kommunen som mål att öka med mellan 500 – 1000 personer till 2025. Enligt tillväxtstrategin 
för Östhammars kommun är målet för kommunen 30 000 invånare år 2040. I kommunen finns 
det efterfrågan på bostäder i samtliga orter. För Hargs hamn finns planer på en omfattande 
expansion fram till och med 2025. Bland annat kommer farleden fördjupas och en ny kaj 
byggas för att kunna ta emot större fartyg och lagerhallar och lagerytor byggas ut. För 
närvarande pågår miljöprövning av ett ev slutförvar för använt kärnbränsle i Östhammars 
kommun. Likväl en utökning av befintligt slutförvar av kortlivat låg- och medel aktivt 
radioaktivt avfall. 

3. Inventeringen av krigsbranddammar är bra. Östhammars kommun är angelägna att hitta 
alternativa metoder/system för tillgång till släckvatten för att inte belasta det ordinarie VA 
nätet vid släckning. Östhammars kommun medverkar gärna till att hitta nya/andra vägar till 
detta i samråd med Räddningstjänsten. 

4. 9.3.5 Samverkan. I listan över samverkansparter står det Landstinget i Uppsala län, byt ut till 
Region Uppsala. 

5. 11 Kompletterande styrdokument. Under denna punkt vore det bra med en lista över de 
kompletterande styrdokument som hänvisas till. 
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Kommentar:  
1. Texten i kapitel 6.3 är ersatt med den av kommunstyrelsen föreslagna. 
2. Texten i kapitel 6.3.1 är ersatt med den av kommunstyrelsen föreslagna. 
3. Brandförsvaret ser fram emot samarbete med Östhammars kommun i denna fråga. 
4. Åtgärdat. 
5. Kapitel 11 är kompletterat med en lista över de styrdokument som hänvisas till i dokumentet. 

 
Gästrike vatten 
Ankom: 2019-09-06 
Yrkanden: 

1. Gästrike Vatten AB (GVAB) ansvarar för drift och utveckling av den allmänna VA-
försörjningen i Gävle, Hofors, Ockelbo, Älvkarleby och Östhammar kommuner och ägs av de 
ingående kommunerna. I varje kommun är respektive dotterbolag VA-huvudman, i detta fall 
Östhammars Vatten AB. GVAB har tagit del av handlingarna och vill lyfta fram synpunkterna 
nedan. 

2. Alla brandposter på Östhammar Vattens vattenledningar är plomberade för att säkra 
dricksvattnets kvalitet och tryck. Nycklar till plombering har lämnats till lokala brandstationer 
i kommunen.   

3. Enligt lagen om allmänna vattentjänster ingår inte att tillhandahålla vatten för brandsläckning i 
uppdraget som VA-huvudman. Dimensioneringen av vattenledningsnätet görs idag för att 
säkra dricksvattnets kvalitet. Det innebär att kostnaden för brandvatten normalt ska bekostas 
av skattemedel. I det samarbetsavtal som ägarkommunerna inom Gästrike Vatten-koncernen 
tecknat anges i punkt 14 att ”för att säkerställa en god vattenkvalitet bör det sk 
alternativsystemet i största möjliga utsträckning användas” för brandvatten. 

4. En analys av ledningsnätet har gjorts för att se var det finns förutsättningar för 
räddningstjänsten att nyttja dricksvattenledningsnätet utan att äventyra dricksvattnets kvalitet. 
Analysen visar att det endast finns ett fåtal brandposter som har tillräcklig kapacitet för att 
möjliggöra uttag av brandvatten utan att dricksvattenleveransen påverkas negativt. 

5. Då vi såväl sommaren 2017, 2018 och 2019 infört restriktioner för den användningen av 
kommunalt vatten i hela Östhammars kommun på grund av de låga grundvattennivåerna gör 
det läget än mer känsligt. Detta bör eventuellt lyftas under 7.3 Framtidsutmaningar. 

6. Under 2017 äskades en tillfällig förändring av era larmplaner i Östhammar. Förändringen 
innebar att Uppsala brandförsvar i möjligaste mån använde vatten från släckbil och inte 
belastade ledningsnätet i Östhammars kommun. Det är osäkert hur denna förändring hanterats 
under 2018 och 2019. 

7. I punkt 6.7 beskrivs ansvarsfördelningen för brandvattenförsörjningen i Östhammars 
kommun. GVAB saknar kännedom om specifika avtal som reglerar ansvar och finansiering 
mellan Uppsala brandförsvar, Östhammars kommun och Östhammar Vatten AB. Enligt 
lagstiftningen samt den bristande kapacitet av dricksvatten ifrån vattenverk och på 
ledningsnätet som finns i Östhammars kommun är det tydligt att punkten behöver utredas och 
klargöras gemensamt med Östhammars kommun. 

 
Kommentar: 

1. – 
2. Brandförsvaret har rutin för hur detta hanteras.  
3. Se kommentar till punkt 7. 
4. Brandförsvaret tar gärna del av denna analys för att minimera risken att 

dricksvattenleveransen påverkas negativt vid vattenuttag. Brandförsvaret har gärna en fortsatt 
dialog med Gästrike vatten om vilka brandposter som är lämpligast att nyttja.  
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5. Text angående detta har lagts till i kapitel 7.3 i handlingsprogrammet och i kapitel 10.4 i 
riskanalysen. 

6. Denna förändring är kvar sedan 2017 då inget annat meddelats från Gästrike vatten. 
7. Uppsala brandförsvar känner inte till något avtal gällande brandvattenförsörjning för 

Östhammars kommun där brandförsvaret är en part. Brandförsvaret delar Gästrike vattens 
uppfattning att det finns ett behov av att klargöra ansvarsförhållanden och framtida 
dimensionering av ledningsnätet för att säkerställa tillgången till släckvatten såväl som 
dricksvattenkvalitén.  

 
Kommunstyrelsen Tierps kommun 
Ankom: 2019-09-09 
Yrkanden: Utan erinran. 
 
Kommentar: -  
 

Regionala/statliga instanser 
 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
Ankom: 2019-06-10 
Yrkanden: MSB avstår från att lämna yttrande. 
 
Kommentar: -  
 
 
Länsstyrelsen i Uppsala län 
Ankom: 2019-07-05 
Yrkanden: 

1. Länsstyrelsen anser att det handlingsprogram för förebyggande verksamhet och 
räddningstjänst från 2020 enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor som Uppsala kommun, 
brandförsvaret tillsänt länsstyrelsen för yttrande uppfyller lagens krav. Bör framgå att det är 
kommunfullmäktige som beslutar om handlingsprogrammet. Om kommunfullmäktige givit 
räddningsnämnden att anta närmare riktlinjer under perioden bör det beskrivas i 
handlingsprogrammet. 

2. Då målen för verksamheten är översiktligt beskrivna och svåra att följa upp bör det tydligt 
framgå i vilka dokument säkerhets- och prestationsmål kan hittas exempelvis i årliga 
verksamhetsplaner. 

3. För tydlighets skull kan de dokument som det hänvisas till i handlingsprogrammet förslagsvis 
redovisas under en egen rubrik. 

4. Under punkt 6.5 redovisas Sevesoverksamheter, kommunen ska tillhandahålla information till 
allmänheten om dessa verksamheter. Det kan med fördel redovisas var den informationen kan 
hittas. Informationen finns idag på brandförsvarets hemsida men kan vara svår att hitta. 

 
Kommentarer: 

1. Tillägg i kapitel 1 att det är kommunfullmäktige i respektive kommun som beslutar om 
handlingsprogrammet. 

2. Detta finns beskrivet i kapitel 10 Kommunernas inriktningsmål från 2020 och 10.6 
Måluppföljning. 
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3. Se kapitel 11 i handlingsprogrammet, kapitlet har reviderats och innehåller nu en lista över de 
styrdokument som hänvisas till i dokumentet. 

4. Hänvisning tillagd i kapitel 6.5 
 

 
Polismyndigheten 
Ankom: 2019-06-11 
Yrkanden: Utan erinran. 
 
Kommentar: -  
 
Sjöfartsverket 
Ankom: 2019-07-08 
Yrkanden: Utan erinran.  
 
Kommentar: -  
 

Räddningstjänster 
 
Södertörns brandförsvarsförbund 
Ankom: 2019-08-14 
Yrkanden: Utan erinran. 
 
Kommentar: -  
Gästrike räddningstjänst 
Ankom: 2019-08-19 
Yrkanden:  
 

1. Det bedöms därmed positivt att inleda handlingsprogrammet med ordlista för vanligt 
förekommande facktermer för att förenkla för läsaren.  

2. Avsnitt 4.1 bedöms vara ett bra och lättförståeligt tydliggörande om samhällets gemensamma 
ansvarsfördelning inom området samhällsskydd och beredskap.  

3. Redaktionell synpunkt: I tabell 8.1.1 saknas mellanrum mellan med och stora. ”Förebygga 
olyckor vid särskilda riskobjekt, till exempel industrier medstora mängder kemikalier.”  

4. Avsnitt 9.3.1 önskas förtydligas med att tiderna angränsar till Gästrike Räddningstjänsts 
geografiska område och att tiderna därmed enbart anger insatstider för Uppsala brandförsvars 
egna enheter. Inom Gästrike Räddningstjänsts geografiska område, som gränsar till Uppsala 
brandförsvar, ankommer första enhet och skadeavhjälpande åtgärder påbörjas innan första 
enhet från Uppsala brandförsvar ankommit platsen.  

5. Redaktionell synpunkt: I avsnitt 9.3.6 benämns både brandchef och räddningschef vilket för 
allmänheten kan uppfattas som olika roller. För att förenkla för läsaren kan det förtydligas att 
inom Uppsala brandförsvar innehar brandchefen det enligt LSO formella räddningschefskapet.  

6. Handlingsprogrammet bedöms enligt Gästrike räddningstjänst vara väl genomarbetat och 
möjliggör för allmänheten att få god insikt i Uppsala brandförsvars arbete för att åstadkomma 
ett likvärdigt och tillfredsställande skydd mot olyckor samt hur räddningstjänsten är 
organiserad.  
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7. Gästrike räddningstjänst vill tacka för värdefulla idéer som givits till det egna arbetet med 
framtagande av nytt handlingsprogram genom möjlighet som remissinstans för Uppsala 
brandförsvar.  

 
Kommentar:  
 

1. – 
2. – 
3. Åtgärdat. 
4. Lagt till meningen ”Tiderna avser endast Uppsala brandförsvars egna enheter”. 
5. Reviderat i kapitel 9.3.6. 
6. – 
7. Uppsala brandförsvar ser fram emot fortsatt bra samarbete med Gästrike räddningstjänst. 
 

Storstockholms brandförsvar 
Ankom: 2019-08-20 
Yrkanden: Utan erinran. 
 
Kommentar: - 
 
Brandkåren Attunda 
Ankom: 2019-08-21 
Yrkanden: Utan erinran. 
 
Kommentar: - 
 

Frivilligorganisationer 
 
Svenska brandskyddsföreningen 
Ankom: 2019-08-19 
Synpunkter: 
 

1. Brandskyddsföreningen anser att förslaget till handlingsprogram i sin helhet utgör ett bra 
beslutsunderlag och har inga invändningar mot förslaget, förutom ett par mindre synpunkter 
som redogörs för nedan. 

2. Punkterna 6.6.1 gräns i vatten Uppsala kommun och 6.6.2 hamnområde Östhammars 
kommun. De kartbilder som är bifogade är väldigt otydliga och svårdefinierade. Det borde 
vara tydligare att identifiera var gränserna är dragna.  

3. Insatskapacitet 9.3.2. Tabellen med typhändelser insatskapacitet är bra, men kanske bör 
kompletteras med typhändelse för brand i hög byggnad över 16 våningar och brand i 
undermarksanläggningar. Även om sådana anläggningar i nuläget inte förekommer i Uppsala 
Brandförsvars utryckningsområde, kan det vara bra att beskriva vilken förmåga som finns, 
eller avses att införas inom handlingsprogrammets giltighets tid. 

 
Kommentar: 

1. – 
2. Brandförsvaret har i dagsläget tyvärr inte tillgång till bättre kartor som redovisar dessa 

områden. 
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3. Brandförsvaret bedömer att detta är positivt och typhändelser för ”brand i byggnad – höghus 
över 10 våningar” samt ”brand i undermarksanläggning” är nu tillagt i tabell 9.3.2. 

 
Svenska Röda Korset 
Ankom: 2019-08-19 
Synpunkter: 

1. Välkomnar handlingsprogrammet och de ambitioner och målsättningar som Uppsala 
brandförsvar har slagit fast. 

2. Ser mycket positivt på de fem mål som handlingsprogrammet fastslår, och välkomnar särskilt 
att räddningsnämnden har formulerat ett mål med fokus på riskgrupper. 

3. Anser dock att handlingsprogrammet i ej tillräcklig utsträckning tydliggör hur dessa 
målsättningar ska uppnås. 

4. Saknar vidare en definition eller beskrivning av det för handlingsprogrammet centrala 
begreppet ’riskgrupp’. 

5. Saknar tydliga förslag rörande hur samverkan med frivilligorganisationer bör stärkas. 
6. Saknar vidare en redogörelse för och förslag på hur strukturer för ledning och samordning av 

spontanfrivilliga bör säkerställas inför och under allvarliga händelser. 
7. Vill framhålla vikten av kommunikation med särskilt utsatta samhällsgrupper och att 

kommunikation till allmänheten anpassas för att säkerställa mottagande och förståelse. 
8. Saknar en redogörelse för frivilliga försvarsorganisationers och andra civilsamhällesaktörers 

roll inom kommunikation och information till allmänheten. 
9. Saknar formuleringar kring vikten av stöd till drabbade vid samhällsstörningar, och vidare 

även hur drabbade, räddningsarbetare och andra deltagare ska stödjas i ett efterskede av en 
samhällsstörning. 

10. Saknar redogörelser kring arbetet inför och under höjd beredskap och hur detta arbete 
koordineras med arbetet inom den fredstida krisberedskapen. 

11. Ser positivt på att räddningstjänst under höjd beredskap lyfts fram, men skulle gärna se 
utförligare redogörelser för de förberedelser och åtgärder som behövs för att säkerställa denna 
verksamhet, också i samverkan med andra ansvariga aktörer, såsom Svenska Röda Korset. 

12. Anser att de riskbedömningar som genomförs med fördel hade kunnat kopplas till möjliga 
riskgrupper. 

13. Hade slutligen gärna sett att riskanalysen mer utförligt hade redogjort för risker kopplat till 
vattenförsörjning. 

 
Kommentar: 

1. – 
2. – 
3. Inriktningsmålen som föreslås i handlingsprogrammet är tänkta att besvara frågan ”vad ska 

uppnås?”. Vilka detaljerade åtgärder och prioriteringar som sedan ska genomföras från 2020 
avses inte redovisas i handlingsprogrammet utan i brandförsvarets årliga verksamhetsplan. 

4. Med personer i riskgrupp avses personer som löper större risk att skadas eller omkomma i 
händelse av brand, exempelvis äldre, personer med funktionsnedsättning, person med 
missbruksproblematik m. fl. En definition läggs till i handlingsprogrammet. 

5. I handlingsprogrammet anges att förmågan att samverka och ta emot hjälp av frivilliga ska 
utvecklas under handlingsprogramsperioden. I och med att detta ännu inte är utrett utan 
kommer att genomföras under handlingsprogramsperioden är en mer detaljerad beskrivning i 
nuläget inte möjlig. Brandförsvaret ser fram emot framtida samverkan med Röda korset i 
dessa frågor. 

6. Se 5. 
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7. Brandförsvaret delar röda korsets uppfattning att det är av vikt att kommunikation till 
allmänheten anpassas till målgruppen för att säkerställa mottagande och förståelse. Hur 
brandförsvaret arbetar med målgruppsanpassad kommunikation redovisas inte detaljerat i 
handlingsprogrammet utan i separata dokument. Detta då det bedöms vara olämpligt att 
reglera detta i ett övergripande flerårigt styrdokument som beslutas av kommunfullmäktige i 
tre kommuner.  

8. Handlingsprogrammet omfattar brandförsvarets egna verksamhet och mandat saknas att styra 
över andra organisationers uppdrag och roller. Brandförsvaret anser dock att Röda korset och 
andra frivilligorganisationer bedriver ett mycket viktigt arbete inom kommunikation och 
information till allmänheten. 

9. Brandförsvaret tar till sig synpunkten och lägger till ett kapitel ”Stöd under och efter en 
olycka”: ”Vid en olycka har brandförsvaret möjlighet att tillkalla krisstöd till den drabbade, 
exempelvis i form av POSOM (Psykiskt- och socialt omhändertagande). Efter en olycka där 
behov bedöms finnas stödjer brandförsvaret de som drabbats bland annat genom återbesök.  
 
Vid en större olycka har brandförsvaret möjlighet att nå ut med information till allmänheten 
(pressmeddelande, sociala medier mm) genom kommunernas egna kommunikatörer. Se även 
9.3.9 Varning och information till allmänheten.” 

10. Brandförsvaret avser inte att i detalj beskriva förmåga inför och under höjd beredskap då det 
skulle kunna innebära att handlingsprogrammet behöver beläggas med sekretess. Arbetet är 
under uppbyggnad men brandförsvaret efterfrågar och inväntar anvisningar centrala 
myndigheter. 

11. Se 10. 
12. Se 4. 
13. Tillägg i texten i riskanalysen kapitel 9.5.1 gällande tillgång till vatten vid långvarig torka. 

Detta tas även upp i kaptiel 9.6 ”Störningar i viktiga samhällsfunktioner” i riskanalysen.  
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Dokumentnamn

Förslag till beslut 
Datum Diarienummer

2019-10-14 KS 2019/808

Strategiska utvecklingsområden för Tierps kommun 2020-2023

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att fastställa följande strategiska utvecklingsområden för perioden 2020-
2023:

Livsarenan
 Det ska vara lätt för invånarna i Tierps kommun att engagera sig 

och delta i den lokala samhällsutvecklingen. Alla behöver hjälpas 
åt.

 Vid planering och byggande ska ett grönt, rent och tilltalande 
utseende eftersträvas. Kommunens olika delar ska ha tillgång till 
natur, grönska, rent vatten och präglas av god tillgänglighet.

 Prioritera hög kvalitet inom skolan utifrån elevernas och den 
framtida arbetsmarknadens behov.

 Ett gott utbud av offentlig och kommersiell service med hög 
kvalitet och tillgänglighet får hela kommunen att leva.

 Kommunen ska arbeta för att mer vård, inklusive specialistvård, 
ska erbjudas nära.

 Arbeta förebyggande för att minska utanförskap.

Affärsarenan
 Stärka attityder till entreprenörskap och företagande.
 Involvera hela kommunorganisationen för att skapa ett vinnande 

företagsklimat som gör det lätt att starta, driva och låta sitt företag 
växa här.

 Göra kommunen synlig för företag som söker etableringsplats.
 Jobba aktivt i skolan med att utveckla och stimulera generella 

kompetenser som att ta initiativ, ansvar och omsätta idéer till 
handling, dvs. entreprenöriellt lärande.

 Utveckla ett kommunalt utbildningsutbud på rätt nivå, utifrån 
företagens behov.

 Samordna och koordinera insatserna för stärkt besöksnäring
 Säkerställa tillgången till snabbt bredband i hela kommunen.
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Utvecklingsarenan
 Stödja en omställning av samhället utifrån Agenda 2030:s mål om 

att uppnå en ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet och 
konkretisera hur de ska införlivas i den kommunala verksamheten.

 Underlätta införandet av småskaliga energilösningar.
 Främja tillgängligheten i transportinfrastrukturen med bättre 

samordning mellan olika trafiksystem.
 Inleda omställningen till fossilfria transporter, med början i den 

kommunala bilparken och inom kollektivtrafiken.
 Kommunens ska ha hög beredskap för byggande av attraktivt och 

behovsanpassat boende för invånare i olika faser av livet.
 Aktivt arbeta med omvärldsbevakning och samverkan för att hitta 

nya lösningar på lokala utmaningar.

Sammanfattning av ärendet
Visionen för Tierps kommun som antogs av fullmäktige §81/2015 består 
av en kort visionstext som är konkretiserad i tre arenor; livsarenan, 
affärsarenan och utvecklingsarenan. För att visionen för Tierps kommun 
ska få verkningskraft ska kommunfullmäktige för varje mandatperiod 
fastställa strategiska utvecklingsområden kopplade till respektive arena. 
Utifrån visionen och de strategiska utvecklingsområdena fastställs i 
budgeten årligen övergripande mål för kommunen.

Beslutsmotivering 
Kommunfullmäktige ska besluta om strategiska utvecklingsområden i 
början av varje ny mandatperiod. De strategiska utvecklingsområden som 
antogs för förra mandatperioden föreslås fastställas även för denna 
mandatperiod, men med ett förtydligande om Agenda 2030 i första 
punkten under utvecklingsarenan.

Beslutsunderlag 
Handläggarens tjänsteutlåtande

Beslutet skickas till 
Kommundirektör
Kommunikationschef för revidering av visionsbroschyr och hemsida

Sara Sjödal
Kommunstyrelsens ordförande
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Dokumentnamn

Förslag till beslut 
Datum Diarienummer

2019-10-14 KS 2017/991

Revidering av finansiellt mål i riktlinje för ekonomisk styrning

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att i riktlinje för ekonomisk styrning ändra det finansiella målet för 2020 
avseende resultatet storlek till: Kommunens resultat ska under 
planperioden uppgå till minst 1,5 % av summan av skatteintäkter och 
generella statsbidrag,

att upphäva kommunfullmäktiges beslut § 139/2018.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har § 15/2018 fastställt riktlinje för ekonomisk 
styrning i Tierps kommun. I riktlinjen finns det bl.a. ett finansiellt mål som 
säger att ” Kommunens resultat ska under planperioden uppgå till minst 1,5 
% av summan av skatteintäkter och generella statsbidrag. Detta för att 
konsolidera ekonomin med beaktande av pensionsskuldens utveckling, 
finansiera investeringar och ha handlingsutrymme för framtida 
verksamhetsförändringar”.

Inför budgeten 2019 beslutades att ovanstående finansiella mål i 
ekonomisk riktlinje för Tierps kommun skulle revideras till 1,0%. I budget 
för 2020 föreslås återgång till tidigare finansiellt målet på 1,5 % av 
summan av skatteintäkter och generella statsbidrag.

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut
 Riktlinjer för ekonomisk styrning

Beslutet skickas till 
Ekonomienheten

Sara Sjödal
Kommunstyrelsens ordförande
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Dokumentets giltighet och beslut
Dokumentnamn: Riktlinje för ekonomisk styrning
Gäller för: Alla kommunens verksamheter
Gäller  fr o m: 20ÅÅ-MM-DD
Gäller t o m: 20ÅÅ-MM-DD
Fastställd av: Kommunfullmäktige § XX/20XX
Fastställd: 20ÅÅ-MM-DD
Diarienummer: KS 2017/991

Dokumentansvar och handläggning
Dokumentansvarig: Conny Rönnholm, ekonomichef
Handläggare: Namn Namnsson, titel, 

verksamhet
Dokumenthistorik
Tidigare beslut: Kommunfullmäktige § 106/2013

Kommunfullmäktige § 91/2009
Upphäver:
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Bakgrund - God ekonomisk hushållning
Enligt kommunallagen ska varje kommun ha en god ekonomisk hushållning i sin 
verksamhet. God ekonomisk hushållning bedöms genom en samlad bedömning av 
måluppfyllelse avseende kommunens mål samt situationen avseende personal och 
ekonomi.

Avstämning av god ekonomisk hushållning görs av kommunfullmäktige i samband 
med behandlingen av verksamhetsplan och årsredovisning. 

En förutsättning för god ekonomisk hushållning är att det finns ett tydligt samband 
mellan resursåtgång, prestationer, resultat och effektivitet.

Tierps kommun utvärderar och motiverar årligen i kommunens redovisning om 
kommunen har en god ekonomisk hushållning. Bedömningen görs utifrån följande:

- uppfyllelsen av de finansiella målen
- uppfyllelsen av balanskravet
- utvecklingen inom de kommungemensamma målen
- utvecklingen avseende verksamheternas ekonomi
- verksamheternas hantering av risker inom ramen för internkontroll

Riktlinje för ekonomisk styrning - Syfte
För att tydliggöra ansvar och befogenheter för god ekonomisk hushållning samt få 
en smidig administrativ hantering har nedanstående riktlinje för ekonomisk styrning 
sammanställts.

Regelverket är åtgärdsinriktat, bygger på demokratiska processen, ger signaler om 
lägsta godtagbara nivå, fokuseras mer på utfall än på budget och på flerårsperioder.

Riktlinjen för ekonomisk styrning är i stora delar strukturerade enligt modellen för 
balanserad styrning.

Finansiella mål
- Kommunens resultat ska under planperioden uppgå till minst 1,5 % av summan 

av skatteintäkter och generella statsbidrag. Detta för att konsolidera ekonomin 
med beaktande av pensionsskuldens utveckling, finansiera investeringar och ha 
handlingsutrymme för framtida verksamhetsförändringar (Ekonomifokus).

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

- Kommunens soliditet ska inte vara lägre än 40 procent och inte minska fler 
år än två år i rad.
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Processfokus
- Kommunen ska upprätta ett årsbokslut, en tertialrapport per 0430 och en 

enklare delårsrapport (per 0831) samt ett antal under året framtagna 
månadsuppföljningar med bokslutsprognos.

- Uppföljningen av personalkostnaderna ska vid bokslutet kompletteras med en 
uppföljning av antalet årsarbetare. Även sjukfrånvaron ska redovisas.

- Om en verksamhet redovisar underskott i sina respektive bokslutsprognoser ska 
en åtgärdsplan upprättas som via behandling i berört verksamhetsutskott ska 
redovisas till kommunstyrelsen som fattar beslut om eventuella 
budgetjusteringar.1

- Igångsättning av projekt vilket innebär ökad budgetomslutning som överstiger 
100 tkr ska godkännas av verksamhetens högste chef exempelvis barn-och 
utbildningschefen om projektet är inom skolan.

Medarbetarfokus
- Kommunstyrelsen kan förändra omslutningen för driftbudgeten i de 

fall kommunens nettokostnader inte ökar.

- Kommunstyrelsen kan omdisponera driftmedel mellan verksamheter.

- Kommunstyrelsen kan omdisponera investeringsmedel mellan projekt och 
verksamheter.

- Kommunstyrelsen kan omvandla driftmedel till investeringsmedel. 

Ansvar och befogenheter vad gäller budgeten i övrigt framgår av kommunens 
delegationsordning.

Ekonomifokus
- Verksamheterna ansvarar för att kommunens vision är vägledande och att de 

kommungemensamma målen och de verksamhetsspecifika målen fastställda av 
kommunfullmäktige uppnås inom ramen för anvisade anslag.

- Blir pris- och lönekostnadsutvecklingen högre än vad som kalkylerats i kommun-
fullmäktiges budgetbeslut, måste detta kompenseras genom rationaliseringar.

- För allt lokalutnyttjande ska avtal finnas. Avtalen ska också reglera fördelning 
av kostnader vid förtida frånträde av lokalen.

- Anslagsbindningen för investeringsbudgeten är på projektnivå med undantag 
för inventarier och maskiner.

1 Utskotten har uppföljningsansvar men inte budgetansvar.
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- Medel från försäljning av anläggningstillgångar får endast användas till 
investeringar eller återbetalning av lån.

- Varje investering överstigande 10 prisbasbelopp undantaget investeringar i 
inventarier och utrustning (2018 är ett pbb 45 500 kr) ska föregås av en 
investeringskalkyl. Kalkylen ska spegla verkligheten så bra som möjligt och är 
en beräkning av de ekonomiska konsekvenserna vid val mellan olika 
handlingsalternativ. Kalkylens ska bifogas beslutsunderlaget/ budgetäskandet.

- Investeringsprojekt ska bedrivas i enlighet med fastställd processnorm. Ju mer 
komplext och omfattande projekt, desto mer formalia och dokumentation är 
nödvändig. Ett investeringsprojekt ska minst innefatta följande delar:

- Projektbeskrivning – vad, varför, hur, när, tidsplan
- Investeringskalkyl – handlingsalternativ, konsekvensanalys, driftskostnader
- Igångsättningstillstånd – Projektet behandlat i Investeringsgruppen
- Slutredovisning – resultat och måluppfyllelse

- Alla investeringar i fastigheter ska ske i regi av hyresvärden för 
administrations- och verksamhetslokaler vanligen Tierps kommunfastigheter 
AB.

Internkontroll
Internkontroll är en viktig del i kommunens styrsystem. En väl uppbyggd och 
fungerande internkontroll är en förutsättning för att kommunen ska kunna leva upp 
till kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning.

Kommunens verksamheter ska bedrivas effektivt och rättsenligt samt ha en 
tillförlitlig finansiell rapportering. Med detta avses följande:

-  Effektivitet: Verksamheten ska vara ändamålsenlig och kostnadseffektiv. Det 
innebär bland annat att ha kontroll över ekonomi och kvalitet samt att fattade 
beslut verkställs och följs upp.

- Rättsenlighet: Verksamheten ska följa tillämpliga lagar och regler. Det 
omfattar såväl lagstiftning som kommunens interna regelverk, samt ingångna 
avtal med olika parter

- Tillförlitlig finansiell rapportering: Den finansiella rapporteringen och 
informationen om verksamheten ska vara tillförlitlig, räkenskaperna ska vara 
rättvisande.

I Tierps kommun ska en kommungemensam riskhanteringsprocess genomföras 
årligen. Riskhanteringen syftar till att stärka ekonomi- och verksamhetsstyrningen 
och bidra till en god internkontroll.
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Dokumentnamn

Förslag till beslut 
Datum Diarienummer

2019-10-14 KS 2019/783

Plan för Tierps kommuns ekonomi och verksamhet 2020-2022

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att fastställa skattesatsen för 2020 till 21,29 %

att fastställa förslag till driftbudget enligt avsnitt 7.2, resultatbudget enligt 
avsnitt 7.4, finansieringsbudget enligt avsnitt 7.5 och balansbudget enligt 
avsnitt 7.6 för 2020,

att avsätta 1 125 tkr till revisionen i enlighet med förslag från 
kommunfullmäktiges presidium,

att anta investeringsbudget enligt avsnitt 7.3 och bilaga 6 samt 
nettoexploateringsbudget enligt bilaga 7,

att anta mål och särskilda uppdrag för Tierps kommun enligt kapitel 6, 
avsnitt 6.1 – 6.7,

att komplettera befintliga ägardirektiv i enlighet med förslag i kapitel 8,

att fastställa borgensavgiften för år 2020 till 0,4 %, 

att anta budget och verksamhetsplan för IT-nämnden enligt bilaga 3,

att anta budget och verksamhetsplan för Lönenämnden enligt bilaga 4,

att  fastställa förslag till flerårsplan 2021 – 2022 enligt avsnitt 7.2, 7.4, 7.5 
och 7.6.

Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunallagens 8 kap. 4-5 §§ ska kommuner upprätta en budget 
för nästa kalenderår (budgetår). Budgeten ska också innehålla en plan för
ekonomin för en period av tre år, där budgetåret är periodens första år.
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Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut
 Plan för Tierps kommuns ekonomi och verksamhet 2020-2022
 Beslut IT-nämnden 2019-09-06 Verksamhetsplan och budget 2020
 Beslut Lönenämnden 2019-09-06 Verksamhetsplan och budget 

2020
 Protokoll centrala samverkansgruppen 2019-10-02  

Beslutet skickas till 
 Ekonomienheten
 Verksamhetschefer
 De kommunala bolagen

Sara Sjödal
Kommunstyrelsens ordförande
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Kapitel 1 Kommunstyrelsens ordförande har ordet
Plan för Tierps kommuns ekonomi och verksamhet 2020-2022 tar avstamp i ett läge där 
mycket står och väger. Omvärlden står inför ett systemskifte präglat av fem trender i form av 
värderingsförändringar, demografisk förändring, teknisk utveckling, globalisering samt 
klimatförändringar. Snart ställs vi inför faktum, därför måste vi redan idag axla ansvaret inför 
framtiden och agera inom det snäva tidsfönster som nu är öppet. Ett aktivt och sammanhållet 
förändringsarbete möjliggör också att kommunen i sin helhet lyckas fånga de unika 
möjligheter som finns i vår närhet. 

På uppdrag av kommunstyrelsen genomförde SKL (Sveriges kommuner och landsting) en 
genomlysning av Tierps kommun. Analysen pekar på ett underskott om 100 miljoner kronor 
redan år 2025 om inga förändringar görs. SKL:s råd på vägen lyder: helhetssyn, samskapande, 
nya lösningar, långsiktig strategisk effektivisering samt använd Agenda 2030 som en viktig 
del i att överblicka kvalitetsutvecklingen. Vi i Kvintetten instämmer helt i slutsatserna.

Agenda 2030-arbetet är glokalt, det vill säga de globala omvärldsförändringarna får lokal 
påverkan som vi måste förhålla oss till och tvärt om. SKL har tagit fram tillhörande 
indikatorer ur den statistik som nationellt inrapporteras som kan användas som mått för att 
mäta verksamheternas väg mot måluppfyllelse till år 2030. Givetvis finns fler mått som 
behöver utarbetas för att bedöma progressionen mot måluppfyllelse och det blir en viktig 
kommande uppgift att arbeta med i kvalitetsutvecklingsarbetet, ett exempel som redan pågår 
är projektet Samverkan för bästa skola. De fyra viktiga områden (skola, ekonomi, demokrati 
och hållbar utveckling) som Kvintetten ser som avgörande för en positiv utveckling av Tierps 
kommun täcks väl in av Agenda 2030 vilket ger goda möjligheter att jobba med dessa frågor 
ur ett helhetsperspektiv på organisationsnivå.

Kvintetten vill vända trenden som cementerats fast i offentlig sektor med procentuella 
sparprogram rakt över alla verksamheter i syfte att trycka ned kostnader som lösning på att 
pengarna inte räcker till de offentliga grunduppdragen. Det enda som återkommande 
procentuella sparprogram genererar är utslitna medarbetare, det har ingen råd med i ett läge 
där kompetensförsörjning är en av de största utmaningarna kommunen kommer möta de 
närmaste åren. Vi ser istället att lösningen är ett systematiskt och strategiskt 
effektiviseringsarbete där fokus istället ligger på att med stöd av fakta och lägesanalys göra 
nytt och annorlunda istället för att tvinga medarbetarna springa snabbare. Med ett 
systematiskt arbete blir det inga gigantiska omställningskliv utan ett målinriktat arbete som 
ständigt pågår vilket gör att hela organisationen kan följa med i en takt som inte upplevs 
pressa verksamheterna över möjligheternas gräns.

Nu finns de möjligheter som behövs för att få hållbar ekonomisk balans i kommunens 
ekonomi kombinerad med ökad måluppfyllelse. För att ta till vara tillfället att ställa om för att 
klara framtidens ekonomiska utmaningar väljer vi i nuläget att bibehålla skattesatsen 
oförändrad. Agenda 2030 är det sammanhållande målramverket för att lyckas med 
utmaningen att kombinera hållbarhetsarbetet och samtidigt utveckla kvaliteten i 
verksamheterna för att ta steg mot att uppfylla visionen för Tierps kommun. Ett 
framtidsavgörande omställningsarbete som vi nu föreslår de första stegen i.

Å Kvintettens (C, M, KD, MP, L) vägnar, Sara Sjödal, kommunstyrelsens ordförande.
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Kapitel 2 Vision för Tierps kommun
Antagen av kommunfullmäktige 15 september 2015 

Tierps kommun är en grön och harmonisk oas för hela livet. 
Här förenas landsbygdens lugn med närheten till storstadens puls.
Vi använder kraften ur vår historia och med engagemang 
och företagsamhet går vi gemensamt tryggt in i framtiden.

Visionens konkretiserande i tre arenor

Livsarenan
I Tierps kommun har vi stora ambitioner för vårt samhälle. Tierp ska vara en kommun att 
räkna med. En kommun att upptäcka. Att växa upp i. Att bo i. Och leva ett rikt liv i.

Föräldrar och barn ska känna sig trygga och veta att barnen får bästa möjliga start i livet i 
Tierps kommun. Förskola och skola ska vara jämlik och hålla högsta kvalitet. Varje elev ska 
ges förutsättningar till en fast förankring i vuxenlivet. Ungdomar har minst 
gymnasieutbildning, eftersom det ger tillträde till arbetsmarknad och vidare studier. 
Nyanlända måste få chanser att komma in i samhället. Ökad delaktighet och inkludering är 
kommunens sammanhållande kitt. Alla ska ha en plats i samhället och känna sig behövda.

På ålderns höst ska invånarna erbjudas ett rikt liv och god omsorg som möter upp de egna 
önskemålen.

I Tierps kommun finns en stark lokal identitet. Människor som lever och verkar här ska känna 
stolthet, bry sig om varandra, vara trygga och delaktiga i samhällets utveckling. Tierps 
kommun är ett småskaligt samhälle som erbjuder invånarna både storstadens tempo och 
småstadens lugn och sammanhållning, med prisvärt boende i en grön miljö.

Hela kommunen måste utvecklas i takt med omvärlden, men också tillvarata det som är 
kulturellt och historiskt förankrat. I den lokala identiteten ingår starka sociala nätverk, det 
geografiska läget, goda kommunikationer, ett brett och omfattande föreningsliv, starka natur- 
och kulturvärden och närhet till allt.

Utbyggda kollektiva transporter, gång- och cykelvägar, goda bytespunkter mellan trafikslag 
och utbyggd digital infrastruktur gör att hela kommunen kan leva. Det ska vara möjligt att 
driva och utveckla företag, studera på distans, växa upp och bo i alla delar av Tierps kommun.

Affärsarenan
Tierps kommun ligger i en av Europas mest attraktiva storstads- och kunskapsregioner. 
Tillväxten i Gävle och Uppsala skapar möjligheter för Tierps kommun att växa och blomstra. 
Närheten till dessa städer och Stockholm ger kommuninvånarna tillgång till över en miljon 
arbetstillfällen. Med 60 minuter till Arlanda är steget ut i världen kort. Tillgängligheten och 
kommunikationerna, både fysiska och digitala, måste därför vara utmärkta.

Tierps kommun har vuxit fram ur en stark bruks- och industritradition, med flera 
världsledande företag som fortfarande dominerar näringslivet. Tierp ska vara en exceptionellt 
god värdkommun för sina företag. De flesta nya jobb uppstår i nystartade små och medelstora 
företag. Därför ska Tierps kommun stödja framväxten av nya företag och bidra till en stark 
entreprenörsanda. Vägen till hjälp ska vara kort och snabb.
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Grunden för detta läggs genom ett mycket gott företagsklimat med hög kundservice, enkelhet, 
effektiv hantering och gott personligt bemötande. Tierps kommuns anställda ska ha som 
utgångspunkt att ge bästa möjliga service till sina kunder, oavsett om det gäller skola, 
företagsservice, omsorg eller myndighetsutövning.

Satsningarna på entreprenörskap och kreativitet börjar redan i skolan. Samarbetet mellan 
arbetsliv och utbildning behövs för att dels förbereda ungdomar inför arbetslivet, dels säkra 
kompetensförsörjningen. Det gäller både inom näringslivet och inom offentligt finansierade 
tjänster.

Ett besök i Tierps kommun ska ge minnesvärda upplevelser för livet. Kommunens invånare 
står för ett gott värdskap. En besöksnäring baserad på äventyr kan växa fram med motorsport 
som dragplåster, toppat med fallskärmshoppning, dykning, cykelleder och ekoturism. Allt 
inramat i attraktiva natur- och kulturmiljöer och en historisk fond skapad av vikingar med 
förfäder och invandrade valloner.

Utvecklingsarenan
Tierps kommun ska vara en föregångare i omställningen till ett hållbart samhälle. Varje beslut 
ska vägas mot dess påverkan på den ekonomiska, ekologiska och sociala utvecklingen. Alla 
kommuninvånare ska ha möjlighet till ett gott liv, samtidigt som kommunen ser till att även 
kommande generationer ges den möjligheten.

Tierps kommun siktar på att öka sin befolkning. Det krävs för att trygga den kommunala 
ekonomin och klara växande behov av omsorg och service. En befolkningsökning på en 
procent per år, motsvarande 200 invånare, eftersträvas. Med den tillväxttakten passerar 
kommunen 23 000 invånare år 2030. Detta skapar underlag för fler företag, fler arbetstillfällen 
och bättre offentlig och kommersiell service.

Fler invånare fordrar fler bostäder, som tillgodoser invånarnas behov i olika livsskeden. Den 
fysiska översiktsplaneringen har stor betydelse för kommunens utveckling som boende- och 
etableringsort.

Bebyggelse i stationsnära lägen kring Tobo, Örbyhus, Tierp och Mehedeby, ger god 
tillgänglighet till en stor arbetsmarknad och kan locka till sig välutbildade invånare. 
Alternativa boendeformer kan prövas för att nå nya invånare med utgångspunkt från deras 
fritidsintressen och livspreferenser. En långsiktig markanvändning förutsätter att tillgång till 
rent vatten och möjlighet till grön produktion säkras, liksom hållbara transportlösningar. 

Längs kusten och på landsbygden, samt i flera av kommunens mindre orter, finns attraktiva 
boendemiljöer och närhet till natur och rekreation på armlängds avstånd från storstadens 
utbud och puls.

Med snabba kommunikationer som kortar restider till Uppsala och Gävle har Tierps kommun 
goda förutsättningar att attrahera företagsetableringar som söker platser med god balans 
mellan kostnader och nytta i val av lokalisering. I Tierps kommun finns mark, lokaler och 
närhet till beslutsfattare. Kommunikationer till närliggande städer direkt från kransorterna 
underlättar arbetskraftsförsörjningen i hela kommunen.

__________________________
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Kapitel 3 Strategiska utvecklingsområden
För att visionen ska få verkningskraft fastställer kommunfullmäktige för varje ny 
mandatperiod de områden som visionsarbetet ska inriktas på. Följande områden gäller för 
åren 2020-2023:

Livsarenan

 Det ska vara lätt för invånarna i Tierps kommun att engagera sig och delta i den lokala 
samhällsutvecklingen. Alla behöver hjälpas åt.

 Vid planering och byggande ska ett grönt, rent och tilltalande utseende eftersträvas. 
Kommunens olika delar ska ha tillgång till natur, grönska, rent vatten och präglas av 
god tillgänglighet.

 Prioritera hög kvalitet inom skolan utifrån elevernas och den framtida 
arbetsmarknadens behov.

 Ett gott utbud av offentlig och kommersiell service med hög kvalitet och tillgänglighet 
får hela kommunen att leva.

 Kommunen ska arbeta för att mer vård, inklusive specialistvård, ska erbjudas nära.
 Arbeta förebyggande för att minska utanförskap.

Affärsarenan

 Stärka attityder till entreprenörskap och företagande.
 Involvera hela kommunorganisationen för att skapa ett vinnande företagsklimat som 

gör det lätt att starta, driva och låta sitt företag växa här.
 Göra kommunen synlig för företag som söker etableringsplats.
 Jobba aktivt i skolan med att utveckla och stimulera generella kompetenser som att ta 

initiativ, ansvar och omsätta idéer till handling, dvs. entreprenöriellt lärande.
 Utveckla ett kommunalt utbildningsutbud på rätt nivå, utifrån företagens behov.
 Samordna och koordinera insatserna för stärkt besöksnäring
 Säkerställa tillgången till snabbt bredband i hela kommunen.

Utvecklingsarenan

 Stödja en omställning av samhället utifrån Agenda 2030:s mål om att uppnå en 
ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet och konkretisera hur de ska införlivas i 
den kommunala verksamheten.

 Underlätta införandet av småskaliga energilösningar.
 Främja tillgängligheten i transportinfrastrukturen med bättre samordning mellan olika 

trafiksystem.
 Inleda omställningen till fossilfria transporter, med början i den kommunala bilparken 

och inom kollektivtrafiken.
 Kommunens ska ha hög beredskap för byggande av attraktivt och behovsanpassat 

boende för invånare i olika faser av livet.
 Aktivt arbeta med omvärldsbevakning och samverkan för att hitta nya lösningar på 

lokala utmaningar.

837



7 av 108

838



8 av 108

Kapitel 4 Planeringsförutsättningar

En kommun med stora möjligheter

Tierps kommun växer. Kommunens folkmängd ökar, samtidigt som det byggs fler bostäder 
och antalet företagsetableringar blir fler. 

I Tierps kommun finns en attraktiv boendemiljö med närhet till hav, storstäder och landsbygd. 
Kommunen ligger i en av Europas mest attraktiva storstads- och kunskapsregioner. Två 
universitet och en högskola ligger drygt 30 minuter bort. Med 60 minuter till Arlanda är steget 
ut i världen kort. Täta kommunikationer, korta restider, låga boendekostnader och 
framgångsrika företag i en av Sveriges främsta tillväxtregioner gör Tierp till en attraktiv 
kommun att besöka, bo och etablera sig i.

Tierps kommun ska vara en föregångare i omställningen till ett hållbart samhälle. FN:s 
globala utvecklingsmål, Agenda 2030, är vägledande för att utveckla kommunen i denna 
riktning. All utveckling och tillväxt ska ske med hänsyn till ekonomisk, ekologisk och social 
hållbarhet.

En kommun som växer

Antalet invånare i Tierps kommun uppgick till 21 127 personer den 31 december 2018, så 
många invånare har kommunen inte haft sedan år 1972. Det var en ökning med 197 personer 
jämfört med år 2017. Under 2018 flyttade 1 297 personer till Tierps kommun och 1 087 
personer flyttade ut från kommunen. Det ger ett flyttningsnetto på 210 personer. Kommunen 
hade samma år ett negativt födelsenetto på tretton personer. Tabell 1 visar en 
sammanställning över befolkningsutvecklingen de senaste fem åren i Tierps kommun.

Tabell 1. Befolkningsutveckling mellan 2014 till 2018 i Tierps kommun. Källa SCB
* Folkökningen definieras som skillnaden mellan folkmängden vid årets början och årets slut. Den del av folkökningen som inte 
kan förklaras av födelseöverskott och invandringsöverskott under året redovisas som en justeringspost, vilken avser födslar, 
dödsfall, in- och utflyttningar som rapporterats under året, men som egentligen inträffat före den 1 januari.

Statistiska Centralbyrån har tagit fram en befolkningsprognos för kommunen som sträcker sig 
från år 2016 till år 2040. Enligt den beräknas kommunens folkmängd fortsätta öka men i en 
lägre takt, med cirka en procent per år. Diagram 1 visar kommunens befolkningsstruktur 
jämfört med riket den 31 december 2018.

Folkmängd 2014 2015 2016 2017 2018
Män 10 226 10 388 10 489 10 652 10 743
Kvinnor 10 019 10 159 10 255 10 278 10 384
Totalt 20 245 20 547 20 744 20 930 21 127 
Befolkningsförändringar
Födda 211 275 255 229 230
Avlidna 257 240 255 233 243
Födelsenetto -46 35 0 -4 -13
Inflyttade 1 182 1 228 1 427 1 364 1 297
Utflyttade 1 037 972 1 230 1 186 1 087
Flyttningsnetto 145 256 197 178 210
Justeringspost* 2 11 0 12 0
Befolkningsökning 101 302 197 186 197
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Diagram 1: Befolkningsstruktur i Tierps kommun den 31 december 2018

Sysselsättning och näringsliv

Tierps kommun har vuxit fram ur en stark bruks- och industritradition, med flera världs-
ledande företag som fortfarande dominerar näringslivet. De flesta nya jobb uppstår i 
nystartade små och medelstora företag. 

Arbetslösheten sjönk i hela Uppsala län år 2018. Arbetslösheten i Tierps kommun uppgick till 
8,3 procent av arbetskraften i åldrarna 16-64 år, vilket är 0,8 procentenheter lägre än år 2017. 
I Uppsala län, liksom i riket som helhet, ökade antalet personer som år 2018 berördes av 
varsel om uppsägning. Flest berörda i riket fanns inom näringsgrenen tillverkning.

Till följd av de senaste årens goda konjunkturutveckling och starka efterfrågan på arbetskraft 
har bristen av kompetenser på arbetsmarknaden ökat. Arbetsförmedlingen bedömer i sin 
prognos att bristen på utbildad arbetskraft kommer fortsätta att utgöra ett hinder för jobb-
tillväxten inom ett stort antal yrken. För helåret 2019 väntas antalet sysselsatta stiga med 
65 000 personer och för år 2020 med 46 000 personer. Prognosen visar att under 2019 och 
2020 fortsätter arbetskraften att växa med ytterligare 133 000 personer, samtidigt som 
arbetskraftsdeltagandet stiger till drygt 85 procent. 

Enligt Bolagsverket sjönk nyföretagandet i Sverige med sju procent under år 2018 jämfört 
med 2017. Det gällde dock inte för Tierps kommun, där nyföretagandet istället ökade. Enligt 
Upplysningscentralen (UC) registrerades 136 nya företag i Tierps kommun under 2018, 
jämfört med 101 nya företag år 2017. I Uppsala län registrerades totalt 2 345 nya företag 
under 2018. 

Den 31 december 2017 var det 5 614 personer som både bodde och arbetade i kommunen. 
Det var 4 203 kommuninvånare som pendlade till arbete utanför kommunen. 1 870 personer 
pendlade in från andra kommuner till Tierps kommun för att arbeta. Tabell 2 visar vilka 
kommuner det var störst utpendling till och inpendling från år 2017.
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Tabell 2: In- och utpendling till och från Tierps kommun 31 december 2017

Bostadsmarknad 

I Tierps kommun var medelpriset för småhus 1 507 000 kronor år 2017. Medelpriset för 
småhus steg med 3,2 procent från år 2016 till 2017. På tio år har medelpriset stigit med 67 
procent. I Sverige var medelpriset för småhus i Sverige 2 967 000 kronor år 2017 vilket är en 
ökning med 8 procent jämfört med år 2016.

Totalt finns planberedskap för cirka 1 100 bostäder i Tierps kommun, av dessa finns drygt 
650 i Tierps centralort. Fem detaljplaner vann laga kraft under 2018, fyra stycken som möjlig-
gör bostadsbyggande och en som möjliggör företagsetablering och återvinningscentral. 

Flyttkedjorna har börjat komma igång i kommunen. Allt fler äldre villaägare väljer att flytta 
till lägenhet, vilket leder till att fler hus blir tillgängliga på marknaden för exempelvis 
barnfamiljer.

Störst utpendling till Störst inpendling från

Kommun  Antal Kommun Antal
Uppsala  2 248  Gävle 591
Östhammar     495  Uppsala 485
Gävle  484  Älvkarleby 266
Stockholm  201  Östhammar 191
Älvkarleby  148  Heby 76
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Kapitel 5 Ekonomiska förutsättningar

Intäkter

Kommunens största och viktigaste intäkt är kommunalskatten som utgör cirka 56 procent av 
de totala intäkterna, därefter kommer inkomstutjämningsbidrag som motsvarar cirka 17 
procent av kommunens intäkter. Intäkten som kommunen erhåller från brukare i form av taxor 
och avgifter utgör endast cirka 2,5 procent av samtliga intäkter och möjligheten att öka taxor 
och avgifter är begränsad främst på grund av maxtaxor. De är trots detta viktiga för 
finansieringen. I övrigt består intäkterna främst av riktade bidrag och därefter hyror och 
arrenden, försäljningsintäkter, försäljning av tjänster till andra huvudmän och borgensavgifter 
med mera.

Skatteunderlaget

Enligt Sveriges kommuner och landsting, (SKL) förväntas bruttonationalprodukten (BNP) 
öka med låga 1,4 procent både år 2019 och år 2020 att jämföra med BNP ökningen för år 
2018 på 2,4 procent. Den långa perioden av stigande sysselsättning i Sverige ser därför ut att 
upphöra. Den bedömda konjunkturavmattningen går långsamt och slår igenom med 
fördröjning på arbetsmarknaden.

SKL räknar i sin prognos med att arbetsmarknaden förblir rätt stark trots låg tillväxt. De 
räknar också med att den hittills långsamma uppgången av löneökningstakten fortsätter 
kommande år.

De senaste skatteunderlagsprognoserna
Procentuell förändring

2018 2019 2020 2021 2022 2018–2022

SKL maj 3,6 3,0 3,1 3,1 3,7 17,5

Regeringen april 3,9 3,1 3,2 3,5 3,8 18,8

Ekonomistyrningsverket mars 3,6 3,3 3,5 3,1 3,1 17,8
Tabell 3: De av regeringen fastställda uppräkningsfaktorerna för år 2018 och 2019, som ligger till grund för 
preliminär utbetalning av kommunal- och regionskatt 2019, är 1,040 respektive 1,039. Den i statsbudgeten 
beslutade ytterligare höjningen av grundavdragen för personer som fyllt 65 år har inte påverkat 
uppräkningsfaktorn för år 2019. Källa: Ekonomistyrningsverket, Regeringen, SKL.

Avgiftsnivå

En del kommunala verksamheter finansieras helt eller delvis genom avgifter och taxor. Inom 
verksamheter som exempelvis miljötillsyn, planfrågor och utskänkningstillstånd är det 
kommunens självkostnad som begränsar hur hög taxan kan vara.

Verksamheter som förskola, fritidshem samt vård och omsorg finansieras delvis via avgifter. 
För många av dessa avgifter finns tak uttryckta som maxtaxor.
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Kostnader

Den största delen av en kommuns kostnader utgörs av löner. De huvudsakliga 
verksamheterna, skola, vård och omsorg är personalintensiva. Lönekostnaderna är därför 
grundläggande oavsett i vilken regi verksamheten bedrivs i. Utöver detta påverkas kommunen 
direkt eller indirekt av lokalhyror, ränteläge, energipriser med mera. För att möta behovet av 
att förutse och räkna på prisutveckling har SKL tagit fram ”Prisindex för kommunal 
verksamhet”. 

Prisindex för kommunal verksamhet (PKV)

Index

2018 2019 2020 2021 2022

Arbetskraftskostnader* 3,2 2,6 3,2 3,2 2,9

Övrig förbrukning 2,5 2,2 2,4 2,4 2,5

Prisförändring 2,9 % 2,5 % 3,0 % 2,9 % 2,8 %
Tabell 4: Löne- och prisutveckling i kommunal verksamhet enligt prognos från SKL.*Inklusive förändringar 
i arbetsgivaravgifter och kvalitetsjustering.

Prisförändringen på arbetskraft i prognosen från SKL baseras på timlöneutvecklingen för hela 
arbetsmarknaden och beslutade ändringar av arbetsgivaravgifterna.

Ökade kostnader för pensioner förväntas de närmaste åren på grund av högre avsättningar för 
förmånsbestämda pensioner. På sikt förväntas dessa att minskas.

Priset på övrig förbrukning utgörs av en sammanvägning av prognosen för KPIF, dvs. 
konsumentprisindex med fast ränta och en uppskattad löneandel.

Volym

Volymförändring har en direkt påverkan på kommunens totala kostnad. Kostnaden med några 
undantag ökar om befolkningen ökar för att det blir fler som behöver stöd och service. 

Volymer kan också påverkas av flera andra faktorer än befolkningsförändringar, exempelvis 
lagstiftning som ändrar den personkrets som är aktuell för en viss insats.

Ambitionsnivå 

På grund av omvärldsfaktorer är det relativt svårt att påverka effekterna av pris och volym. 
Däremot är effekterna av ambitionsnivå påverkbara då den har en tydlig koppling till politiska 
beslut. Kommunens resurser är begränsade därför måste prioriteringar mellan olika 
intressegruppers behov göras. Man kan exempelvis välja olika nivåer av personaltäthet per 
elev eller brukare i skola eller omsorg. Kostnaden varierar beroende på personaltäthet, 
gruppstorlek, lokalutformning med mera.

Om alla kommunala insatser utfördes med en för riket genomsnittlig prisnivå, volym och 
ambition skulle inga utläsbara skillnader finnas i nedlagd kostnad per individ i jämförelse 
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mellan kommunerna. Skillnader i kostnad förklaras till stor del av en variation i ambition som 
handlar om lokala förutsättningar, inklusive den politik som bedrivs eller har bedrivits. En 
annan förklaring till skilda kostnadsnivåer kommuner emellan är varierad förmåga att styra 
och leda verksamheten på ett effektivt sätt.

Att följa och mäta de egna kostnaderna i relation till standardkostnader och kostnader hos 
liknande kommuner ger värdefulla indikationer om vilka verksamheter som ur ett 
effektivitetsperspektiv verkar avvika positivt eller negativt mot jämförelsekommunerna. Det 
blir en viktig utgångspunkt för fördjupad analys.

Finansiella och ekonomiska mål

I budgetunderlaget för år 2020 finns en generell uppräkning av budgeterade nettokostnader på 
2,3 procent, då löneutveckling och prishöjningar antas bli 3,0 procent, innebär det ett 
effektiviseringskrav på 0,7 procent.

Förslaget innebär att resultatnivån återställs till 1,5 procent av skatt och generella statsbidrag 
under planperioden. Det finansiella överskottet ska dels reglera underskottet i bokslutet för år 
2018 och dels täcka oförutsedda händelser som kan påverka kommunens ekonomiska resultat. 
Målet är att nettokostnaderna inte ska öka snabbare än skatter och andra intäkter.

Kommunkoncernens samlade investeringsutgifter för planperioden år 2020 till och med år 
2022 är 683,4 mkr varav Tierps kommuns del är 261,4 mkr.
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Kapitel 6 Verksamhetsavsnitt

Avsnitt 6.1 Kommun och inflytande 

Utvecklingsförutsättningar 

Tierps kommun har ett gynnsamt läge mellan Uppsala och Gävle. Tillgången till bra 
kommunikationer är god och skapar förutsättningar för medborgarna att på ett klimatsmart 
sätt förflytta sig mellan bostad och arbetsplats. För arbetsgivarna inom kommunen är det 
gynnsamma läget också av stor vikt för att rekrytera arbetskraft. 

Tierps kommun har växt under senare år och väntas fortsätta växa. Det innebär att de 
kommunala verksamheterna ska erbjuda service till ett växande antal invånare. 

Kommunens organisation ger förutsättningar att generera samordningsvinster för 
verksamheterna då alla arbetar för samma nämnd. 

Nationell lagstiftning och styrande beslut

En ny kommunallag har trätt i kraft den 1 januari 2018. Den ska ge ett stabilt ramverk för 
kommuner, goda förutsättningar för den lokala demokratin och bidra till ett fungerande 
samspel mellan förtroendevalda och tjänstemän. Medborgarna och samhället i övrigt ska ges 
goda möjligheter att följa och granska arbetet i kommunerna. 

Förvaltningslagen ger en grundläggande struktur för kontakterna mellan myndigheter och 
enskilda vid ärendehandläggning. Lagens främsta syfte är att värna medborgarnas 
rättssäkerhet när de har med förvaltningsmyndigheter att göra.

Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) är en långsiktig strategi som handlar om hur 
organisationen Region Uppsala vill möta framtidens utmaningar och utveckla det geografiska 
området Uppsala län tillsammans med Tierps kommun och övriga kommuner i länet. Syftet är 
att tillsammans kunna skapa bästa möjliga förutsättningar för invånarna att leva ett gott liv i 
en nyskapande kunskapsregion med internationell lyskraft.

Demokrati och inflytande

Det politiska uppdraget är tvådelat, dels som ”serviceaktör” och dels som ”demokratiaktör”. 
Som serviceaktör tar politiken ansvar för att kommunen uppfyller sitt uppdrag enligt lag och 
att medborgarna ges den service och de tjänster de har rätt till.

Att vara demokratiaktör innebär att skapa förståelse för kommunens uppdrag. Dels att ta 
ansvar för helheten och för att prioritera de gemensamma resurserna. Dels att medborgare, 
föreningar, företag och de som arbetar i kommunen ges möjlighet till insyn och inflytande 
över kommunens utveckling. Det handlar om ett aktivt samspel där alla ska ges möjlighet att 
vara en aktiv medspelare i samhällsutvecklingen. Transparens, dialog och inflytande är 
viktiga delar. 
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Under kommunfullmäktige finns en särskild demokratiberedning. Beredningen arbetar för att 
utveckla och öka dialogen med kommunens medborgare. Beredningen ska också verka för 
ökat politiskt engagemang med förbättrad representativitet och mångfald i kommunens 
styrande organ. Kommunen har också olika former för kontinuerligt inflytande och dialog, till 
exempel brukarråd, allmänhetens frågestund i kommunfullmäktige, Demokratierp och 
synpunktshantering. 

Genom kommunens riktlinjer för medborgardialog ges förutsättningar för medborgarnas 
delaktighet, inflytande och medskapande. Möjlighet att påverka beslut som rör våra 
levnadsförhållanden är en demokratisk rättighet.

En ny styrmodell

En ny styrmodell har beslutats av Kommunfullmäktige hösten 2019. Tidigare styrning har 
utgått ifrån metoden Balanserad styrning. Vid en översyn har även budgetdokumentet setts 
över och en ny struktur har utarbetats. Formen bygger på målstyrning, men säkerställer även 
att beslutet om ”Regler för intern styrning och kontroll” beaktas i styrningen.

Intern styrning och kontroll är en del av ekonomi- och verksamhetsstyrningen och syftar till 
att hjälpa kommunstyrelsen och kommunledningen att säkerställa att de mål som 
kommunfullmäktige har beslutat om uppnås, att intern och extern rapporteringen är tillförlitlig 
och att såväl lokala som nationella bestämmelser följs.

Kommunstyrelsen har beslutat att kommunen ska arbeta med tillitsbaserad styrning. 
Tillitsbaserat förhållningssätt i styrning syftar till att skapa och vidmakthålla en känsla av tillit 
och förtroende mellan chefer, mellan medarbetare och mellan chefer och medarbete. Som 
organisationskultur innebär det att det finns en allmän respekt och tilltro till den enskilde 
chefens eller medarbetarens professionella kunskap, integritet och förmåga till att utföra sina 
arbetsuppgifter utan omfattande översyn.

Ett tillitsbaserat förhållningssätt förutsätter att det finns en känsla av gemensamt syfte för 
organisationen – ett gemensamt ställningstagande till varför kommunen behövs i samhället – 
där alla upplever att de bidrar, är värderade, är uppskattade, och att de får utrymme att fatta 
egna beslut inom de ramar som fastställts genom lag och andra bestämmelser.

Tillitsbaserat förhållningssätt i styrning innebär inte att verksamhet är befriad från all form av 
uppföljning och kontroll. Till viss del är uppföljning och kontroll, så länge den är på en rimlig 
nivå och utformad på ett nyttigt sätt, en förutsättning för att skapa tillit i en stor organisation. 
Uppföljningar och kontroller blir i detta sammanhang ett instrument för lärande, utveckling 
och för att kommunicera syftet med verksamheten.

Kommunerna står starka tillsammans

Tierps kommun samverkar redan idag med andra kommuner. Dels för att uppnå 
samordningsvinster, men även för att skapa förutsättningar för de mindre kommunerna att 
såväl tillhandahålla som attrahera spetskompetens. Tierp är idag värdkommun för en IT-
nämnd och en Lönenämnd och samverkar med andra kommuner i en gemensam 
Överförmyndarnämnd och en Räddningsnämnd där Uppsala är värdkommun.
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Effektiv organisationsstruktur

Sedan år 2007 arbetar Tierp i en organisationsmodell där kommunstyrelsen är ansvarig nämnd 
för kommunens verksamheter. Idag finns fyra verksamhetsutskott under kommunstyrelsen, 
utskottet för Barn och unga, utskottet för Arbete och omsorg och utskottet för 
Samhällsbyggnad som bereder ärenden inom sina områden, samt kommunstyrelsens 
arbetsutskott. Under kommunstyrelsen arbetsutskott ligger verksamhetsansvar då det gäller 
trafikfrågor samt kultur och fritid.

Organisationsmodellen ger förutsättningar att generera samordningsvinster för 
verksamheterna då alla arbetar under samma nämnd (se bilaga 2).

Varumärket Tierp 

Tierps kommun har en rik historia som vi ska synliggöra för att lyfta och utveckla bilden av 
kommunen, dess verksamheter och geografiska område. Under 2020 kommer kommunen att 
utarbeta en gemensam varumärkesplattform som tar vara på både historien och de framtida 
möjligheterna som finns. Varumärkesplattformen ska användas vid såväl marknadsföring som 
rekryteringar.

Digitalisering 

Samhällets digitalisering medför att medborgare och företag ställer högre krav på 
tillgänglighet, delaktighet och service. Att ta tillvara digitaliseringens möjligheter är ett sätt 
för kommunen att effektivisera verksamheten. Digitalisering är inte en IT-fråga utan handlar 
framförallt om verksamhetsutveckling och ett förändrat arbetssätt. 

Att samarbeta med andra, dra nytta av varandras erfarenheter och samutnyttja resurser är 
viktigt för att få ett ökat mervärde och för att driva ett effektivt digitaliseringsarbete. Därför 
har en samverkansmodell tagits fram gemensamt med Älvkarleby, Östhammar, Knivsta och 
Heby kommun. Modellen strukturerar upp digitaliseringsarbetet och möjliggör ett ökat 
samarbete mellan kommunerna.

En viktig del i digitaliseringen är övergången till E-arkiv (digital förvaring av handlingar). 
Dels för att spara utrymme, men även för att underlätta den administrativa hanteringen av 
handlingar. En kartläggning har genomförts och utredning av de olika verksamheternas 
förutsättningar att införa E-arkiv pågår.

Upphandling

Under 2018 annonserades upphandlingar till ett värde av cirka 200 miljoner. Åtta 
upphandlingar avser investering i entreprenader med långa avskrivningstider. Antalet 
upphandlingar kommer att öka under 2020, men det behöver inte betyda att det totala värdet 
ökar.

Kommunen har arbetat upp en kvalitetssäkrad upphandlingsprocess för kommunkoncernens 
totala behov av varor och tjänster. Det innebär att all anskaffning sker enligt gällande regler, 
att utbildningar hålls löpande och att företag bjuds in till informationsträffar.
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Med syfte att tillsammans nyttja resurser och volymer så effektivt som möjligt finns det sedan 
lång tid tillbaka en samverkan mellan kommunerna i Uppsala län kring genomförande av 
upphandlingar men även för vidareutbildning av upphandlare. Förhoppningen är att några av 
kommunerna ska formalisera samverkan kring upphandling ytterligare.

SKL-rapport 

Vid fullmäktiges möte i juni 2019 presenterade utredare från Sveriges kommuner och 
landsting (SKL) en analys av Tierps kommun på flera plan. Analysen beställdes av 
kommunstyrelsen föranledd av det dåliga ekonomiska resultatet 2018. Resultatet visar på en 
alldeles för hög utveckling av nettokostnaderna de senaste två åren och att om inget görs så 
kommer Tierps kommun år 2025 ha ett underskott på 102 miljoner kronor. Utredarna ger ett 
antal råd på vägen åt Tierps kommun. De betonar att det är viktigt att se helheten, att jobba 
med samskapande, att hitta nya lösningar och arbeta förebyggande för långsiktig strategisk 
effektivisering. I det sammanhanget påtalar de även vikten av att nyttja Agenda 2030.

Mål

Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen        
Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, 
tillhandahålla tillgång till rättvisa för alla samt bygga upp effektiva, och 
inkluderande institutioner med ansvarsutkrävande på alla nivåer. 

Delmål för Tierps kommun: 
16.1 Medborgarnas delaktighet i kommunens verksamhet och utveckling ska öka.  
16.2 Kommunens verksamheter ska vara effektiva, transparanta och rättssäkra.   
16.3 Antal hushåll och verksamheter som är anslutna till snabbt och kapacitetsstarkt 

bredband ska öka.

Mål 17 Genomförande och globalt partnerskap   
Stärka genomförandemedlen och återvitalisera det globala partnerskapet för 
hållbar utveckling.      

Delmål för Tierps kommun: 
17.1 Kommunens samverkan och partnerskap med andra kommuner, Region 

Uppsala, företag och civilsamhälle ska öka.
17.2 Kommunens upphandlingar ska genomföras på ett sätt som bidrar positivt till 

Agenda 2030 även utanför kommunens gränser.
17.3 Tilliten bland kommunens invånare ska öka.
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Särskilda uppdrag 

Särskilda uppdrag för verksamhetsområden under kommunstyrelsen:

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

6.1.b Vidta åtgärder för att motverka utanförskap och öka allas upplevda trygghet och hälsa.
6.1.c Digitaliseringstakten inom kommunens verksamheter ska öka för att uppnå bättre 

service gentemot medborgare, verksamhetseffektivisering samt ge möjligheter för nya 
servicelösningar. 

6.1.d Fortsatt arbete med att stötta utbyggnationen av bredbandsinfrastrukturen i kommunen 
i syfte att uppnå ökad täckning och därmed öka möjligheterna för hela kommunen att 
ta del av digitaliseringens fördelar och möjligheter. 

6.1.e För att säkerställa en optimal organisation av Gata/park ska en genomlysning 
genomföras tillsammans med de kommunala bolagen under 2020.  

6.1.f Under 2020 utreda om och i så fall hur kommunen ska gå vidare med överflytten av de 
egna fastigheterna till TKAB utifrån numera rådande förutsättningar.

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

6.1.h Se över menyer och metoder för att minska på matsvinnet ytterligare och öka 
nöjdheten med maten inom alla verksamheter utifrån 2019 års nivå. 

849



19 av 108

Avsnitt 6.2 Barnomsorg och utbildning

Utvecklingsförutsättningar 

År 2018 hade kommunen 3411 barn och elever i förskola och grundskola. Antalet elever har 
ökat med 224 respektive 62 elever de senaste tre åren och trenden ser ut att fortsätta vilket för 
med sig behov av långsiktigt hållbara strategier gällande lokaltillgång och lokalutnyttjande. 
Antalet elever i gymnasieskolan har minskat de senaste åren och var 593 elever år 2018 och i 
vuxenutbildningen var 573 personer inskrivna. 

I Tierps kommun omfattar utbildningsområdet barnomsorg, förskola, förskoleklass, 
grundskola, fritidshem, fritidsklubb, gymnasieskola, grund- och gymnasiesärskola, kommunal 
vuxenutbildning (Yrkesvux), särskild utbildning för vuxna (Lärvux) och utbildning i svenska 
för invandrare (SFI). Kommunen har arton förskolor, elva grundskolor och en gymnasieskola 
med ungdomsgymnasium och vuxenutbildning.

Elevstatistik 2018
SCBs årliga statistik per oktober

2019
Egen statistik per 24 september

Förskola 1098 (kommunal förskola)
34 (pedagogisk omsorg)

1054 (kommunal förskola)
34 (pedagogisk omsorg)

Grundskola 2253 (förskoleklass 
inkluderade), varav 934 
elever i fritidshem

2256 (inklusive 
förskoleklass), varav 959 i 
fritidshem

Grundsärskola och träningssärskola 26 31
Gymnasium 575 560
Gymnasiesärskola 18 19
Vuxenutbildning 573 454

Tabell 5: Elevantal i Tierps kommuns skolor. Källa: SCB respektive egen statistik

Nationell lagstiftning och styrande beslut

All utbildning vilar på skollagen och de olika förordningarna för förskola, grundskola, 
gymnasium och vuxenutbildning. Tierps kommun följer de allmänna råden som är 
rekommendationer om hur pedagogisk omsorg, förskolor, skolor och vuxenutbildningen bör 
tillämpa lagar och regler.

Statlig styrning och ekonomi

Huvudmän har möjlighet att söka riktade statsbidrag för att skapa bättre förutsättningar att 
arbeta med skolutvecklingsfrågor och stödja barns och elevers lärande och utveckling. Tierps 
kommun har idag statsbidrag för elva olika områden.

De totala elevkostnaderna samt de andelar som utgör undervisningskostnader och kostnader 
för elevhälsa ligger under rikssnitt. Den största skillnaden sett i en riksjämförelse finns att 
hitta i den del som berör undervisning. Trenden är att Tierp har gått från att år 2008 ligga på 
kostnader i nivå med riket till att mer och mer sjunka under rikssnitt. Under planperioden är 
ambitionen att vända denna trend i syfte att nå en likvärdig skola.
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Även inom förskolan är kostnaderna per inskrivet barn under rikssnitt. Kommunen har ökat 
tilldelningen till förskolan under de senaste åren, då barnantalet under perioden har ökat. 
Förskolan har dock utmaningar i form av höga sjuktal bland personal och icke ändamålsenliga 
lokaler. 

Förskola

De senaste tre åren har antalet barn ökat med 224 och trenden ser ut att fortsätta. Antal barn 
per heltidstjänst var 6,2 år 2018, att jämföra med rikssnittet på 5,1. Andel heltidsanställda med 
förskollärarlegitimation år 2018 var 43 procent, vilket är på samma nivå som rikssnittet. 

Den pedagogiska kvaliteten i förskolan är god. Kommunens vårdnadshavarenkät och 
personalenkät visar på mycket goda resultat när det handlar om utbildningen i fråga om 
omsorg, utveckling och lärande samt normer och värden. Utvecklingsområden handlar om 
frågor kring övergång och samverkan mellan förskola och skola. Förskolan deltar också i 
”Samverkan för bästa förskola”.

Grundskola och gymnasium

Kunskapsresultaten i Tierps kommun är låga. De varierar mellan skolor även med hänsyn 
tagen till socioekonomiska förutsättningar. Därför krävs insatser över tid som syftar till att 
stärka likvärdigheten och höja kunskapsresultaten. Hela grundskolan arbetar med satsningen 
”Samverkan för bästa skola”, en modell framtagen av Skolverket. Utvecklingsarbetet sker i 
nära samverkan med såväl Skolverket som Uppsala Universitet.

Ungdomskullarna i gymnasieåldern minskar och ser ut att fortsätta minska under kommande 
år. Andelen elever som är folkbokförda i kommunen och som väljer att studera på 
kommunens gymnasieskola var år 2018 cirka 55 procent. Av de elever som väljer att pendla 
till andra kommuner är det ungefär lika stor andel som går till en kommunal huvudman som 
en enskild huvudman. Närheten till universitetsstaden Uppsala och till Gävle lockar många 
elever och utmaningen för Tierps kommun är att utforma gymnasieskolans utbud så att det 
finns ett innehåll som både möter upp samhällets behov och som tilltalar elever på ett sätt så 
att skolans attraktionskraft ökar. 

Det är ungefär hälften av eleverna i gymnasieskolan som tar examen inom 3 år eller 4 år. 
Detta resultat ligger något under det förväntade med hänsyn tagen till socioekonomiska 
faktorer. Gymnasieskolan arbetar med ett systematiskt kvalitetsarbete med inriktning på 
värdegrund och delaktighet. Ett prioriterat område är arbetet med ökad elevnärvaro. Insatserna 
syftar till att ytterligare höja kvaliteten på utbildningen så att andelen elever med examen 
ökar.

Kommunens största utmaning handlar om att höja måluppfyllelsen, öka andelen elever som 
lämnar gymnasieskolan med en examen samt se till att skolan i kommunen blir likvärdig för 
alla elever. Planerade insatser för att lyckas med detta är kompetensutvecklingsinsatser för 
chefer och personal, utvecklande av ett nytt systematiskt kvalitetsarbete samt olika lokala 
skolanknutna åtgärder framtagna inom processarbetet ”Samverkan för bästa skola”.
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Vuxenutbildning och matchning mot kompetensbehov

Inom vuxenutbildningen i Tierp erbjuds studier på grundläggande och gymnasial nivå, 
Yrkesvux, SFI, samt särvux. Antalet studerande var 573 under år 2018. Samtliga 
utbildningsformer erbjuds även som distansstudier genom en extern aktör. Vuxenutbildningen 
är en arbetsmarknadsåtgärd för att minska utanförskap och rusta människor till arbete.

Den statliga styrningen av Yrkesvux, genom riktade statsbidrag, har sedan år 2017 drivit på 
för ett utökat regionalt samarbete i planering och genomförande av yrkesutbildningar för 
vuxna. En kartläggning över arbetskraftsbehovet i Tierps kommun visar på arbetskraftbrist 
inom framför allt tre områden: vården, barnomsorgen och industrin. Här bedrivs utbildningar 
både inom vuxenutbildningen och gymnasiet. Det pågår också ett samarbete inom 
lärlingsutbildningar, för att kunna matcha mindre arbetsgivares efterfrågan. 

En kombination av studier på SFI och en yrkesutbildning erbjuds inom Barn och fritid, Vård 
och omsorg samt inom Industriprogrammet. Dessa utbildningar ska möta arbetsgivarnas 
efterfrågan, samt korta utbildningstiden för elever inom SFI.

För att kunna kombinera arbete och studier erbjuds särskilda så kallade flexutbildningar inom 
vård och omsorg. Under 2020 utökas detta till fler utbildningar.

Trygghet och hälsa

Barns, elevers och vuxnas upplevelser av trygghet och trivsel är viktiga förutsättningar för 
lärande, hälsa och välbefinnande. Ett förebyggande och främjande elevhälsoarbete är ett 
högprioriterat område. Resultat på Skolinspektionsenkäter, centrala trygghetsundersökningar 
samt den riksomfattande undersökningen Liv-Hälsa-Ung visar att grundskolan behöver 
utveckla arbetet med likabehandlingsfrågor. 

Tierp har nolltolerans mot mobbing. Alla incidenter ska utredas, rapporteras, dokumenteras, 
åtgärdas och följas upp. Ett viktigt samarbete mellan olika professioner inom utbildning, 
socialtjänst och kultur och fritidsverksamhet sker i forumet SamBat (Samverkan för Barn i 
Tierp), där man övergripande utifrån olika perspektiv arbetar förebyggande kring barns och 
ungas förutsättningar i Tierps Kommun. 

Digitalisering

Barn och vuxna i Tierps kommun behöver utveckla sin digitala kompetens för att kunna möta 
och verka i dagens och framtidens samhälle. Kompetensutvecklingsinsatser genomförs för 
chefer där begreppet digitalisering definieras och där ledarskapsstrategier för att leda digitalt 
lärande diskuteras. Mål är att förbättra infrastruktur, arbetssätt, förhållningssätt, lärmiljöer och 
organisation för att möjliggöra elevers och personals digitala lärande och 
kompetensutveckling. Alla som arbetar inom förskolan och skolan ska få bra förutsättningar 
för att utveckla sin förståelse för digitaliseringens möjligheter och utmaningar. 

Kompetensförsörjning

Tillgången till legitimerade pedagoger är låg i förskola och grundskola. Inom förskolan är 
andelen heltidstjänster med förskollärarexamen 43 procent och inom grundskolan är andelen 
heltidstjänster med lärarlegitimation och behörighet i det ämne man undervisar 63,8 procent. 
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För att möta detta och framtida behov arbetar vi aktivt med kompetensutveckling, exempelvis 
uppdragsutbildningar för att öka andelen legitimerade pedagoger eller genom att bevilja 
studier inom Lärarlyftet. Försök kommer att göras för att ta in andra yrkeskategorier i skolan. 
Genom förändrat stöd till lärare exempelvis genom lärarassistenter, administrativt stöd och 
elevstödjande funktioner kan lärararbetet effektiviseras. 

Mål

Mål 4 God utbildning för alla  
Säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja 
livslångt lärande för alla.

Delmål för Tierps kommun: 
4.1 Alla barn ska ha tillgång till förskola av god kvalitet som ger omvårdnad och 

förbereder dem för att börja grundskolan.
4.2 Alla barn ska erbjudas en likvärdig grundskola av god kvalitet som leder till 

relevanta och ändamålsenliga kunskaper. 
4.3 Andelen gymnasieelever med examen inom 3 år ska öka.
4.4 Säkerställ skolornas tillgång till närliggande naturmiljöer för 

utomhuspedagogik

Mål 5 Jämställdhet   
Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt.

Delmål för Tierps kommun: 
5.1 Kommunens verksamheter ska planeras utifrån både kvinnor och mäns, 

flickors och pojkars behov och resurser ska fördelas likvärdigt mellan könen  
5.2 Alla vuxna och barn ska bemötas utan diskriminering och utan stereotypa 

föreställningar om kön. 

Mål 10 Minskad ojämlikhet   
Minska ojämlikheten inom och mellan länder.

Delmål för Tierps kommun:
10.1 Verka för att alla barn och vuxna i utbildningsverksamheterna, oavsett ålder, 

kön, funktionsnedsättning, etnicitet, ursprung, religion eller ekonomisk eller 
annan ställning ska behandlas lika.  
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Särskilda uppdrag 

Särskilda uppdrag för verksamhetsområden under kommunstyrelsen:

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

6.2.b Fokus på tidiga insatser och förebyggande arbete för högre resultat.
6.2.c Snabbare vägar till arbete för vuxna genom praktikplatser varvat med SFI redan från 

början. Utveckla SFI och yrkes SFI för bättre resultat. 
6.2.d Regional samverkan inom gymnasie- och vuxenutbildningen för bättre matchning mot 

arbetsmarknad och resurseffektivare verksamhet. Ökad samverkan mellan utbildning 
näringsliv och de offentliga arbetsgivarna och se mer UF-företagande. 
lärlingsutbildningar samt utveckla teknik- respektive vård och omsorgscollege.

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

6.2.f Pedagogisk omsorg ska erbjudas som ett alternativ.
6.2.g Utredning av fritidshemsverksamheten i Tierp med syfte att hitta en form som når 

lagstadgad nivå samt använder resurser på bästa vis.
6.2.h Tidiga insatser för att öka andelen elever som uppnår gymnasieexamen inom 3 år.
6.2.i Sammanställa och synliggöra den statistik som redan finns i syfte att tydliggöra och 

stötta det systematiska kvalitetsutvecklingsarbetet samt vidta riktade insatser för att 
förbättra elevernas måluppfyllelse och öka likvärdigheten inom skolan.

6.2.j Stärka det förebyggande elevhälsoarbetet.
6.2.k I Kyrkbyn ska skolverksamheten återupptas i samma omfattning som tidigare. Vid 

projektering av lokaler ska även förskolans behov vägas in.
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Avsnitt 6.3 Bo, trafik och miljö

Utvecklingsförutsättningar 

Tierps kommuns befolkningsmängd har under de tre senaste åren ökat med ungefär 190 
invånare per år. Inflyttning är den bidragande orsaken till den ökade folkmängden då 
födelseöverskottet under samma period varit negativ. 

Den ökade befolkningsmängden samt en befolkningsprognos som visar fortsatt tillväxt 
innebär en ökad efterfrågan på bostäder samt kommunal verksamhet och service.

Den ökade befolkningsmängden ställer även krav på infrastruktur som gynnar effektiva och 
fossilfria transporter och att samhällsexpansionen är hållbar.

Nationell lagstiftning och styrande beslut

En stor del av området handlar om myndighetsutövning och är därmed lagstyrande inom t.ex. 
samhällsplanering, byggnation, miljö, livsmedel samt alkohol och tobak. 

Området berörs av Regional utvecklingsstrategi Uppsala län (RUS) och dess målsättningar 
om att bidra till en växande region och en hållbar utveckling.

Hållbart samhälle

För att nå ett klimatsmart samhälle måste kommunens samhällsplanering ha ett starkt fokus på 
att skapa förutsättningar för effektiva och fossilfria transporter. Det handlar om att prioritera 
nya bostads- och verksamhetsområden i kollektivtrafiknära lägen, verka för säkra skolvägar 
och genom att verka för att tillgången till förnybara drivmedel inom kommunen ökar, t.ex. via 
en publik biogastankstation liksom el-laddstationer i hela kommunen. Kommunen ska även 
ställa miljökrav vid upphandlingar, på exploatörer vid markanvisningar och på de kommunala 
bolagen via ägardirektiv och genom det gemensamma arbetet kring avfall och VA-planerna. 
Detaljplanering av befintliga och nya områden ska motsvara de hållbara aspekterna och 
kraven. Vid all planering ska lösningar som främjar resurseffektivitet eftersträvas.

Hållbara samhällen och tätorter kräver fungerande grön infrastruktur och spridningsvägar för 
djur och växter, och detta ska vara en integrerad del av samhällsplaneringen. Varierade 
grönområden och skyddad natur skapar högre motståndskraft mot klimatförändringarna och 
förser invånarna med flertalet ekosystemtjänster, bland annat luftrening, dagvattenhantering 
och svalka vid värmeböljor. 

Enligt Tierps kommuns Naturvårdspolicy ska det finnas god tillgång till en rik och varierad 
natur med goda förutsättningar för friluftsliv och rekreation. I ett samhälle där arbetstakten 
blir allt högre är det viktigt med natur och grönområden som har hög tillgänglighet då dessa är 
viktiga för att skapa förutsättningar för en förbättrad folkhälsa.

Ny översiktsplan

Kommunfullmäktige beslutade hösten 2018 att utarbeta en ny översiktsplan. För att leda 
arbetet har en särskild beredningsgrupp tillsatts av kommunfullmäktige. Beredningen kommer 
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att genomföra medborgardialoger på flera orter för att fånga upp medborgarnas kunskap och 
intressen inom det geografiska området. Arbetet kommer slutföras under 2021. 

Samverkan och kompetensförsörjning 

Den kompetens och kapacitet som är kopplat till myndighetsutövande, såsom bygglov, 
serveringstillstånd eller miljötillsyn, är högt efterfrågad på arbetsmarknaden. Det finns en risk 
för högre personalomsättning än normalt vilket innebär kapacitetsförluster under vissa 
perioder. Konsekvensen är längre ledtider för myndighetsärenden samt sämre tillgänglighet 
för medborgare, verksamheter och företag. 

Utvärdering av samverkansgrader kommer genomföras med närliggande mindre kommuner 
för att eventuellt ingå i en gemensam förvaltning. Fördelar med en sådan förvaltning skulle 
kunna vara att samla viktig kompetens, skapa flera karriärvägar och få en högre grad av 
effektivitet och specialisering, och därigenom nå en ökad attraktivitet som arbetsgivare. 

Mål

Mål 6 Rent vatten och sanitet    
Säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet för 
alla.

Delmål för Tierps kommun:
6.1 Förbättra vattenkvaliteten genom att minska föroreningar, stoppa dumpning 

och minimera utsläpp av farliga kemikalier och material.
6.2 Effektivisera vattenanvändningen inom alla sektorer samt säkerställ en hållbar 

försörjning av sötvatten för att förebygga vattenbrist och låga 
grundvattennivåer.

6.3 Verka för att återställa de vattenrelaterade ekosystemen, däribland våtmarker, 
floder och sjöar.

Mål 7 Hållbar energi för alla     
Säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, hållbar och modern 
energi för alla.

Delmål för Tierps kommun:
7.1 Öka andelen förnybar energi i den kommunala energimixen.
7.2 Minska kommunens energiförbrukning, bland annat genom 

energieffektivisering. 
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Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur      
Bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering 
samt främja innovation.

Delmål för Tierps kommun:
9.1 Bygga ut en tillförlitlig och hållbar infrastruktur, där kollektivtrafik och olika 

mobilitetslösningar är en naturlig del, för att stödja ekonomisk utveckling och 
människors välbefinnande.

9.2 Genom upphandling styra mot renare och smartare teknik.

Mål 11 Hållbara städer och samhällen    
Göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och 
hållbara.   

Delmål för Tierps kommun:
11.1 Verka för till fullgoda och ekonomiskt överkomliga bostäder för alla.
11.2 Kommunen ska ha planberedskap för 300 bostäder per år. Fokus ska vara att 

planera i kollektivtrafiknära lägen.
11.3 Skapa inkluderande tätortsmiljöer som erbjuder god tillgång till grönområden 

och offentliga platser och som ger möjlighet att ta sig fram säkert som gång- 
och cykeltrafikant.

Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion        
Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

Delmål för Tierps kommun:
12.1 Minska mängden avfall genom åtgärder för att förebygga, minska, återanvända 

och återvinna avfall. 
12.2 Matsvinnet ska minska. 
12.3 Kommunens upphandlingar ska främja hållbar produktion och stimulera en 

cirkulär ekonomi.

Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna        
Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess 
konsekvenser.

Delmål för Tierps kommun:
13.1 Senast år 2045 ska kommunen inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser.
13.2 Klimatanpassa den fysiska planeringen för att begränsa klimatpåverkan och 

minska sårbarheten vid ett förändrat klimat. 
13.3 Kommunens och kommunkoncernens transporter ska vara fossilfria till 

år 2030. 
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Mål 14 Hav och marina resurser       
Bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt för en 
hållbar utveckling.

Delmål för Tierps kommun:
14.1 Förebygg och minska alla slags föroreningar i havet, i synnerhet från 

landbaserad verksamhet, såsom marint skräp och tillförsel av näringsämnen.
14.2 Förvalta och skydda marina och kustnära ekosystem på ett hållbart sätt.
14.3 Verka för stärkta populationer av fisk och andra vattenanknutna arter, bland 

annat genom åtgärder som förstärker fiskrekryteringen vid kusten.

Mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald        
Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, 
hållbart bruka skogar, hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt hejda 
förlusten av biologisk mångfald.

Delmål för Tierps kommun:
15.1 Integrera stadsgrönska och ekosystemtjänster vid planering, byggande och 

förvaltning i kommunens orter. 
15.2 Bevara biologisk mångfald och säkerställ att värdefulla naturmiljöer får 

adekvat skydd och vårdas ur ett framtidsperspektiv.
15.3 Vidta åtgärder för att stärka ekosystemtjänster och motverka minskning av 

biologisk mångfald och spridning av invasiva arter på kommunägd mark.

Särskilda uppdrag 

Särskilda uppdrag för verksamhetsområden under kommunstyrelsen:

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. 

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

6.3.c Källsortering av avfall ska införas i kommunens samtliga verksamheter.
6.3.d Kommunens fysiska planering ska verka för att socioekonomisk segregation 

motverkas.
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. 
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Avsnitt 6.4 Kultur, fritid och friluftsliv

Utvecklingsförutsättningar 

Kultur och fritidsverksamheten är en av grundstenarna i ett väl fungerande samhälle som 
bidrar till att vidga människors vyer och skapa förståelse för andras perspektiv. Tierps 
kommun har ett gott samarbete med länets institutioner, fria kulturskapare, civilsamhälle och 
näringsliv. Internationella utblickar, utbyten och samarbeten är viktiga i ett mångkulturellt 
och globalt samhälle. 

Tierps kommun har också god tillgång på rik och varierad natur. Den långa, relativt 
oexploaterade kuststräckan, Dalälvslandskapet och odlingslandskapet ger ett intryck av såväl 
orördhet som av tusenårig kulturprägel. I kommunen finns flera naturreservat, ett 
kulturreservat, ett biosfärområde och flera riksintressen för friluftslivet och naturvården. 

Kommunen samverkar med och stödjer föreningslivet genom bidrag till kulturarrangemang, 
föreningar, studieförbund och för aktiviteter på lov. Kommunen bidrar även med kompetens 
vid samverkan och erbjuder föreningslivet ändamålsenliga lokaler och mötesplatser. 

Nationell lagstiftning och styrande beslut

Området är i liten utsträckning reglerat i nationell lagstiftning. Uppdrag runt bibliotek och 
skolbibliotek regleras i bibliotekslagen respektive skollagen.

Regeringen antog år 2012 tio mål för friluftslivspolitiken. Utgångspunkten är att friluftslivet 
bidrar till hälsa, naturförståelse och regional utveckling.

Motion och friluftsliv

Kommunen tillhandahåller flera sport- och motionshallar, två ishallar, fotbollsplaner, utegym 
och motionsspår. Det finns tre inomhusbad, i Tierp, i Örbyhus och en mindre bassäng i 
Karlholm. Vegavallen i Tierp är ett område för träning, rörelse och hälsa. Här finns ishall, 
fotbollsplaner friidrottsanläggning, motions- och skidspår. Vintertid är skidspåren attraktiva 
besöksmål för långväga gäster. Fritidsbanken som finns på Vegavallen, är ett kostnadsfritt 
bibliotek för idrotts- och fritidsutrustning. Möjligheterna att vandra, cykla, bada, fiska och 
utöva friluftsaktiviteter är stora i kommunen och kombinationen av träning, möten, kultur 
bidrar till en bättre folkhälsa. 

Kultur och välmående

I kommunen finns ett rikt kulturarv med vallonbruken och Örbyhus slott. Kommunen 
bedriver kulturverksamhet i egen regi, i samarbete med föreningsliv, civilsamhälle och 
kulturarbetare. Bibliotek, föreningsliv och studieförbund ger möjligheter att bevara och 
utveckla eget skapande, fortsatt bildning, stimulans och sociala möten. Kultur i vården 
verksamhet, med kulturprogram och studiecirklar ger möjlighet till social gemenskap, 
minnesträning och trivsel. Den offentliga konsten finns att hitta på olika ställen runt om i 
kommunen. Arrangemanget Konst på väg med öppet hus hos konstnärer och konsthantverkare 
i Tierps kommun lockar varje påsk till 15 000 besök.
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Tierps kommun har också ett rikt musikliv. Konsertserien Konsertkarusellen är ett samarbete 
mellan Musik i Uppland, Tierps kommun och det lokala föreningslivet. Sju konserter i olika 
genrer genomförs under höst och vår på olika orter. Kommunen har även en rik folkmusik- 
och folkdanstradition. Genom Sveriges första och enda folkmusikinstitut, Eric Sahlström 
Institutet, tas kunskaper och erfarenheter inom folkmusik- och folkdansområdet tillvara och 
utvecklas. I kommunen finns flera spelmanslag och ett folkdanslag, spelmansstämmor 
anordnas vid flera tillfällen under året. Lövstabruks kammarmusikfestival och Musik i 
Orangeriet på Örbyhus slott erbjuder under sommaren högklassig musik. Körlivet är också 
mycket aktivt genom Norra Upplands Kammarorkester och kulturskolan i Tierps kommun 
uppträder löpande under året och är ett nav i de goda samarbeten som bedrivs inom 
musiklivet.

Barn och unga

Kommunen erbjuder barn och unga ett varierat kulturutbud i förskola, skola och på fritiden. I 
kommunen finns familjelördagar, lovverksamhet, filmvisningar och bokprat riktat mot 
familjer, barn och unga. Kulturskolan verkar på alla skolor och erbjuder möjligheter till 
utveckling på fritiden inom olika konstformer. Folk- och skolbiblioteken stimulerar och 
inspirerar till läsning, skrivande och eget skapande. Barn och unga ges förutsättningar att 
utveckla läsförståelse och språk genom god tillgång till litteratur och andra medier. 

Tierps kommun har en kulturgaranti där alla barn genom en Kulturslinga får ta del av olika 
kulturupplevelser varje år. Tierps kommun har även Kulturarvstrappan där barnen i skolan tar 
del av det lokala, materiella och immateriella kulturarvet. 

Fritidsgårdarna är i kommunen en träffpunkt för barn och unga och anordnar flera olika 
kulturarrangemang och aktiviteter under skolloven. Fritidsgårdarna är kostnadsfria och finns i 
orterna Tierp, Örbyhus, Söderfors och Skärplinge.

Kommunen prioriterar också utemiljön för barn och ungdomar. I Karlholm, Skärplinge, 
Söderfors, Tierp och Örbyhus finns nybyggda lekplatser med olika teman. I Tierp, vid 
Vegavallen, finns även en hinderbana och en mysig sagostig för barn. Kommunägd skog, 
parkmark och grönområden ska främja den biologiska mångfalden och erbjuda människor en 
miljö som stimulerar till lek och utevistelse.

Mötesplatser

Kultur- och fritidsverksamheten skapar mötesplatser för människor. Mötesplatser med 
kompetent personal, gott värdskap som ger människor livsglädje. Den gamla möbelfabriken i 
Tierps hjärta, i folkmun känd som Möbeln, står nu klar som kulturhus. Både inomhus- och 
utomhusmiljön blir fylld av liv och verksamhet och Möbeln blir på riktigt ett levande 
kulturcentrum och en mötesplats för alla. Biblioteken, inomhusbaden och Vegavallen är 
exempel på andra mötesplatser som kommunen driver.
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Mål

Mål 3 Hälsa och välbefinnande 

Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar.

Delmål för Tierps kommun:
3.1 Säkerställa kultur- och fritidsaktiviteter för alla, oavsett kön, bakgrund eller 

ekonomiska förutsättningar. 
3.2 Säkerställa ett tillgängligt friluftsliv för alla, oavsett rörelseförmåga.
3.3 Säkerställa god tillgång till grönområden med höga rekreations- och 

naturvärden, som stimulerar till lek och utevistelse. 

Mål 4 God utbildning för alla  

Säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja 
livslångt lärande för alla.

Delmål för Tierps kommun:
4.5 Ge goda förutsättningar för livslångt lärande, bildning och tillgång till ett rikt 

kultur- och fritidsliv för alla. 

Mål 5 Jämställdhet   
Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt.

Delmål för Tierps kommun:
5.3 Verksamheter ska planeras utifrån både pojkar/män och flickor/kvinnors behov 

och resurser fördelas likvärdigt mellan könen.

Mål 10 Minskad ojämlikhet   

Minska ojämlikheten inom och mellan länder.

Delmål för Tierps kommun:
10.2 Verka för att alla människor, oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning, etnicitet, 

ursprung, religion eller ekonomisk eller annan ställning, blir inkluderade i det 
sociala, ekonomiska och politiska livet. 

   

Mål 11 Hållbara städer och samhällen    
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Göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.  
 

Delmål för Tierps kommun:
11.4 Stärka arbetet för att skydda och trygga våra kultur- och naturarv.
11.5 Säkerställa möjligheten till tätortsnära friluftsliv.

Mål 14 Hav och marina resurser       

Bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt för en 
hållbar utveckling.

Delmål för Tierps kommun:
14.4 Främja ett hållbart fritidsfiske genom att skapa bättre förutsättningar för 

naturlig fiskreproduktion. 
14.5 Verka för att det ska finnas tillräcklig infrastruktur för att minska fritidsbåtars 

påverkan på marina ekosystem.
14.6 Minska mängden plastavfall som hamnar i haven.

Mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald        
Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, 
hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka 
markförstöringen samt hejda förlusten av biologisk mångfald.

Delmål för Tierps kommun:
15.4 Förvalta och tillgängliggöra kommunens grön- och naturområden så de både 

utvecklar höga naturvärden och lockar till utevistelse. 
15.5 Informera om natur- och kulturvärden i tätortsnära miljöer för att öka 

medvetenheten hos kommuninnevånare och besökare. 

Särskilda uppdrag 

Särskilda uppdrag för verksamhetsområden under kommunstyrelsen:

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

6.4.b Utökad samverkan med ideella organisationer.
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Avsnitt 6.5 Näringsliv och arbete

Utvecklingsförutsättningar 

Tierps kommun har ett gynnsamt läge mellan Uppsala och Gävle. Tillgången till bra 
kommunikationer är god och skapar förutsättningar för medborgarna att på ett klimatsmart 
sätt förflytta sig mellan bostad och arbetsplats. För arbetsgivarna inom kommunen är det 
gynnsamma läget också av stor vikt för att rekrytera arbetskraft. I Uppsala län beräknas minst 
50 000 nya jobb erbjudas fram till år 2025 och befolkningen i länet bedöms öka med 16 
procent fram till år 2030.

Tierps kommun har en lång bruks- och industritradition och traditionen lever vidare i flera 
stora multinationella företag samt innovativa mindre och medelstora företag inom verkstad 
och tillverkning. Den största branschen i kommunen är jordbruk, skogsbruk och fiske som 
står för 27 procent av antalet företag och därefter byggverksamhet på 14 procent. Den 
näringsgren som har flest antal arbetstillfällen i kommunen är tillverkning och utvinning där 
Atlas Copco, Erasteel kloster, Munters och Habia Cable är de största arbetsgivarna. 

Befolkningstillväxten skapar utrymme för nya företag samtidigt som befintliga växer och fler 
näringar har rekryteringsbehov. Utmaningarna ligger såväl i infrastrukturen där 
kapacitetsbrister inom elförsörjning hindrar nyetableringar liksom i kompetensförsörjning där 
utbildningar måste anpassas för att tillmötesgå näringarnas behov.

Tierps kommuns närhet till starka arbetsmarknadsregioner gör att många invånare har sitt 
arbete i annan kommun. Det gör att vi har en negativ nettopendling och pendlingsunderskottet 
har ökat betydligt och låg år 2017 på -2333 personer. Den största utpendlingen sker till 
Uppsala kommun och Arlanda flygplats. Därefter till Östhammars kommun med Forsmark 
som stor arbetsgivare.

Tierps kommun ska det finnas goda förutsättningar för att leva, bo och verka i hela 
kommunen. Kommunens landsbygd har en viktig roll då det gäller livsmedels- och 
energiförsörjning, och detta skapar också en ökad robusthet för samhället utifrån ett 
krisberedskapsperspektiv.

Nya näringar kommer att vara i behov av att förstärkas, främst inom besöksnäringen med 
marknadsföring samt fördjupat samverkansstöd till privata aktörer. Detta ligger i linje med 
den nationella inriktningen från Riksdagen att besöksnäring är den näring som kommer 
utvecklas mest i närtid. Såväl bruksmiljöerna, naturområden samt kommunens kuststräcka 
innebär goda utvecklingsmöjligheter, liksom företagandet inom konsthantverk, mat och det 
småskaliga kustnära yrkesfisket. 

Tierps kommun har flera intressanta besöksmål med varierande etablering av service. 
Bruksmiljöerna, Dalälven, kulturlandskapet, fiskelägena och den relativt orörda naturen har 
något att erbjuda för alla. Dessa pärlor ligger ofta på landsbygden och skapar möjligheter till 
landsbygdsutveckling genom turism och besöksnäring. 
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Nationell lagstiftning och styrande beslut

Landsbygdspropositionen som regeringen har tagit fram har ett tydligt fokus att skapa 
förutsättningar för landsbygderna att utvecklas. Propositionen innehåller mål och inriktningar 
som kan komma att påverka kommunernas åtaganden inom landsbygdsutveckling. Några 
exempel är satsningarna på bredband, service på landsbygd, ökad statlig närvaro, lärcentra 
och livsmedelsstrategin. Under året kommer såväl regeringen som Region Uppsala ta fram 
strategier för besöksnäringen, och detta är frågor som kommunen kommer bevaka.

Sysselsättning i relation till socialt utanförskap

Arbetslösheten i Tierps kommun uppgick år 2018 till 8,3 procent av arbetskraften i åldrarna 
16-64, vilket är högre än snittet i riket. Kommunen ser utmaningar inom etableringsområdet 
där vi behöver utveckla andra arbetssätt för att fler nyanlända samt de som står längst ifrån 
arbetsmarknaden ska kunna komma ut i jobb eller studier. Det finns samtidigt en osäkerhet i 
hur Arbetsförmedlingens roll kommer att se ut framöver. För att möta kommande behov 
behöver kommunen förbättra och öka samverkan inom och utom kommunen

Näringslivsarbete

Näringslivsarbetet syftar till att skapa och underlätta utvecklingen av ett starkt näringsliv med 
många arbetstillfällen och en bred branschbredd som skapar bättre förutsättningar i såväl låg- 
som högkonjunktur.

Medborgarservice är en väg in som ansvarar för att underlätta kontakten mellan kommunen, 
medborgaren och företagare. Näringslivsarbetet präglas av ett starkt kundfokus där relationer, 
förtroende, problemlösning och snabb hantering är prioriterat. 

Företagsetableringar underlättas genom snabbt och effektivt bemötande samt ett skräddarsytt 
team av tjänstemän som möter företagets behov under ett tidigt skede. Varje år följer 
kommunen två olika näringslivsrankingar för att kontinuerligt följa näringslivsklimatet och 
företagens kontakt med kommunen. 

Generellt är de medelstora och stora företagen nöjda med relationen till kommunen. De 
mindre företagen önskar ytterligare stöd av hantering kring enklare ärenden t.ex. snabbare 
handläggningstider inom byggbranschen samt de gröna näringarna. Digitalisering inom 
myndighetsprocess från ansökan till beslut sker för att ytterligare underlätta för företagen. 

Samverkan

Kommunens arbete bygger på samverkan med andra. Tierps kommun är aktiv inom 
Stockholm Business Alliance för att bibehålla och skapa nya nätverk till företagsetableringar 
och branscher inom kommunen. Genom nätverket får kommunen information om framtida 
etableringar och yttre påverkansfaktorer såsom Storbritanniens utträde ur EU, elförsörjning, 
slutförvaring av kärnavfall, fyrspår Uppsala-Stockholm samt Arlanda flygplats utveckling.

Kommunen arbetar för att skapa utbildningsinriktningar inom vuxenutbildningen och 
gymnasiet som motsvarar arbetsmarknadens behov. För att stödja landsbygdsutveckling finns 
ett nära samarbete med lokala projekt och utvecklingsgrupper, såsom Framtid Hållnäs, som 
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drivs av Hållnäs sockenråd, och Framtidsfabriken som drivs av Utveckla Örbyhus, Vendel 
och Tobo.

Mål

Mål 5 Jämställdhet   
Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt.

Delmål för Tierps kommun:
5.4 Tillförsäkra kvinnor fullt och faktiskt deltagande och lika möjligheter till 

ledarskap på alla beslutsnivåer i det politiska, ekonomiska och offentliga livet. 
5.5 Öka andelen kvinnligt företagande.

Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt     

Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och 
produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla.

Delmål för Tierps kommun:
8.1 Stödja utvecklingen av arbetstillfällen för alla grupper, även de som står långt 

från arbetsmarknaden. 
8.2 Minska andelen ungdomar som varken arbetar eller studerar
8.3 Kommunens uppdrag som kontrollmyndighet, markägare och tillståndsgivare 

ska ske på ett rättssäkert, effektivt och professionellt sätt för att skapa bästa 
förutsättningar för näringslivet att bedriva sin verksamhet och växa.

8.4 Verka för att bibehålla och öka antalet företag. 

Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur      
Bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar 
industrialisering samt främja innovation.

Delmål för Tierps kommun:
9.3 Samverka med universitet och företag för att bidra till ny kunskap och 

innovationer.

865



35 av 108

Mål 10 Minskad ojämlikhet   
Minska ojämlikheten inom och mellan länder.

Delmål för Tierps kommun: 
10.3 Motverka utanförskap och öka allas upplevda trygghet och hälsa.
10.4 Fler nyanlända ska ha lämnat etableringsuppdraget för att börja arbeta eller 

studera.
10.5 De socioekonomiska skillnaderna ska minska.

Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion        
Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

Delmål för Tierps kommun:
12.4 Stärka framväxten av en hållbar turism som skapar arbetstillfällen och främjar 

lokal kultur och lokala produkter. 
12.5 Produktionsvärdet från jordbruks- och trädgårdssektorn ska öka med 20 

procent fram till år 2030.
12.6 Produktionsvärdet från ekologiska livsmedel ska öka med minst 200 procent 

till år 2030. 

Särskilda uppdrag 

Särskilda uppdrag för verksamhetsområden under kommunstyrelsen:

6.5.a Fortsätta arbetet med att digitalt marknadsföra de utflyktsmål som finns i kommunen.
6.5.b Nuvarande näringslivsråd ska övergå till ett formaliserat näringslivsråd i kombination 

med HR-nätverket för ett bättre samarbete och matchning mot den lokala 
arbetsmarknaden.

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

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

6.5.e Stärk nyanlända i att klara sin egen försörjning.
6.5.f Genomföra en översyn av kommunens arbete med näringslivsfrågor kopplat till 

service gentemot det lokala näringslivet med bäring på utvecklingsmöjligheter.
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Avsnitt 6.6 Omsorg och stöd

Utvecklingsförutsättningar 

Här ryms socialtjänst; individ- och familjeomsorg, funktionshindradeomsorg, äldreomsorg 
och kommunal hälso- och sjukvård. Kommunen samverkar med andra aktörer för att på så 
sätt ökar chanserna till trygghet för särskilt utsatta invånare och grupper. Inom de närmaste 
åren kommer antalet äldre över 65 år att öka. Andelen äldre i förhållande till befolkningen i 
Tierps kommun beräknas att öka med fyra procentenheter, från 20 procent år 2019 till 24 
procent år 2022.

Kommunen har också utmaningar vad gäller barn och unga. Vi arbetar aktivt sedan år 2016 
med att öka samverkan mellan skola, vård och omsorg, kultur och fritid och socialtjänst kring 
barn i Tierp. Psykisk hälsa är en fråga som blir viktigare och spänner över många områden, 
från barn till äldre. Tierps kommun är med i länsgemensam handlingsplan 2019 som syftar till 
att främja invånarnas psykiska hälsa.

Åren med högkonjunktur har haft en positiv effekt och antalet personer som söker ekonomiskt 
bistånd minskar. Om det blir lågkonjunktur finns risk att antalet ansökningar ökar igen. Totalt 
mellan år 2014 till 2018 har utbetalningarna för ekonomiskt bistånd minskat med 28%, vilket 
motsvarar 9,2 miljoner. Under 2019 har nedgången brutits och en ökning skett som ser ut att 
vara en trend orsakad av att etableringsersättningar upphör samt att arbetslösheten börjat öka 
något.

Nationell lagstiftning och styrande beslut

Området är till stor del reglerat i lag. Kommunens beslut kan i många fall överprövas av 
domstol. Såväl i socialtjänstlagen, lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 
som hälso- och sjukvårdslagen betonas att socialtjänsten och hälso- och sjukvårdens uppgift 
är att främja jämlikhet i levnadsvillkor. 

Det pågår flera statliga utredningar som kan påverka området. LSS-utredningen har nyligen 
presenterat sitt slutbetänkande. En översyn av socialtjänstlagen pågår och kommer att 
presenteras i juni år 2020. Från och med år 2020 blir barnkonventionen lag vilket stärker 
barnens rättigheter i samhället. 

I Folkhälsomyndighetens nationella folkhälsoenkät ”Hälsa på lika villkor?” 2018 var det 71 
procent som uppgav en bra eller mycket bra hälsa. Siffran för Tierps kommun var 67 procent 
för år 2017. 

Nationellt och även i regionen görs det satsningar för att utbilda personal inom omsorg och 
stöd när det gäller våld i nära relation. Individ och familjeomsorgen söker pengar från 
Socialstyrelsen för att kunna arbeta lokalt med frågan och personalen har möjlighet att 
medverka på de utbildningar Länsstyrelsen och Nationellt centrum för kvinnofrid anordnar.

Samverkan med andra huvudmän och civilsamhället

För att på bästa sätt ge stöd till de individer som behöver krävs att kommunen samverkar med 
andra huvudmän. Inom Region Uppsala pågår förändringar och förnyelse av dagens 
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vårdstruktur för att anpassa vården till nya behov. Arbetet kallas effektiv och nära vård 2030. 
Målbilden är etablering av ett vårdcentrum i Tierp för att vård som behövs ofta ska komma 
närmare invånarna både geografiskt, digitalt, tillgänglig och relationellt. Detta kommer även 
påverka Tierps kommun och hemsjukvården då regionen är en stor samverkanspart. 
Öppenvården som finns för den som har beroendeproblematik, drivs i samarbete med Region 
Uppsala. 

Individ och familjeomsorgen har idag samarbete, i form av idéburna offentliga partnerskap, 
med Kvinnojouren Liljan som är verksam i Tierp och Älvkarleby och med brottsofferjouren 
som stödjer brottsoffer. Kommunala pensionärsrådet och rådet för funktionshinderfrågor är 
kommunens samverkansorgan med brukarorganisationer inom äldre- och 
funktionshinderområdet. Samverkan med det civila samhället behöver utvecklas och stärkas. 
Arbetssätt för att stärka brukarinflytande och delaktighet för de medborgare som inte är 
föreningsaktiva behöver utvecklas ytterligare.

Digitalisering

Då färre medarbetare ska ge stöd till fler behövs nya arbetssätt. Digitalisering och e-hälsa kan 
vara en lösning för att frigöra resurser och öka kvaliteten för brukarna. Det pågår ett aktivt 
arbete med att utifrån både brukarnas och verksamhetens behov se över och utveckla tjänster 
som kan ersätta eller komplettera befintligt arbetssätt. Enligt Vision e-hälsa 20251 är 
målsättningen att Sverige år 2025 ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och 
e-hälsans möjligheter. Med hälsa menas fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. E-hälsa är 
att använda digitala verktyg och utbyta information digitalt för att uppnå och bibehålla hälsa. 
Under hösten år 2019 kommer det bli möjligt att göra en e-ansökan för ekonomiskt bistånd i 
kommunen. Det finns också förslag från regeringen om regelförändringar gällande faderskap 
och föräldraskap där föräldraskap framöver ska kunna göras digitalt. 

Kompetensförsörjning

Det är en stor utmaning att rekrytera medarbetare med rätt kompetens inom området. Då fler 
behöver stöd från omsorg och stöd ökar behovet av medarbetare. Området använder sig i 
dagsläget av inhyrd personal för att kunna utföra ett rätts- och patientsäkert arbete. Det gäller 
framför allt socialsekreterare, biståndshandläggare och sjuksköterskor. Målet att minska 
beroendet av inhyrd personal. 

Inom socialtjänsten barn- och ungdomsvård finns det krav på att handläggare ska ha avlagt 
svensk socionomexamen. 

Samtidigt behöver kommunen jobba med att skapa en god personkontinuitet för att minimera 
antalet personer den enskilde möter. Detta är främst en utmaning inom äldreomsorgen där det 
finns tendenser nationellt att vilja dela upp arbetsuppgifter mellan olika yrkesgrupper för att 
möjliggöra sysselsättning för fler. Samtidigt behövs en översyn av vilka arbetsuppgifter som 
kan utföras av andra yrkesgrupper. 

1 Vision e-hälsa 2025 är statens och Sveriges kommuner och landstings gemensamma utgångspunkter för 
digitalisering i socialtjänst och hälso- och sjukvård. 
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Omsorg och vård på hemmaplan 

Ett samhälle som är tillgängligt underlättar för personer med funktionsnedsättning så att de i 
högre grad kan vara självständiga. Såväl den fysiska tillgängligheten som den informativa och 
kommunikativa tillgängligheten behöver förbättras. Allt utvecklingsarbete måste utgå från 
människors olikheter och variationer i funktionsförmåga. 

Ett större fokus behöver läggas på förebyggande arbete inom hela socialtjänsten. Det görs 
genom att erbjuda generella insatser som en service till medborgarna, så kallade öppna 
insatser. Det finns fungerande öppna insatser i form av familjestöd, boendestöd och 
gruppverksamhet och råd och stöd för personer med beroendeproblematik. 

Allt mer stöd ges i brukarens hem. Den yngre generationen personer med 
funktionsnedsättning efterfrågar delvis andra typer av boendeformer. Det gäller både den 
fysiska utformningen av bostaden som tillgången till personalstöd. Inom äldreomsorgen har 
inriktningen under flera år varit kvarboendeprincipen. En utmaning är att kunna erbjuda ett 
likvärdigt utbud i hela kommunen.

Förändrade behov, nya målgrupper

Utvecklingen inom hälso- och sjukvårdens område gör att fler personer lever med stora 
funktionsnedsättningar och/eller svåra sjukdomar. Det här innebär att kommunens omsorg 
och vård delvis möter nya målgrupper som har andra behov. Allt fler med ovanliga sjukdomar 
får diagnos. Verksamheten behöver följa med i utvecklingen både vad gäller kompetens och 
inriktning  

Personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och/eller intellektuell 
funktionsnedsättning är idag mer integrerade i samhället och har fått större möjligheter att 
leva som andra. Detta är positivt och medför samtidigt att kommunens verksamhet behöver 
anpassas för att kunna möta andra behov. Kompetens inom till exempel riskbruk, missbruk 
och familjebildning behöver finnas hos medarbetare inom funktionshindradeomsorgen.  
Kompetens i att möta personer med intellektuell funktionsnedsättning behöver finns hos 
medarbete i socialtjänsten. 

Mål

Mål 1 Ingen fattigdom
Fattigdom omfattar fler dimensioner än den ekonomiska. Fattigdom innebär 
bl.a. även brist på frihet, makt, inflytande, hälsa, utbildning och fysisk säkerhet.

Delmål för Tierps kommun:
1.1 Andelen vuxna och barn som lever i ekonomisk utsatthet ska minska.  

Mål 2 Ingen hunger

Avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning och förbättrad nutrition 
samt främja ett hållbart jordbruk.
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Delmål för Tierps kommun:
2.1 Arbeta för bevarande av viktiga jordbruksmarker, minskat matsvinn och en 

hälsosam och näringsrik kost inom skola, vård och omsorg.
2.2. Stärk måltidsverksamheterna för att minska risk för undernäring hos äldre.

Mål 3 Hälsa och välbefinnande 

Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar.

Delmål för Tierps kommun:
3.4 Kommuninvånarnas självskattade hälsa ska öka och skillnaderna mellan 

grupper och individer ska minska.
3.5 Stärk arbetet för att förebygga och behandla drogmissbruk, inklusive 

narkotikamissbruk och skadligt alkoholbruk.
3.6 Minskad psykisk ohälsa hos såväl vuxna som barn.
3.7 Minskad ofrivillig ensamhet bland äldre.

Mål 10 Minskad ojämlikhet   
Minska ojämlikheten inom och mellan länder.

Delmål för Tierps kommun:
10.6 Ökning av andelen brukare som anser att de får bestämma om saker som är 

viktiga.

Särskilda uppdrag 

Särskilda uppdrag för verksamhetsområden under kommunstyrelsen:

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

6.6.b Stärk folkhälsan i alla åldersgrupper genom förebyggande och hälsofrämjande 
aktiviteter.

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

6.6.d Utveckla insatser för att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre.
6.6.e Arbeta fram nya arbetssätt för att öka kontinuiteten inom hemtjänsten. 
6.6.f Aktivt arbeta med effektiv och nära vård i samverkan med regionen.
6.6.g Arbeta förebyggande med uppsökande verksamhet hos personer äldre än 80 år för att 

kunna kartlägga och tidigt möta framtida behov.
6.6.h Utveckla arbetet med personcentrerad vård för att stärka den enskildes delaktighet, 

inflytande och självbestämmande över utförda insatserna. 

870



40 av 108

Avsnitt 6.7 Kommunen som arbetsgivare

Utvecklingsförutsättningar 

Tierps kommun har cirka 1600 tillsvidareanställda varav andelen kvinnor är cirka 80 procent. 
Antalet årsarbetare uppgick år 2018 till 1 734, vilket är all arbetad tid, oavsett 
anställningsform. Av kommunens totala budget är cirka 70 procent personalkostnader. 
Medelåldern är 46 år. Under de kommande fem åren kommer cirka 300 medarbetare uppnå 65 
år. Det innebär att kommunen via pensionsavgångar kommer att tappa omkring 20 procent av 
sina anställda inom denna period, givet att de går i pension vid 65 års ålder. Dessutom 
kommer befolkningen i kommunen att öka, vilket kan öka behovet av arbetskraft. 

Kommunen har ett pensionsåtagande vilket är ett avtal med anställda om att tjänstepension 
ska utgå efter avslutad anställning då de går i pension. 

Kommunens utmaning som arbetsgivare är bland annat att klara kompetensförsörjningen, 
minska könssegregeringen i verksamheterna och sänka sjuktalet. För att klara kompetens-
försörjningen fastställde Kommunstyrelsen i maj 2018 en strategi för kompetensförsörjning. 
Syftet med strategin är att Tierps kommun både ska vara och framstå som en attraktiv 
arbetsgivare. Kommunens värdeord; Ansvar, Kundfokus, Mod, Framtidstro och Respekt ska 
genomsyra arbetsmiljön.

Nationell lagstiftning och styrande beslut

Det finns arbetsrättsliga lagar och föreskrifter samt centrala- och lokala kollektivavtal som 
arbetsgivare måste följa. De centrala kollektivavtalen förhandlas fram och tecknas av SKL 
och de centrala fackliga organisationerna. Några exempel på arbetsrättsliga lagar är 
arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen med tillhörande föreskrifter från 
arbetsmiljöverket, diskrimineringslagen, medbestämmandelagen och lagen om 
anställningsskydd. I Tierps kommun finns ett lokalt samverkansavtal som ersätter delar av 
medbestämmandelagen. 

I arbetsmiljölagen ställs krav på ett systematiskt arbetsmiljöarbete. För att följa upp kraven 
påbörjade Arbetsmiljöverket en nationell tillsyn av systematiskt arbetsmiljöarbete inom 
kommuner och landsting. Tillsynen kommer pågå till 2022.

Av det centrala kollektivavtalet, HÖK 16 mellan Kommunal och SKL framgår det att alla 
arbetsgivare ska planera för hur andelen medarbetare som har heltidsbefattningar ska öka. När 
heltid införs bör dessutom en sammanhållen arbetstid utan delade turer eftersträvas. En plan 
för arbetet är framtagen i Tierps kommun. Arbetet ska pågå till den 31 maj 2021 då heltid som 
norm ska vara infört.

Marknadsföring av Tierps kommun som en attraktiv arbetsgivare

I kommunens strategi för kompetensförsörjning har följande arbetsgivarvarumärke för Tierps 
kommun fastslagits; ”I Tierps kommun säkerställs att rätt person finns på rätt plats, att var och 
en vet vad som ska göras och älskar att göra det. Kontaktvägarna är nära både internt i 
organisationen och gentemot övriga samhällsfunktioner. Närheten till universitet och 
högskolor ger goda utvecklingsmöjligheter. Det är lätt att pendla till och från Tierp”. 
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Genom till exempel sociala medier och mässor marknadsförs kommunen som en attraktiv 
arbetsgivare. Närvaron i sociala medier kommer att utvecklas.

Hälsofrämjande arbetsgivare

Sjukfrånvaron var 7,5 procent under 2018. Den totala sjukfrånvaron för kvinnor uppgick till 
8,1 procent och för män till 4,8 procent. Det högsta sjuktalet per verksamhet återfinns inom 
förskolan. Kostnaden för sjuklön, det vill säga de första 14 dagarna då kommunen betalar 
sjuklön, uppgick under 2018 till 12 mkr vilket är en ökning från 2010 då motsvarande kostnad 
låg på 5,7 mkr. 

Arbetet med att sänka sjukfrånvaron kräver många olika åtgärder. Kompetensen kring 
rehabilitering har förstärkts vilket har ökat chefsstödet i rehabiliteringsarbetet. Samarbetet 
med försäkringskassan och hälso- och sjukvården har intensifierats. 

Det är viktigt att följa den forskning som kan omsättas i verksamheten för att skapa 
hälsosamma arbetsplatser. Under december 2018 anslöt sig Tierps kommun till ett 
forskningsprojekt som drivs av Uppsala universitet. Projektet bygger på aktuell forskning 
kring faktorer som skapar hälsosamma arbetsmiljöer. Metoden kallas STAMINA och är ett 
strukturerat tidseffektivt arbetssätt med tillhörande metoder för ett inkluderande arbetsliv. 
Projektet startade i januari 2019 och pågår under två år. Varje chef får hjälpmedel att 
tillsammans med sina medarbetare åstadkomma ett systematiskt arbetsmiljö- och 
verksamhetsarbete, och det är viktigt att slutsatserna från projektet implementeras i 
verksamheterna.

Inom förskolan har ett forskningsprojekt bedrivits tillsammans med SKL och 
Linnéuniversitetet. Syftet vara att minska risken för medarbetare att drabbats av sjukdom på 
grund av utmattning genom att delta i reflekterande kollegiala samtalsgrupper. Resultatet av 
forskningsprojektet var mycket positivt vilket gör att fler grupper kommer att startas upp. 

Rättvis och engagerande arbetsgivare

En policy för lika rättigheter och möjligheter har beslutats av kommunfullmäktige. I Tierps 
kommun accepteras inte diskriminering eller trakasserier såsom, sexuella trakasserier eller 
kränkande särbehandling. Detta ska motverkas genom en framtagen rutin.

Det pågår också ett arbete med att åstadkomma rättvis lönesättning, tillitsbaserat ledarskap 
och att vara en inkluderande arbetsgivare. 

Lärande arbetsgivare

Årliga kartläggningar av kompetensbehovet görs och rutiner för avslutningssamtalen följs upp 
fortlöpande. Det är viktigt att säkerställa att samtliga medarbetare som slutar sin anställning 
får möjlighet att lämna synpunkter som kan leda till förbättringar. 

För att klara framtidens kompetensförsörjning ska användningen av ny teknik uppmuntras och 
främjas.
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Kompetens- och karriärutvecklande arbetsgivare

Genom individuella utvecklingsplaner kan man både säkra att kompetensen används rätt och 
kartlägga karriärmöjligheter. Det är även viktigt att medarbetare får arbeta med sin 
kärnkompetens. Att medarbetare kan utvecklas och göra karriär i kommunen är viktigt för att 
säkra framtida kompetensförsörjning.

Strategiskt rekryterande arbetsgivare

Enligt SKL arbetar 1,2 miljoner människor i välfärden. De kommande tio åren ökar både 
antalet barn och äldre i befolkningen kraftigt. Antalet personer i arbetsför ålder ökar däremot 
betydligt mindre. Det innebär att konkurrensen om arbetskraften på hela arbetsmarknaden 
kommer att tillta. Som framgår av andra avsnitt finns stor konkurrens inom flera områden 
inom kommunen, såsom legitimerade pedagoger, vårdpersonal, specialister inom IT och 
upphandling med flera. En ökad samverkan med utbildningsaktörer såväl inom som utanför 
kommunen är också viktigt för att säkerställa nuvarande och framtida kompetensbehov i 
kommunen.

Tierps kommun främjar lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande 
identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Villkor, rättigheter och utvecklingsmöjligheter ska upplevas och vara transparanta och tåla 
granskning.

Det pågår ett arbete med att införa kompetensbaserad rekrytering i kommunen och att tänka i 
nya banor då kompetensbehov uppstår. Att skapa goda arbetsmiljöer för att behålla 
medarbetare är ett viktigt arbete som ständigt måste fortgå.

Mål

Mål 5 Jämställdhet   
Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt.

Delmål för Tierps kommun:
5.6 Förbättra arbetsvillkor och arbetsmiljön inom kommunens verksamheter. Som 

arbetsgivare i en kvinnodominerad sektor har kommunen ett särskilt stort 
ansvar för att förbättra kvinnors arbetsvillkor. 

Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt     
Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och 
produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla.
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Delmål för Tierps kommun:
8.5 Verka för full sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla kvinnor och 

män, inklusive ungdomar och personer med funktionsnedsättning, samt lika lön 
för likvärdigt arbete.

Mål 10 Minskad ojämlikhet   
Minska ojämlikheten inom och mellan länder.

Delmål för Tierps kommun:
10.7 Verka för att alla människor, oavsett kön, funktionsnedsättning, etnicitet, 

ursprung, religion eller ekonomisk ställning, blir inkluderade i det sociala, 
ekonomiska och politiska livet.

    

Särskilda uppdrag 

Särskilda uppdrag för verksamhetsområden under kommunstyrelsen:

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

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

6.7.c Heltidsresan. Målet ska enligt avtal vara uppnått 2021.
6.7.d Alla verksamheter ska verka för att möjliggöra för fler deltidsbrandmän (RIB) bland 

kommunens medarbetare. 
6.7.e Kompetensbaserad rekrytering ska genomsyra alla verksamheter för att rekrytering 

alltid ska basera sig på det behov som finns vid rekryteringstillfället.  
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Kapitel 7 Ekonomi

Avsnitt 7.1 Ekonomin i sammandrag

Bokslut 
2016

Bokslut 
2017

Bokslut 
2018

Prognos 
2019

Budget 
2020

Från resultaträkningen
Nettokostnader (mnkr) 1078 1159 1237 1282 1289

därav avskrivningar (mnkr) 39 39 36 17 25
Förändring av eget kapital årets resultat 
(mnkr) 41,0 4,0 -30,4 -19,4 19,4
Från balansräkningen
Tillgångar (mnkr) 1085 1119 1080 1110 1171
Eget kapital (mnkr) 484 488 407 388 407
Långfristiga skulder och avsättning (mnkr) 358 363 392 393 405
Nettoinvesteringar (mnkr) 34 56 49 78 53
Soliditet (%) 45 44 0 35 35
Personalkostnader (mnkr) 811 858 902 894 930
Utdebitering kr 20:99 20:99 20:99 21:29 21:29
Antal kommuninvånare 31/12 20 744 20 930 21 127 21 180 21 220
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Avsnitt 7.2 Driftbudget
I driftbudgeten specificeras alla löpande kostnader som kommunen har för att driva och 
upprätthålla sin verksamhet, exempel på löpande kostnader är personalkostnader, hyror, inköp 
av förbruknings-varor och dylikt. Dessa kostnader kallas driftskostnader. Dessa finansieras av 
driftsintäkter, exempel barnomsorgs- och äldreomsorgsavgifter samt skatteintäkter och 
statsbidrag. Driftskostnader redovisas i en kommuns resultaträkning. 

Driftbudget (tkr)
Nämnd/Ansvarsområde Bokslut Prognos Budget Förslag Förslag Förslag

(per 0831) budget plan plan
   2018 2019 2019 2020 2021 2022
Revision 992 1 099 1 099 1 125 1 140 1 163

Valnämnd 394 259 319 29 30 31

Jävsnämnd 37 42 42 43 44 45

Lönenämnd 0 0 0 0 0 0

It-nämnd 0 0 0 0 0 0

Kommunstyrelsen: 1 192 410 1 246 512 1 197 317 1 244 503 1 261 925 1 287 163

Kommunchef 16 496 0 0 0 0 0

Gemensam service 34 705 62 778 62 778 60 382 61 227 62 452

Medborgarservice 71 812 70 683 55 323 70 465 71 450 72 880

Produktion: 1 069 397 1 110 850 1 079 216 1 113 656 1 129 247 1 151 832

Kultur och fritid 67 789 73 081 73 081 75 912 76 975 78 514

Förskola 122 113 136 345 133 307 139 673 141 628 144 461

Grundskola 253 122 260 917 252 824 269 827 273 605 279 077

Gymnasieskola 125 963 125 990 123 333 119 081 120 748 123 163

Äldreomsorg 239 261 268 446 270 487 268 470 272 228 277 672

Funktionshindradeomsorg 95 480 100 084 96 784 104 065 105 522 107 633

Individ- och familjeomsorg 165 669 145 366 129 400 136 628 138 541 141 312

Summa nettokostnad 1 193 834 1 245 090 1 198 777 1 245 699 1 263 139 1 288 401
Finansiering 1 163 428 1 225 702 1 212 176 1 265 086 1 281 802 1 308 106

Resultat -30 406 -19 389 13 399 19 387 18 663 19 704
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Ramförändringar på verksamhetsnivå

Verksamhetsövergripande ramförändringar

Förändring 
(tkr)

Orsak/Förklaring

-500 Översyn och anpassning av antalet enheter telefoner/datorer och licenser i organisationen 
som helhet.

-1 000 Möteseffektivisering för att minska stressen på alla nivåer och ge mer tid till ordinarie 
arbetsuppgifter/ökad produktion/minskade sjukskrivningar.

-1 000 Organisationsövergripande energieffektiviseringar.

-500 Inköpsstopp hävs - införande av rutin för godkännande i förväg (idag sker det i efterhand).

Tabell 6.1 Verksamhetsövergripande besparingar som fördelas ut på verksamheterna utifrån omsättning.

Gemensam service

Förändring 
(tkr)

Orsak/Förklaring

-1 000 Ökat samarbete med andra kommuner för att dela på kompetenser.

-10 Borttagning av begravningsförrättare.

-60 Uppsägning av prenumerationer på Dagens samhälle till förtroendevalda.

-63 Ej annonsering inför Kommunfullmäktige i UNT, Arbetarbladet och Upplands Nyheter. 
(Annonsering kvarstår i Norra Uppland som delas ut till alla hushåll.)

-3 200 Uthyrning av Högbergsparken.

-260 Ny modell för partistöd: höjning av grundstödet från 9 300 till 25 000 samt sänkning av 
mandatstöd från 57 % till 40 % av prisbasbeloppet per mandat.

-1 500 Engångskostnader - extra anslag i ram för 2019: Utbildningsinsats samt PA-system i A-
salen.

850 Införande av kvalitetsledningssystem, engångskostnad som kommer generera systematiska 
effektiviseringsvinster för att stötta organisationen i att klara av framtidens ekonomiska 
utmaningar. 

1 200 Flytt av kostnad för gamla brandstation från Medborgarservice till Gemensam service.

500 Ansvaret för hyresavtalet, tecknat med TKAB, av crosshallen flyttas från Gymnasiet till 
Gemensam service.

-125 Hyreskostnad av 25 % av Crosshallen, den del som beräknas nyttjas av Gymnasiet.

Tabell 6.3: Driftbudget – ramförändringar, Gemensam service

Medborgarservice

Förändring 
(tkr)

Orsak/Förklaring

-1 200 Flytt av kostnad för gamla brandstation från Medborgarservice till Gemensam service.

-165 Affärskompetens avsluta deltagande. Projektet är slutfört.

-50 Minskad budget för marknadsföringsaktiviteter.

-220 Borttagande av informationscenter (marknadsföringsbidrag: Leufsta, Porten, Örbyhus).
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50 Digital lösning för att ersätta fysiska informationscenter.

-175 Elitidrottsbidrag tas bort.

-150 NIS, minskat driftsbidrag. "Företagargala"-konceptet görs om, kostnadsanpassas.

-20 Fribiljetter till företagargala upphör i och med nytt koncept.

-140 Subventionerade sommarjobb erbjuds inte 2020. Från och med den 1 augusti 2019 behöver 
arbetsgivare bara betala ålderspensions-avgift 10,21% istället för 31,42% som annars gäller 
för sociala avgifter för anställda som fyllt 15 men ännu inte 18 år vid årets ingång.

-500 Mattransporter i egen regi.

11 000 Reavinster ska ej längre ingå verksamhetens driftbudget, läggs direkt på resultatet i de fall 
de uppstår. Ramkompensation för att väga upp den överoptimistiska siffran som lades på 
verksamheten tidigare, minimerad risk för extrema underskott när vinster uteblir.

5 000 Utökad ram på grund av ökade kostnader för bland annat medfinansieringsavtal 
Trafikverket, räddningsnämnden, outhyrda lokaler, Tobo masugn, snöröjning med mera. 

Tabell 6.4: Driftbudget – ramförändringar, Medborgarservice

Kultur och fritid

Förändring 
(tkr)

Orsak/Förklaring

-1 300 Försäljning av campingen i Söderfors enligt fullmäktigebeslut 2018 (Verksamhetsplan och 
budget 2019-2022), minskade driftskostnader.

1 300 Helårseffekt av hyra för Möbeln, 2019 ingick enbart halvårshyra i ramtilldelning.

Tabell 6.5: Driftbudget – ramförändringar, Kultur och fritid

Förskola

Förändring 
(tkr)

Orsak/Förklaring

500 Kompetensutveckling för att befintlig personal ska kunna examineras som förskolelärare, 
påbörjad satsning sedan tidigare.

634 Flytt av budget för kost från äldreomsorg

1 500 Aktuellt behov av extra personal för barn i behov av särskilt stöd.

1 000 Ökat antal barn inom verksamheten.

Tabell 6.6: Driftbudget – ramförändringar, Förskola

Grundskola

Förändring 
(tkr)

Orsak/Förklaring

2 500 Insatser för att höja behörigheten till gymnasiet samt satsning på elevhälsa.

1 225 Flytt av budget för kost från äldreomsorg

2 600 Ökat antal elever på särskola och träningsskola med 12 elever.

6 000 Kompensation för kraftigt höjda skolskjutskostnader 2020, UL-avtal.
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Tabell 6.7: Driftbudget – ramförändringar, Grundskola

Gymnasieskola

Förändring 
(tkr)

Orsak/Förklaring

-5 000 Effektivisering av lokaler och ökad samordning med vuxenutbildningen. Aktivt arbete för att 
sänka de interkommunala kostnaderna.  

-1 500 Helårseffekt nedlagd crossinriktning, enligt fullmäktigebeslut 2018.

-500 Ansvaret för hyresavtalet, tecknat med TKAB, av crosshallen flyttas till Gemensam service.

-140 Subventionerade sommarjobb erbjuds inte 2020. Från och med den 1 augusti 2019 behöver 
arbetsgivare bara betala ålderspensionsavgift 10,21% istället för 31,42% som annars gäller 
för sociala avgifter för anställda som fyllt 15 men ännu inte 18 år vid årets ingång.

541 Flytt av budget för kost från äldreomsorg

125 Hyreskostnad av 25 % av Crosshallen, den del som beräknas nyttjas av Gymnasiet.

Tabell 6.8: Driftbudget – ramförändringar, Gymnasieskola

Äldreomsorg

Förändring 
(tkr)

Orsak/Förklaring

-3 500 Avveckling av del av Hällbacka, pågår. 

-2 400 Flytt av budget för kost till förskola, grundskola och gymnasium

-5 000 Fortsatt halverad drift på Danielsgården då platserna ej behöver tas i anspråk.  

-1 500 Närvårdsplatser på geriatriken, avtal upphör 20191231.

1 500 Förstärkning av arbetet med effektiv och nära vård i samverkan med regionen.

1 000 Förstärkning av digitaliseringsarbetet inom äldreomsorgen.

1 400 Tillskott för att finansiera externa placeringar inom socialpsykiatrin.

Tabell 6.9: Driftbudget – ramförändringar, Äldreomsorg

Funktionshindradeomsorg

Förändring 
(tkr)

Orsak/Förklaring

2 000 Volymökning i gruppbostäder.

3 000 Etablering av en ny mindre enhet där köpt plats kan tas hem plus en ny verkställighet.

Tabell 6.10: Driftbudget – ramförändringar, Funktionshindradeomsorg
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Individ- och familjeomsorg

Förändring 
(tkr)

Orsak/Förklaring

9 000 Ökade anslag på grund av fortsatt högt inflöde av orosanmälningar gällande barn samt 
tecken på konjunkturnedgång.

-500 Inför rutin att alltid kalla till SIP (samordnad individuell planering) vid placering för att få en 
korrekt ansvarsfördelning.

-3 000 Ökat antal hemmaplanslösningar istället för köpta placeringar.

Tabell 6.11: Driftbudget – ramförändringar, Individ- och familjeomsorg
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Avsnitt 7.3 Investeringsbudget
En investering räknas inte som en driftkostnad eftersom det är en kostnad av engångskaraktär 
och ha en belopp överstigande ett prisbasbelopp och en livslängd över 3 år. 
Investeringsbudgeten delas normalt upp i två delar, investeringsverksamhet och 
exploateringsverksamhet. Exploateringsverksamheten avser oftast investering och utveckling 
av nya områden inom kommunen, t.ex. Siggbo området.

En investering finansieras antingen med lån från externa långivare som exempelvis banken 
eller från kommunen själv. De kostnader som uppstår i samband med räntebetalningar och 
värdeminskning på investeringen kallas för kapitalkostnad, vilket är en driftkostnad.

Exempel på investeringar i en kommun kan vara investeringar i vägar och VA nätet. Det kan 
vara byggandet av en ny skola eller behovet av att anpassa en skola efter nya förutsättningar.

Investeringsbudget (tkr)
2020 2021 2022

Kommunstyrelsen:
Kommunchef 0 0 0
Gemensam service 750 750 750
IT-nämnden 10 000 10 000 10 000

Medborgarservice 33 435 19 875 21 375
Produktion:

Kultur och fritid 1 250 950 950
Förskola 750 750 750
Grundskola 3 500 1 100 1 100
Gymnasieskola 1 500 1 500 1 500
Äldreomsorg 1 500 1 500 1 500
Funktionshindradeomsorg 350 350 350
Individ- och familjeomsorg 350 350 350

Exploatering
Kommunstyrelsen

Medborgarservice 31 000 72 500 59 750

Investeringsbudgeten specificeras i bilaga 6 och nettoexploateringen i bilaga 7.
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Avsnitt 7.4 Resultatbudget 
Resultatbudget 
(tkr)

Redovisat Budget Prognos Förslag Förslag Förslag
(per 0831) budget Plan Plan

2018 2019 2019 2020 2021 2022
Verksamhetens intäkter* 309 715 338 783 263 544 381 575 386 917 394 655
Verksamhetens kostnader* -1 510 662 -1 535 754 -1 527 899 -1 646 083 -1 675 890 -1 713 581
Avskrivningar** -35 871 -38 032 -17 260 -24 664 -24 516 -23 616
Verksamhetens 
nettokostnader -1 236 818 -1 235 003 -1 281 615 -1 289 172 -1 313 489 -1 342 542

   
Skatteintäkter 841 578 874 501 881 660 905 001 925 674 953 310
Generella statsbidrag 361 175 376 117 383 873 402 178 405 598 408 555
Verksamhetens resultat -34 064 15 615 -16 082 18 007 17 783 19 324

   
Finansiella intäkter 9 788 4 360 8 791 6 380 6 380 6 380
Finansiella kostnader -6 130 -6 576 -12 098 -5 000 -5 500 -6 000

   
Årets resultat -30 406 13 399 -19 389 19 387 18 663 19 704

* I kolumnerna Budget 2020 till och med Plan 2022 är inte interna poster avdragna från verksamhetens intäkter 
och kostnader.
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Avsnitt 7.5 Finansieringsbudget

Finansieringsbudget (tkr) Utfall Prognos Budget Plan Plan
2018 2019 2020 2021 2022

   
Löpande verksamhet    
Årets resultat -30 406 -19 389 19 387 18 663 19 704
Justering för avskrivning 35 434 17 260 24 664 24 516 23 616

Justering för upplösning bidrag statlig infrastruktur 602 819 819 819 819
Minskning av avsättningar pga utbetalningar -2 837 -13 140 -2 287 -2 456 -2 660
Justering för övr ej likviditetspåverkande 
poster 27 373 12 826 14 753 19 242 19 512
Ö (-) / M (+) av förråd m.m. -5 042 -554 1 272 3 332 2 986
Ö (-) / M (+) av kortfristiga fordringar -22 441 21 601 -2 591 -2 643 -2 696
Ö (+) / M (-) av kortfristiga skulder 13 344 48 954 28 547 25 818 12 728
Kassaflöde från den löpande verksamheten 16 027 68 377 84 565 87 291 74 009

   
Investeringsverksamhet    
Investeringar i immateriella anl.tillgångar -339 0 0 0 0
Investeringar i materiella anl.tillgångar -56 591 -87 336 -84 385 -99 625 -87 385
Investeringsbidrag till materiella anl.tillgångar 0 0 0 0
Försäljning av materiella anl.tillgångar 3 346 1 250 1 250 2 000 2 000
Investering i finansiella tillgångar -11 183 0 0 0 0
Försäljning av finansiella tillgångar 0 0 0 0 0
Kassaflöde från investeringsverksamheten -64 767 -86 086 -83 135 -97 625 -85 385

   
Finansieringsverksamhet    
Nyupptagna lån 0 0 0 0 0
Amortering av skuld 0 0 0 0 0
Ökning av långfristiga fordringar 0 0 0 0 0
Minskning av långfristiga fordringar 178 176 176 176 176
Ö (-) / M (+) av lång- och kortfristiga 
placeringar 0 0 0 0 0
Kassaflöde från finansieringsverksamhet 178 176 176 176 176
      
Årets kassaflöde -48 562 -17 533 1 606 -10 158 -11 200

   
Likvida medel vid årets början 96 245 47 683 30 150 31 756 21 598
Likvida medel vid årets slut 47 683 30 150 31 756 21 598 10 398
Förändring likvida medel -48 562 -17 533 1 606 -10 158 -11 200
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Avsnitt 7.5 Balansbudget

Balansbudget (tkr) Utfall Prognos Budget Plan Plan
2018 2019 2020 2021 2020

Tillgångar    
Anläggningstillgångar    
Materiella och immateriella anl.tillg. 525 909 594 735 653 206 725 315 786 084
Finansiella anläggningstillgångar 318 068 317 892 317 716 317 540 317 364
Summa anläggningstillgångar 843 977 912 627 970 922 1 042 855 1 103 448
Bidrag till statlig infrastruktur 16 278 16 859 16 040 15 221 14 402
Omsättningstillgångar    
Lager 6 913 7 467 6 707 5 928 5 132
Exploateringsfastigheter 13 510 13 510 12 998 10 443 8 254
Kortfristiga fordringar 151 151 129 550 132 141 134 784 137 479
Kassa och bank 47 683 30 150 31 756 21 598 10 398
Summa omsättningstillgångar 219 257 180 677 183 601 172 754 161 263
Summa tillgångar 1 079 512 1 110 163 1 170 563 1 230 830 1 279 113
Eget kapital, avsättningar och 
skulder    
Eget kapital    
Eget kapital vid årets början 437 347 406 941 387 552 406 939 425 601
Årets förändring av eget kapital -30 406 -19 389 19 387 18 663 19 704
Summa eget kapital 406 941 387 552 406 939 425 601 445 305
Avsättningar    
Pensionsskuld 100 873 110 968 122 812 137 976 153 206
Andra avsättningar 15 630 6 621 7 243 7 865 8 487
Summa avsättningar 116 503 117 589 130 055 145 841 161 693
Skulder    
Långfristiga skulder 275 341 275 341 275 341 275 341 275 341
Kortfristiga skulder 280 727 329 681 358 228 384 047 396 774
Summa skulder 556 068 605 022 633 569 659 388 672 115
Summa eget kapital 1 079 512 1 110 163 1 170 563 1 230 830 1 279 113
avsättningar och skulder    

Avsnitt 7.6 Nyckeltal

Bokslut Prognos Budget Plan Plan
2018 2019 2020 2021 2022

Nettokostnadernas (exkl. avskr.) andel av 
skatteintäkter och generella statsbidrag 99,8% 99,9% 96,7% 96,8% 96,8%

Finansnettots andel av skatteintäkterna -0,3% 0,3% -0,1% -0,1% 0,0%

Årets resultat -30 406 -19 389 19 387 18 663 19 704

Soliditet 38% 35% 35% 35% 35%
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Kapitel 8 Ägardirektiv

Om kommunens bolag

Kommunen har två bolag, Tierps kommunfastigheter AB (TKAB) samt Tierps Energi och 
Miljö AB (TEMAB). Dessa två bolag har i sin tur var sitt dotterbolag, AB Tierpsbyggen 
(ABTB) respektive TEMAB FjärrvärmeAB (TFAB).

Bolagen är helägda av Tierps kommun och är en del av kommunens verksamhet. Bolagens 
verksamhet regleras, utöver av lag och av bolagsordningen, av ägardirektiv utfärdade av 
kommunfullmäktige och fastställda av en bolagsstämma.

Bolagen ska följa de av kommunen antagna styrdokument som är applicerbara för det aktuella 
bolagets verksamhet. Styrelserna i de kommunala bolagen ansvarar för att verksamheten i 
respektive bolag bedrivs i enlighet med bolagets ändamål och fullmäktiges ägardirektiv samt 
övriga krav som beslutas av kommunfullmäktige eller kommunstyrelse.

Nytt i ägardirektiven

Till år 2020 läggs följande uppdrag till i ägardirektiven till bolagen:

Ägardirektiv för samtliga bolag
- En ökad samverkan ska ske mellan bolag samt mellan bolag och 

kommunorganisationen för att effektivisera verksamheterna och minimera 
dubbelarbete med syfte att sänka driftkostnader inom hela koncernen och 
stärka koncerntänket.
(nya §7 Tierps Energi & Miljö AB, §5 TEMAB FjärrvärmeAB, §9 Tierps 
kommunfastigheter AB, §9 AB Tierpsbyggen) 

Ägardirektiv för Tierps kommunfastigheter AB (TKAB)
- Arbetet med att minska energiåtgången i de lokaler som bolaget förvaltar ska 

intensifieras med syfte att sänka driftskostnader för kommunens verksamheter 
samt minska energibehovet utifrån ett hållbarhetsperspektiv.
(ny §8)

Ägardirektiv för AB Tierpsbyggen (ABTB)
- Ett varierat bostadsbestånd i hela kommunen med olika boendeformer som 

stimulerar flyttkedjorna ska eftersträvas i kombination med innovativa 
hållbarhetslösningar.
(ny §7)
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Kapitel 9 Uppföljning

Tidsplan

Tidsplan för bokslut, internkontroll, månadsprognoser, tertial- och delårsrapport:

År 2020 Beslutande organ
24 mars Uppföljning internkontrollplan 2019 Kommunstyrelsen

15 april Bokslut och årsredovisning för 2019 Kommunfullmäktige

26 maj Tertialrapport 2020 Kommunstyrelsen

20 oktober Internkontrollplan för 2021 Kommunstyrelsen

3 november Delårsrapport och prognos per augusti 2020 Kommunstyrelsen

3 november Plan för Tierps kommuns ekonomi och 
verksamheter 2021-2023, samt skattesats 

Kommunfullmäktige

Ekonomiprognoser tas fram per mars, april, juli, augusti, september, oktober. Vid behov kan 
prognos även tas fram per november. Prognoserna behandlas av utskott/kommunstyrelse.

Hållbar utveckling - Agenda 2030

Hållbar utveckling innebär att vi tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande 
generationers möjlighet att tillfredsställa sina behov. Genom 17 globala hållbarhetsmål antog 
världens stats- och regeringschefer ett globalt ramverk för hållbar utveckling i FN:s 
generalförsamling 2015, Agenda 2030.

De tre dimensionerna av hållbar utveckling, det vill säga de ekonomiska, sociala och 
miljömässiga genomsyrar målen för att skapa hållbar, inkluderande och rättvis utveckling för 
alla. Utmaningarna i hållbarhetsarbetet är till stor del globala, men lösningarna är främst lokala. 

Genom sitt demokratiuppdrag har kommunen en viktig roll för att skapa engagemang, få 
genomslag och åstadkomma förändring i arbetet för en hållbar utveckling. Kommunen är också 
viktig i det konkreta genomförandet genom att vara huvudman för flera centrala verksamheter 
som omnämns i Agenda 2030, bland annat omsorg, skola, samhällsplanering och miljö- och 
hälsotillsyn. 

Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) har tagit fram nyckeltal som stöd för 
kommuners och regioners genomförande av Agenda 2030. Här nedan presenteras nyckeltalen 
för Tierps kommun.
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Mål 1 Ingen fattigdom

Fattigdom omfattar fler dimensioner än den ekonomiska. Fattigdom innebär bl.a. även 
brist på frihet, makt, inflytande, hälsa, utbildning och fysisk säkerhet.

Nyckeltal 2015 2016 2017 2018
Invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll, andel 
(%)

11,8 11,5 11,7

Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt 
bistånd, andel (%) av befolkningen

1,6 1,5 1,5

Mål 2 Ingen hunger

Avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning och förbättrad nutrition samt 
främja ett hållbart jordbruk.

Nyckeltal 2015 2016 2017 2018
Invånare med fetma, andel (%) 18 21
Ekologiskt odlad åkermark, andel (%) 10 12 13 15

Mål 3 Hälsa och välbefinnande 

Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar.

Nyckeltal 2015 2016 2017 2018
Medellivslängd kvinnor, år 84,1 83,9 83,8 83,3
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Medellivslängd män, år 79,7 79,7 78,9 79
Långtidssjukskrivna med psykiska sjukdomar och 
syndrom samt beteendestörningar, andel (%)

34,6 

Fallskador bland personer 65+, 3-årsm, antal/100 000 
inv

3534 3492 3228

Antibiotikaförsäljning kommun, recept/1000 inv 323 313 290,9 268,4

Mål 4 God utbildning för alla  

Säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja 
livslångt lärande för alla.

Nyckeltal 2015 2016 2017 2018
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, 
hemkommun, andel (%) 78,2 85,6 79,6 83,5
Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positivt 
svar, andel (%)

83,1 85,7

Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, 
andel (%)

67,9 70,0 67,9 69,4

Elever på SFI som klarat minst två kurser, av nybörjare 
två år tidigare, andel (%)

45 43 45 45

Mål 5 Jämställdhet   

Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt.

Nyckeltal 2015 2016 2017 2018
Heltidsarbetande månadsavlönade, kommun, andel (%) 55 55 57 59
Föräldrapenningdagar som tas ut av män, andel av 
antal dagar (%)

23,1 23,7 25,7 28,0

Kvinnors mediannettoinkomst som andel av mäns 
mediannettoinkomst, andel (%)

73,1 73,9 75,1 

Kvinnors mediannettoinkomst som andel av mäns 
mediannettoinkomst, kommunalt anställda, andel (%)

96,4 95,3 95,2 95,4

Mål 6 Rent vatten och sanitet    

Säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla.

Nyckeltal 2015 2016 2017 2018
Vattentäkter med vattenskyddsområde, andel (%) 100 100
Sjöar med god ekologisk status, andel (%) 45,5 45,5
Vattendrag med god ekologisk status, andel (%) 26,7 26,7
Grundvattenförekomster med god kemisk och 
kvantitativ status, andel (%)

100 100

Mål 7 Hållbar energi för alla     
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Säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, hållbar och modern energi för alla.

Nyckeltal 2015 2016 2017 2018
Elavbrott, genomsnittlig avbrottstid per kund (SAIDI), 
minuter/kund

180,3 124,7

Fjärrvärmeproduktion av förnybara energikällor på 
värmeverk inom det geografiska området, andel (%)

99,7 99,4

Slutanvändning av energi totalt inom det geografiska 
området, MWh/inv

29 30 30 

Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt     

Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv 
sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla.

Nyckeltal 2015 2016 2017 2018
Bruttoregionalprodukt (BRP), kr/inv 290 845 304 474
Långtidsarbetslöshet 25-64 år, andel (%) av bef. 4,0 4,3 4,6 4,6
Invånare 17-24 år som varken arbetar eller studerar, 
andel (%)

12,0 11,5 10,0 

Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur      

Bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar 
industrialisering samt främja innovation.

Nyckeltal 2015 2016 2017 2018
Tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s, andel (%) 32,1 34,8 48,4 51,9
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) – Totalt, NKI. 69 71 68 71

Mål 10 Minskad ojämlikhet   

Minska ojämlikheten inom och mellan länder.

    

Nyckeltal 2015 2016 2017 2018
Ginikoeffecient, index 0,374 0,369 0,362
Invånare 16-84 år med avsaknad av tillit till andra, 
andel (%)

27

Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller 
studera (status efter 90 dagar), andel (%)

19 21 28 40

Brukarbedömning daglig verksamhet LSS – Brukaren 
får bestämma om saker som är viktiga, andel (%)

64 66

Mål 11 Hållbara städer och samhällen    
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Göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.   

Nyckeltal 2015 2016 2017 2018
Demografisk försörjningskvot 0,84 0,84 0,85 0,85
Trångboddhet i flerbostadshus, enligt norm 2, andel 
(%).

17,9 18,5 20,6

Utsläpp till luft av kväveoxider (NOx), totalt, kg/inv 26,5 26,1 25,9
Utsläpp till luft av PM2.5 (partiklar <2.5 mikrom). 
Kg/inv

3,82 3,76 3,70

Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion        

Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

Nyckeltal 2015 2016 2017 2018
Insamlat hushållsavfall totalt, kg/person 219,1 184,3 178,3
Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, 
inkl. biologisk behandling, andel (%)

25,7 38,1

Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel 
(%)

22 23

Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna        

Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess 
konsekvenser.

Nyckeltal
2015 2016 2017 2018

Utsläpp till luft av växthusgaser totalt, ton CO2-
ekv/inv

7.62 7.39 7,9

Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%) 39,7 41,1 33,1 30,1
Miljöbilar, andel av totalt antal bilar i det geografiska 
området, (%)

15.0 14.5 13.5 13.4

Genomsnittlig körsträcka med personbil, mil/inv 796,6 805,2 806,9 786,9
Befolkning i kollektivtrafiknära läge, andel (%) 62,7 62,7 62,3

Mål 14 Hav och marina resurser       

Bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt för en hållbar 
utveckling.

Nyckeltal 2015 2016 2017 2018

Marint skyddad havsareal, andel (%) 16,6 16,9 16,9

Mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald        
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Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar, 
bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt hejda förlusten av biologisk 
mångfald.

Nyckeltal 2015 2016 2017 2018

Skyddad natur totalt, andel (%) 3,9 3,9 3,9 5,3

Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen        

Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, tillhandahålla 
tillgång till rättvisa för alla samt bygga upp effektiva, och inkluderande institutioner 
med ansvarsutkrävande på alla nivåer. 

Nyckeltal 2015 2016 2017 2018
Valdistrikt med lägst valdeltagande i senaste 
kommunalval, andel (%)

77,3 77,3 77,3 68,6

Invånare 16-84 år som avstår från att gå ut ensam, 
andel (%)
Anmälda våldsbrott, antal/100 000 inv 686 844 917 824
Årets resultat som andel av skatt & generella 
statsbidrag kommun, (%)

1,3 3,8 0,3 – 2,5

Mål 17 Genomförande och globalt partnerskap   

Stärka genomförandemedlen och återvitalisera det globala partnerskapet för hållbar 
utveckling.       

Nyckeltal saknas för detta mål

Regionala utvecklingsstrategin

Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) är en långsiktig strategi som handlar om hur 
organisationen Region Uppsala vill möta framtidens utmaningar och utveckla det geografiska 
området Uppsala län tillsammans med Tierps kommun och övriga kommuner i länet. I den 
nuvarande regionala utvecklingsstrategin finns elva stycken mål som ska uppfyllas under 
perioden 2020 till 2030.   

EN VÄXANDE REGION
Mål för Uppsala län

 Planera för 5000 bostäder per år till år 2023 för att bygga ikapp behoven och 
därefter minst 2100 nya bostäder per år för att möta befolkningstillväxten.

 De samlade utsläppen av växthusgaser, i absoluta tal, ska ha minskat med minst 40 
procent till år 2020 jämfört med år 1990. Till 2040 ska utsläppen vara minst 80 
procent lägre än år 1990 i enlighet med miljömålsberedningens slutförslag. (Bas: 
2,38 miljoner ton CO2-ekvivalenter år 1990). Fram till år 2030 ska utsläppen för 
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inrikes transporter vara minst 70 procent lägre jämfört med 2010 års nivå. (Bas: 
0,888 miljarder ton år 2010).

 Minst 90 procent av alla hushåll och verksamheter ska vara anslutna till snabbt och 
kapacitetsstarkt bredband, minst 100 Mb/ sek, till 2020. Till 2030 ska 100 procent 
vara uppnått. (Bas: 67 % och 52 % år 2015).

 Antalet resor i kollektivtrafiken ska fördubblas till år 2020 och kollektivtrafikens 
marknadsandel av motoriserade resor ska fördubblas till år 2030. (Bas: år 2006).

 Produktionsvärdet från jordbruks- och trädgårdssektorn ska öka 20 procent fram 
till år 2030 (Bas 1562 mkr år 2013, mål år 2030: 1874 mkr). Produktionsvärdet 
från ekologiska livsmedel ska under samma period öka med minst 200 procent. 
(Bas 218 mkr år 2013, mål år 2030: 654 mkr).

EN NYSKAPANDE REGION
Mål för Uppsala län

 Antalet globalt konkurrenskraftiga innovativa och entreprenöriella företag ska öka. 
Indikatorer: antalet exporterande företag och exportvärdets andel av 
bruttoregionalprodukten (BRP). (Bas: 898 år 2014) och exportvärdets andel av 
BRP (Bas: 17 % år 2013).

 Privata och offentliga investeringar i FoU ska uppgå till minst 6 % av BRP. (Bas: 
5,8 % år 2013.).

 I Uppsala län ska det startas minst 13 företag per 1000 invånare år 2020. (Bas: 
11,5 år 2015.).

EN REGION FÖR ALLA
Mål för Uppsala län

 Andelen gymnasieelever med examen inom 4 år ska överstiga 75 procent år 2020. 
Till år 2030 ska minst 80 procent ta examen inom 4 år. (Bas: 70 % år 2015).

 Tilliten bland länets invånare ska öka till år 2020. (Bas: 76 % år 2012.) I Uppsala 
län ska andelen sysselsatta i åldrarna 20–64 år överstiga 80 % år 2020. (Bas: 77,3 
% år 2014).

 Regioninvånarna ska ha landets högsta självskattade hälsa, med minskade 
skillnader mellan grupper och individer. (73 % år 2012. 4:a i landet).
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Bilaga 1 - Styrdokument
Redovisning av beslutade styrdokument fram till och med 2019-09-17.

Aktiverande styrdokument (måldokument)

De aktiverande dokumenten fokuserar på vad som ska uppnås och vad som ska göras. Dessa 
är de enda styrdokument som innehåller tydliga mål. De bör också vara tidsbestämda. 
Varefter som mål uppnås måste nya beslutas.

Typer av dokument: Vision, strategi, program, plan, handlingsplan*

Beslutade av kommunfullmäktige
Diarienr Dokumentägare Gäller fr o m Revideras senast

Vision för Tierps kommun 2015/763 Gemensam service 2015-09-15 saknar datum 
Avfallsplan 2018/282 Medborgarservice 2019-01-01 2022-12-31
Biblioteksbruk, biblioteksplan för 
Tierps kommun

2019/226 Kultur och fritid 2019-04-09 2021-12-31

Boendeplan bostad med särskild 
service för vuxna enligt 9:9§ LSS, 
2016-2030

2016/678  2016-09-20 2030-12-31

Boendeplan för äldre i Tierps 
kommun 2014-2035

2014/436  2014-06-10 2035-12-31

Bostadsförsörjningsplan 2013-2025 2012/660  2013-04-09 saknar datum 
Cykelplan för Tierps kommun 2016/601 Medborgarservice 2016-09-20 2030-12-31
Energistrategi för Tierps kommun 2014/819 Medborgarservice, 

bolagen
2014-12-16 saknar datum 

E-strategi för Tierps kommun 2009-
2013

2008/376 Gemensam service 2009-01-01 saknar datum

Näringslivsstrategi 2010/111 Medborgarservice 2010-04-27 saknar datum 
Plan för kommunens ekonomi och 
verksamhet 

Gemensam service beslutas årligen

Program för uppföljning av och 
insyn i kommunens verksamheter 
2018-2019

2017/451 Gemensam service 2018-01-01 2019-12-31

Skola 2020 2013/530 Utbildning 2013-12-17 2020-12-31
Strategi för integration i Tierps 
kommun

2016/469  2016-09-20 2020-09-20

Strategi för närvårdssamverkan i 
Uppsala län 2018-2020

2017/965  2018-01-01 2020-12-31

Tillgänglighetsplan för offentlig 
utemiljö i Tierps kommun

2016/182 Medborgarservice 2016-04-05 2030-12-31

Trafikförsörjningsplan för Tierps 
kommun 2005/2006

2004/180 Medborgarservice 2004-11-02 saknar datum 

VA-plan 2014/188 Temab 2014-06-10 saknar datum 
Varuförsörjningsplan för Tierps 
kommun

2019/441 Medborgarservice 2019-09-17 2024-09-17

Äldre 2020 2010/3 Vård och omsorg 2010-04-27 saknar datum 
Översiktsplan 2010-2030 2011/211 Medborgarservice 2011-12-14 Aktualitetsprövas 

varje mandatperiod

Beslutade av kommunstyrelsen
Diarienr Dokumentägare Gäller fr o m Revideras senast

Handlingsplan - Boendeplan för 
äldre i Tierps kommun 2014-2035

2015/273 Vård och omsorg 2015-03-10 saknar datum 

Internkontrollpan 2018/924 Gemensam service 2019-01-01 2019-12-31
Konkurrensstrategi för åren 2008-
2009

2008/223 Gemensam service 2008-05-27 2009-12-31
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Ledningsplan avseende 
extraordinär händelse

2008/327 Gemensam service 2008-06-17 saknar datum 

Plan för utbildningar på 
introduktionsprogrammet

2019/653 Utbildning 2019-09-03 2019-06-30

Tillsynsplan för tillståndsgivning i 
Tierps kommun

2019/30 Medborgarservice 2019-01-01 2020-12-31

Tillsynsplan och behovsbedömning 
för miljö- och hälsoskydd och 
strålskydd i Tierps kommun

2019/31 Medborgarservice 2019-01-01 2019-12-31

Tillsynsplan och behovsbedömning 
för offentlig livsmedelskontroll i 
Tierps kommun

2019/32 Medborgarservice 2019-01-01 2020-12-31

Beslutade av jävsnämnden
Diarienr Dokumentägare Gäller fr o m Revideras senast

Tillsynsplan för tillståndsgivning i 
Tierps kommun

JN2019/4 Medborgarservice 2019-01-01 2020-12-31

Tillsynsplan och behovsbedömning 
för miljö- och hälsoskydd och 
strålskydd i Tierps kommun

JN2019/3 Medborgarservice 2019-01-01 2019-12-31

Tillsynsplan och behovsbedömning 
för offentlig livsmedelskontroll i 
Tierps kommun

JN2019/5 Medborgarservice 2019-01-01 2020-12-31

Normerande styrdokument (förhållningsdokument)

De normerande dokumenten fokuserar på hur de som är verksamma i kommunen beter sig, 
såväl utåt mot kommunmedborgarna som inom kommunens organisation. De ska säkerställa 
att handlanden som upprepas av kommunen utförs på samma sätt, oavsett när de utförs och av 
vem. Normerande dokument har alltid tolkningsföreträde framför aktiverande dokument.

Typer av dokument: Policy, riktlinje, regel, rutin*, processnorm*

Beslutade av kommunfullmäktige
Diarienr Dokumentägare Gäller fr o m Revideras senast

Arbetsmiljöpolicy 2016/384 Gemensam service 2016-06-14 varje mandatperiod
Bredbandspolicy 2000/43 Medborgarservice 2000-04-04 Saknar datum
Finanspolicy 2009/332 Gemensam service 2009-12-01 saknar datum 
Folkhälsopolicy för Uppsala län 2009/222 2009-09-15 saknar datum 
Funktionsnedsättning 2025 2012/415 2013-06-11 2025-12-31
Idrotts- och fritidspolicy 2015/697 Kultur och fritid 2015-10-15 saknar datum 
Kommunikationspolicy 2010/260 Gemensam service 2010-10-01 saknar datum 
Konkurrenspolicy Gemensam service 2000-17-10 saknar datum 
Kulturpolicy 2015/696 Kultur och fritid 2015-11-15 saknar datum 
Lönepolicy 2015/939 Gemensam service 2016-01-01 saknar datum 
Naturvårdspolicy för Tierps kommun Medborgarservice x saknar datum 
Pensionspolicy 2005/156 Gemensam service 2005-08-01 saknar datum 
Policy för barnkonventionen i Tierps 
kommun

2011/65 Gemensam service 2011-03-01 saknar datum 

Policy för belönings och 
förslagsverksamhet

2002/120 Gemensam service 2003-01-01 saknar datum 

Policy för ersättning av 
utbildningskostnader

1993/212 Gemensam service 1993-04-27 saknar datum 

Policy för funktionsnedsättning 2025 
för Tierps kommun

2012/415 Vård och omsorg 2013-06-11 saknar datum 

Policy för hållbar utveckling 2021 i 
Tierps kommun

2011/303 2011-12-14 saknar datum 

Policy för intern och extern 
kameraövervakning

2008/395 Gemensam service 2009-12-01 saknar datum 

Policy för lika rättigheter och 
möjligheter

2019/381 Gemensam service 2019-04-24 2023-06-30
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Policy vid alkohol- och drogproblem 
inom kommunens verksamheter

2017/1018 Gemensam service 2017-12-19 Saknar datum

Regler för skolskjuts och elevresor 2019/432 Utbildning 2019-09-17 2023-06-30

Säkerhetspolicy för Tierps 
kommuns verksamheter

2019/229 Gemensam service 2019-09-17 2023-06-30

Tillgänglighetspolicy 2008/104  2008-09-16 saknar datum 
Trafiksäkerhetspolicy - Medborgarservice 2000-11-28 saknar datum 
Upphandlingspolicy 2011/107 Gemensam service 2011-04-05 saknar datum 
Vatten- och avloppspolicy 2013/228 Temab 2013-05-01 saknar datum 

Beslutade av kommunstyrelsen
Diarienr Dokumentägare Gäller fr o m Revideras senast

Resepolicy 2006/7 Gemensam service 2006-01-31 saknar datum 
Kriskommunikationsplan för Tierps 
kommun

2018/617 Gemensam service 2018-12-18 2022-12-31

Kostriktlinje och vision för 
kostverksamhet

2013/300 Gemensam service 2013-04-23 saknar datum 

Mål och riktlinjer för fritidsgårdar 2007/440 Kultur och fritid 2007-10-09 saknar datum 
Riktlinje för arbetsstipendium för 
konstnärlig verksamhet i Tierps 
kommun

2017/960 Kultur och fritid 2018-01-01 saknar datum 

Riktlinje för frivilligarbetare 2012/683 Gemensam service 2013-01-29 saknar datum 
Riktlinje för intern kontroll och insyn 
i kommunens verksamheter

2017/450 Gemensam service 2017-10-01 2020-12-31

Riktlinje för pedagogisk måltid inom 
förskola, skola och omsorg

2013/299 Utbildning 2013-05-01 saknar datum 

Riktlinjer för sociala bostäder i 
Tierps kommun

2019/554 IFO 2019-09-03 2023-09-30

Riktlinje för stöd och hjälp i ordinärt 
och boende enligt socialtjänstlagen   

2018/252 Vård och omsorg 2018-06-01 saknar datum 

Riktlinjer för direktupphandling 2012/643 Gemensam service 2013-01-01 saknar datum 
Riktlinjer för ersättning för 
kurslitteratur mm vid 
högskolestudier på fritiden

Gemensam service 19900501 saknar datum 

Riktlinjer för fettavskiljare för 
verksamhetsutövare och 
fastighetsägare i Tierps kommun

2015/1043 Temab 2016-02-09 saknar datum 

Riktlinjer för försörjningsstöd och 
ekonomisk bistånd

2017/990 Individ och 
familjeomsorgen

2018-01-01 saknar datum 

Riktlinjer för hantering av bisyssla 2012/658 Gemensam service 2013-02-01 saknar datum 
Riktlinjer för hantering av hot och 
våld i arbetsmiljön

2019/230 Gemensam service 2019-05-28 2023-06-30

Riktlinjer för investering 2015/124 Gemensam service 2015-02-03 saknar datum 
Riktlinjer för officiell flaggning i 
Tierps kommun

2011/323 Gemensam service 2011-09-06 saknar datum 

Riktlinjer för vårdnadsöverflytt vid 
familjehem överstigande tre år i 
samma familjehem

2011/205 Individ och 
familjeomsorgen

2011-05-31 saknar datum 

Riktlinjer för marknadsföringsbidrag 
för Tierps kommun

2016/868 Medborgarservice 2016-11-29 2019-06-30

Riktlinjer för insatserna 
kontaktperson, ledsagare och 
umgängesstöd

2019/98 Individ och 
familjeomsorgen

2019-04-01 2022-04-01

Riktlinje för prioriteringar vid 
livsmedelsupphandlingar

2019/437 Gemensam service 2019-05-28 2020-12-31

Riktlinje för tilläggsbelopp för barn 
och elever i behov av extraordinärt 
stöd

2019/431 Utbildning 2019-06-12 2020-06-12

Riktlinjer för utmärkelsen årets 
eldsjäl

2017/960 Kultur och fritid 2018-01-01 saknar datum 

Lokal tolkning av begrepp i plan och 
bygglagen (2010:900 och plan och 
byggförordningen (2011:338)

2011/170 Medborgarservice 2011-04-19 saknar datum 

Kravrutin 2008/60 Gemensam service 2008-04-01 saknar datum 
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Kvalitetssäkring av stöd och hjälp till 
barn och ungdomar i Tierps 
kommun

2012/599 Individ och 
familjeomsorgen

2012-12-04 saknar datum 

Rutin för tillämpningen av lex Sarah 
inom kommunal verksamhet

2017/847 Gemensam service 2019-04-01 2024-03-31

Rutin lex Sarah inom yrkesmässigt 
bedriven enskild verksamhet och 
verksamhet vid Statens 
institutionsstyrelse

2019/216 Gemensam service 2019-04-01 2024-03-31

Organiserande dokument

De organiserande dokumenten fokuserar på uppdrag, roller och ansvar i olika delar av 
kommunens organisation. Till denna dokumentgrupp hör även de dokument som styr de 
kommunala bolagen.

Typer av dokument: Arbetsordning, reglemente, bolagsordning, ägardirektiv, 
delegationsordning

Beslutade av kommunfullmäktige
Diarienr Dokumentägare Gäller fr o m Revideras senast

Arbetsordning för 
kommunfullmäktige och 
fullmäktigeberedningar

2018/1014 Gemensam service 2019-06-12 2022-12-31

Instruktion för kommundirektör 2017/946 Gemensam service 2018-01-01 saknar datum 
Reglemente för gemensam IT-
nämnd i Tierps och Älvkarleby 
kommuner

2015/822 Gemensam service 2015-11-03 saknar datum 

Reglemente för gemensam 
lönenämnd i Tierps, Älvkarleby och 
Knivsta kommuner

2015/823 Gemensam service 2015-11-03 saknar datum 

Reglemente för handikapprådet 2013/430 Gemensam service 2013-08-01 saknar datum 
Reglemente för jävsnämnden 2006/111 Gemensam service 2007-01-01 saknar datum 
Reglemente för kommunalt 
pensionärsråd

2010/333 Gemensam service 2010-12-14 saknar datum 

Reglemente för kommunstyrelsen 2017/970 Gemensam service 2018-02-27 2021-12-31
Reglemente för krisledningsnämnd 2017/949 Gemensam service 2018-02-27 2021-12-31
Reglemente för Tierps kommuns 
revisorer

2006/111 Gemensam service 2007-01-01 saknar datum 

Reglemente uppdragsbeskrivning 
för kommunalråd, oppositionsråd 
och gruppledare

2018/1023 Gemensam service 2019-01-01 2022-12-31

Reglemente för valnämnden 2006/111 Gemensam service 2007-01-01 saknar datum 
Reglemente för IT-nämnd 2017/162  2019-01-01 saknar datum 
Stadgar för Stiftelsen för Tierps 
kommuns stipendiefond

2017/829  1978-02-28 saknar datum 

Från vision till värdeord  2004-04-20 saknar datum 

Beslutade av kommunstyrelsen
Diarienr Dokumentägare Gäller fr o m Revideras senast

Delegationsordning jävsnämnden Gemensam service uppdateras 
regelbundet

uppdateras 
regelbundet

Delegationsordning 
kommunstyrelsen

Gemensam service uppdateras 
regelbundet

uppdateras 
regelbundet

Dokumenthanteringsplan för 
Individ- och familjeomsorgen

2017/777 Gemensam service 2018-05-29 saknar datum 

Dokumenthanteringsplan för 
gallring av handlingar av tillfällig 
eller ringa betydelse

2013/143 Gemensam service 2013-04-23 saknar datum 
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Dokumenthanteringsplan för 
styrande, ledande, och vissa 
verksamhetsstödjande funktioner 
med kommunstyrelsen som 
myndighet

2018/45 Gemensam service 2018-12-04 saknar datum 

Attestförteckning Gemensam service uppdateras 
regelbundet

fastställs årligen

Externt riktade dokument

De externt riktade dokumenten fokuserar på villkoren för att bo, verka och vistas i kommunen 
samt nyttjandet av den kommunala servicen. Hit hör till exempel regler (föreskrifter och 
ordningar) och taxor (avgifter).

Typer av dokument: Regel, taxa

Beslutade av kommunfullmäktige
Diarienr Dokumentägare Gäller fr o m Revideras senast

Regler och avgifter för pedagogisk 
verksamhet för barn 1-13 år

2016/84 Utbildning 2016-01-01 saknar datum 

Fastighetsägares skyldigheter 
avseende gångbanerenhållningen 
m.m

2007/429 Medborgarservice 2007-10-23 saknar datum 

Lokala hälsoskyddsföreskrifter för 
Tierps kommun

x Medborgarservice 1992-02-11 saknar datum 

Lokala ordningsföreskrifter för 
Tierps kommun

2014/811 Medborgarservice 2015-03-01 saknar datum 

Renhållningsordning 2018/221 Medborgarservice 2018-05-01 2022-12-31
Skolskjutsbestämmelser-lokal 
riktlinje

2012/235 Utbildning 2012-06-01 saknar datum 

Regel för politiska aktiviteter, 
propaganda och övriga aktiviteter 
vid röstmottagningsställen i Tierps 
kommun

2018/741  Gemensam 
service

2018-08-21 2022-08-21

Reglemente för färdtjänst och 
riksfärdtjänst

2009/291 Individ och 
familjeomsorgen

2009-09-15 saknar datum 

Regler för kommunalt partistöd 2015/33 Gemensam service 2015-03-01 saknar datum 
Regler för Tierps kommuns 
miljöpris

2011/108  2011-05-01 saknar datum 

Plan- och bygglovstaxa  inklusive 
kart- och mätdata

2018/464 Medborgarservice 2018-07-12 2019-12-31

Taxa för renhållning 2018/937 Temab 2019-01-01 2019-12-31
Taxa för slamavgifter 2018/938 Temab 2019-01-01 2019-12-31
Taxa avseende markpriser
och återtagningsavgift

2017/689 Medborgarservice 2017-09-19 saknar datum 

Taxa för allmänna vatten- och 
avloppsanläggningar

2018/936 Temab 2019-01-01 2019-12-31

Taxa för nyttjande av kommunens 
mark

2015/277 Medborgarservice 2015-07-01 saknar datum 

Taxa för offentlig kontroll av 
livsmedel och dricksvatten

2018/863 Medborgarservice 2019-01-01 2019-12-31

Taxa för prövning och tillsyn 
enligt  alkohollagen, tobakslagen, 
lag om handel av vissa receptfria 
läkemedel samt lag om elektroniska 
cigaretter och påfyllningsbehållare

2019/408 Medborgarservice 2019-07-01 2019-12-31

Taxa för prövning och tillsyn inom 
miljöbalkens område samt 
strålskyddslagen

2018/866 Medborgarservice 2019-01-01 2019-12-31

Taxa för tjänster och service i 
anslutning till insatser enligt LSS

2017/784 Vård och omsorg 2017-10-31 saknar datum 

Taxa grävtillstånd 2018/878 Medborgarservice 2019-01-01 2020-06-30
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Regler för taxor vid 
korttidsuthyrning

2015/698 Kultur och fritid 2016-01-01 saknar datum 

Taxor och biljettyper vid baden i 
Tierps kommun

2014/803 Kultur och fritid 2016-01-01 saknar datum 

Regler för taxor vid 
korttidsuthyrning, samt bilaga 1-4 

2015/698 Kultur och fritid 2016-01-01 saknar datum 

Taxa förkopior, avskrifter och 
utskrifter

2016/921 Gemensam service 2017-01-01 saknar datum 

Beslutade av kommunstyrelsen
Diarienr Dokumentägare Gäller fr o m Revideras senast

Normer för utdelning av Tierps 
kommuns företagarstipendium

x Medborgarservice 1993-01-01 saknar datum 

Regler för bidrag till föreningar 2017/960 Kultur och fritid 2018-01-01 saknar datum 
Regler för bidrag till studieförbund 2017/960 Kultur och fritid 2018-01-01 saknar datum 

Beslutad av valnämnd
Diarienr Dokumentägare Gäller fr o m Revideras senast

Regel för politiska aktiviteter, 
propaganda och övriga aktiviteter 
vid röstmottagningsställen i Tierps 
kommun

2018/741  Gemensam service 2018-08-21 2022-08-21

Stödjande dokument

De stödjande dokumenten utgör ett komplement till de styrande dokumenten och kan sägas vara 
rekommendationer för hur vi ska förstå de styrande dokumenten. Stödjande dokumenten kan till 
exempel finnas inom områden som är reglerat genom lagstiftning och nationella förordningar

Typer av dokument: Vägledning, information

Beslutade av kommunfullmäktige
Diarienr Dokumentägare Gäller fr o m Revideras senast

Vägledning för tillsättning av, arbete 
i och utvärdering av tillfälliga 
fullmäktigeberedningar 

2017/905 Gemensam service 2017-12-19 2021-12-31

Styrdokument som upphört under 2019

 Riktlinjer för marknadsföringsbidrag för Tierps kommun, diarienr 2016/868, gällde under 
perioden 2016-11-29 till 2019-06-30

 Plan för krishanteringsarbete, diarienr 2017/447, gällde under perioden 2017-06-01 till 
2019-03-30.

* Dessa typer av styrdokument fastställer tjänstemannaorganisationen.
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Bilaga 2 - Organisation

Politisk organisation

Kommunfullmäktige är Tierps kommuns högsta beslutande instans. Kommunfullmäktiges roll 
är att besluta vad som ska nås utifrån kommuninvånarnas perspektiv. Kommunfullmäktige har 
49 ordinarie ledamöter och 30 ersättare som väljs vart fjärde år.

Kommunfullmäktige Mandatperiod
Partier  2018-2022
Centerpartiet (C) 11
Kristdemokraterna (KD) 2
Liberalerna (L) 1
Miljöpartiet de gröna (MP) 2
Moderaterna (M) 7
Socialdemokraterna (S) 15
Sverigedemokraterna (SD 8
Vänsterpartiet (V) 3
Tabell 7 Mandatfördelning i kommunfullmäktige för mandatperioden 2018-2022

Demokratiberedningen är en fast beredning knuten till kommunfullmäktige. Fullmäktige kan, 
utöver demokratiberedningen, inrätta tillfälliga beredningar. Beredningarna ska utgöra en 
direkt länk mellan fullmäktige och medborgarna, dialogen kan ske till exempel genom öppna 
sammanträden och medborgardialog. I februari 2019 tillsattes en tillfällig beredning för att 
arbeta med framtagande av en ny översiktsplan och ett reviderat bostadsförsörjningsprogram.

Valnämnden ansvarar, på lokal nivå, för genomförandet av allmänna val till riksdag, 
kommun- och landstingsfullmäktige, val till Europaparlamentet samt folkomröstningar.

Jävsnämnden hanterar tillsyn av och tillstånd för kommunens egna verksamheter. Detta för att 
inte komma i konflikt med jävsbestämmelserna.

Lönenämnden är en gemensam nämnd som Tierps kommun är värdkommun för. I 
Lönenämnden ingår Knivsta, Älvkarleby och Tierps kommun

IT-nämnden är en gemensam nämnd som Tierps kommun är värdkommun för. Tierps 
kommun har sedan flera år tillbaka haft en gemensam IT-nämnd med Älvkarleby kommun. 
År 2019 bilades en ny gemensam IT-nämnd där Heby, Knivsta, Älvkarleby, Östhammar och 
Tierps kommun samarbetar. 

Uppsala kommun är värdkommun för samarbetena inom överförmyndarnämnden och 
räddningsnämnden. 

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att besluta vad som ska göras och att se 
till att kommunfullmäktiges beslut verkställs. Tierps kommun har samlat i princip all 
verksamhet direkt under kommunstyrelsen. Det innebär att kommunstyrelsen även är att 
betrakta som nämnd enligt kommunallagen. Styrelsen består av 15 ordinarie ledamöter och 15 
ersättare valda av kommunfullmäktige. 
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Kommunstyrelsen
Fördelning av poster: ordinarie ersättare
Centerpartiet (C) 2 2
Kristdemokraterna (KD) 1 1
Liberalerna (L) 1 1
Miljöpartiet de gröna (MP) 1 1
Moderaterna (M) 2 2
Socialdemokraterna (S) 5 4
Sverigedemokraterna (SD 2 2
Vänsterpartiet (V) 1 2
Tabell 8 Fördelning av poster i kommunstyrelsen 

Fyra utskott arbetar under kommunstyrelsen:
 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott, 5 ordinarie ledamöter och 4 ersättare
 Utskottet samhällsbyggnad, 4 ordinarie ledamöter och 3 ersättare 
 Utskottet barn och ungdom, 4 ordinarie ledamöter och 3 ersättare
 Utskottet arbete och omsorg, 4 ordinarie ledamöter och 3 ersättare

Utskotten har delegation att fatta vissa beslut, i övrigt bereder de ärenden till 
kommunstyrelsen.

Tjänstemannaorganisation

Tjänstemannaorganisationen består av kommundirektör och tre block; produktion, gemensam 
service och medborgarservice.

Kommundirektörens ansvarsområden är bland andra att leda, samordna och utveckla 
kommunens verksamheter så att de bedrivs effektivt och i enlighet med politiskt uppsatta mål 
och fattade beslut. 

Produktion - Större delen av kommunens verksamheter hör till blocket produktion. Här finns 
individ- och familjeomsorg, vård- och omsorg, utbildning samt kultur och fritid.

Medborgarservice är ”vägen in” till Tierps kommun för medborgare och näringsliv. 
Medborgarservice ska vara kommunens ansikte utåt och ansvarar för myndighetsutövning, 
rådgivning, vägledning, marknadsföring, kommunikation och service.

Gemensam service ska ge den politiska organisationen, kommundirektör och verksamheterna 
stöd med nämndadministration, ekonomi, arbetsliv- och personalfrågor, upphandling, 
löneadministration, pensioner, dokumenthantering, kvalitets- och utvecklingfrågor.

IT-förvaltningen arbetar för fem kommuner, Heby, Knivsta, Älvkarleby, Östhammar och 
Tierps kommun.   

Tierps kommun har två kommunala bolag; Tierps kommunfastigheter AB samt Tierps Energi 
och Miljö AB.

Tierps kommunfastigheter AB hanterar skötsel, underhåll samt investeringar i merparten av de 
lokaler som kommunen använder för sin verksamhet. Tierps kommunfastigheter AB har ett 
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dotterbolag, AB Tierpsbyggen, som är Tierps kommuns helägda bostadsföretag.

Tierps Energi och Miljö AB hanterar det praktiska utförandet inom vatten och avlopp, 
renhållning och gata/park. Tierps Energi och Miljö AB har ett dotterbolag, TEMAB 
Fjärrvärme AB, som försörjer villor, industrier, skolor, handels- och serviceföretag med 
miljövänlig värme i Tierp, Karlholmsbruk och Örbyhus.

 

Bild 1 Kommunens organisation
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Bilaga 3 – IT-nämndens budget och verksamhetsplan
IT-nämndens budget och verksamhetsplan enligt förslag från gemensamma IT-nämnden 
§ 24/2019.

Verksamhetsplan 2020

IT-nämnden
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Verksamhetsidé

Nämndens ansvarsområde är övergripande strategiska och taktiska it-frågor samt operativa it-insatser 
för kommunerna enligt de definitioner och beslut som tas av nämnden. 

Redovisning av strategier för att uppnå målen

Nämnden ska arbeta för att möjliggöra för kommunerna att arbeta i en samverkanskultur för att få mer 
effektiva lösningar för såväl kärnverksamheterna som för IT-verksamheten. 
Nämndens ansvar är även att medverka i de fem kommunernas digitala utvecklingsarbete samt stödja 
samordning av verksamhetsutvecklingsinsatser som är IT-relaterade. Nämnden ska sträva efter att 
arbeta i en samverkans- och samförståndskultur.

Inriktningsmål

Nämnden ska även verka för att kontinuerligt effektivisera IT-verksamheten för att kunna leverera IT-
tjänster till förvaltningarna till överenskomna servicenivåer. Uppdraget innefattar även att ge 
överenskommet stöd för IT-relaterade verksamhets- och utvecklingsfrågor.

Uppdrag och uppgifter

Den gemensamma nämnden ansvarar för:

 strategisk och taktisk utveckling av IT-relaterade områden
 support/helpdesk av IT-relaterade områden
 IT-drift av den centrala servermiljön för kommunerna
 att leda en referensgrupp för inköp och logistik av gemensamma IT-produkter och IT-tjänster 
 hantering av telefonifunktionen enligt separata överenskommelser med varje kommun
 inventarieadministration för IT-relaterade produkter, samt motsvarande stöd för 

inventarieadministration av förvaltningarnas verksamhetskritiska IT-system
 förvaltningarnas kommunikationsnät
 avtal som är en förutsättning för nämndens ansvarsområden

Dessutom har nämnden i uppdrag att vara stöd:

 i kommunernas digitala utveckling / digitala transformation
 för verksamheterna vid upphandling av förvaltningsspecifika IT-produkter och IT-tjänster, 

inklusive produkt- och modellval
 för förvaltningar vid IT-projekt och andra utvecklingsprojekt

Ansvaret för kommunernas förvaltning, inklusive t ex krisberedskap och informationssäkerhet samt 
den så kallade digitala utvecklingen, åligger i sin helhet respektive kommun, men nämnden kan efter 
överenskommelse i digitaliseringsrådet ges i uppdrag av en eller flera kommuner att ta fram besluts-
underlag och medverka i dessa frågor. Särskilt bör nämnden arbeta för att se över möjligheter till 
gemensamma lösningar som stöd vid allvarlig samhällsstörning. Nämnden ansvarar för den tekniska 
och produktmässiga säkerheten som är ett stöd för kommunernas förvaltningsarbete.

Nämnden ansvarar för att leveranserna inom de olika områdena sker enligt överenskomna 
servicenivåer. Dessa nivåer bör vara gemensamma för samtliga kommuner, men enstaka skillnader 
kan förekomma. Nivåerna beslutas av nämnden på förslag från digitaliseringsrådet efter beredning 
tillsammans med it-förvaltningen. Överenskomna servicenivåer avrapporteras regelbundet till 
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funktioner som beslutas av varje kommun. En årlig avstämning av nivåerna sker efter beredning och 
med beslut i nämnden.

Samverkansmodell

It-nämndens förvaltning verkställer nämndens beslut. Förvaltningen samråder med ett 
digitaliseringsråd som utgörs av tjänstemän, en ifrån vardera kommun. Varje kommun utser sin 
representant. 
Digitaliseringsrådets uppgift är att i samråd med respektive kommun fånga upp, prioritera samt besluta 
om IT-relaterade utvecklings- och förändringsprojekt som är gemensamma för en eller flera av 
kommunerna. I bilden nedan kallas det ”E-styr” och den processen stödjer kommunernas 
gemensamma utvecklingsarbete. 

Bild: Organisationsskiss

Nämnden har en förvaltning som svarar för beredning och verkställighet av ärenden inom nämndens 
ansvarsområden. Förvaltningen är placerad i värdkommunen och samtliga arbetstagare i den 
gemensamma förvaltningen har sin anställning i värdkommunen. Förvaltningen ska ha lokal närvaro 
hos de fem kommunerna för att leverera överenskommen lokal support och service. De gemensamma 
funktionerna inom förvaltningen ska placeras för att nå bäst effektivitet.

Verksamhetsförändringar och övriga frågor av strategisk betydelse

För att få effekt av en gemensam IT-organisation samt skapa förutsättningar för ytterligare samverkan 
inom andra kommunala verksamhetsområden behöver IT-infrastrukturen konsolideras samt uppdateras 
på ett antal områden. 

Tack vare att den gemensamma it-nämnden bildades i januari 2019 så har kärnverksamheterna beslutat 
om gemensam upphandling av två större verksamhetssystem. Det är tre av de fem kommunerna i 
vardera upphandlingen. Det är Tierp, Heby och Knivsta som upphandlar vård- och omsorgssystem 
samt Älvkarleby, Tierp och Heby som upphandlar skolsystem tillsammans. Samtal pågår inom flera 
andra områden om samverkan och detta medför att IT-organisationen behöver skapa en IT-miljö som 
är homogen och gemensam för de fem kommunerna. 

För att ta till vara på de rationaliseringsmöjligheter som en samverkan kring it-verksamheten skapar 
behöver vi konsolidera de tre nuvarande driftcentra och därefter funktions-outsourca de områden där 
externa leverantörer, genom stordriftsfördelar m.m. kan sköta mer effektivt/säkert. Detta sker redan 
idag genom den gemensamma processen för klienter(direktleveranser till slutkund) samt inom 
print/copy via den upphandling som görs gemensamt för de fem kommunerna.

IT-nämndens bidrag för att nå målen i Agenda 2030 finns inom flera av agendans delområden. Vi 
bidrar bl.a. till minskad miljöpåverkan genom att understödja digitala samverkansformer som minskar
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resandet. Tid och plats ska elimineras som hinder för rationell samverkan mellan de fem kommunerna. 
Genom våra upphandlingar främjar vi via våra partners och kunder en hållbarare konsumtion och 
produktion. 

I den kundenkät där alla chefer i de fem kommunerna har fått lämna sina synpunkter ser vi en klart 
högre kundnöjdhet samt lägre kostnader i de tre kommuner där vi har första linjens support samt drift i 
egen regi. Att kundnöjdheten är högre i de kommuner där vi har ”first-line”-supporten i egen regi 
bekräftar tesen om att vi behöver hålla ihop hela supportprocessen i en organisation.

Inom en period av 6 månader måste av ovanstående anledningar ett beslut fattas angående det avtal 
som idag finns för extern it-drift av två av de fem kommunernas. LOU möjliggör inte att övriga tre 
kommuner kan nyttja tjänster från leverantören vilket begränsar kostnadseffektiviteten. Oavsett vilken 
väg man väljer så står it-nämnden inför investeringar i den centrala servermiljön vilken är ålderstigen. 
Här kommer en extern rådgivare att konsulteras för att få ett väl underbyggt beslutsmaterial. Den nya 
omvärldsbilden samt de ökade hoten gör att it-säkerhetsfrågorna ställer nya krav på var och vem som 
hanterar vår information. För att höja it-säkerheten och samtidigt öka kostnadseffektiviteten bör en 
utvärdering och planering av sammanhållen it-drift i egen regi göras. 

Ett omställningsprojekt från drift i extern regi till drift i egen regi eller omvänt kostar tid och pengar. 
Vid omställningen från Axians till Advania för Knivsta och Heby under 2017 landade omställnings-
projektet på ca 3,2 miljoner. Förr(2021) eller senare(2025) kommer ett omställningsprojekt för de två 
kommunerna, antingen till en ny leverantör eller till egen regi inom Cassiopeia. För att öka 
kostnadseffektiviteten bör beslut i ett konsolideringsprojekt tas så snart som möjligt. Observera att ett 
omställningsprojekt till egen regi måste finansieras utöver vad som finns med i denna 
verksamhetsplan. 

Verksamhetsstyrning och budget

Styrning, planering och budget för den gemensamma nämnden upprättas av värdkommunen enligt 
dess styrmodell efter samråd med de andra deltagande kommunerna. Värdkommunen kallar till 
samråd och samråd ska ske minst en gång per år. I samrådet ska det finas representanter från samtliga 
deltagande kommunstyrelser. Huvudpunkter i samrådet är uppföljning av utförd insats från it-nämnden 
samt eventuella justeringar i överenskommelser som reglerar verksamheten, representationen i olika 
funktioner samt de ekonomiska principerna.

Budgeten följs upp löpande i enlighet med kommunernas rutiner och lämnas vid tider som bestäms av 
värdkommunen i enlighet med dess planering.

Den gemensamma IT-verksamheten ska årligen avge verksamhetsberättelse avseende senaste 
verksamhetsåret till de samverkande kommunerna. Denna levereras enligt värdkommunens gällande 
tidplan.

5

906



IT-nämnden

76 av 108

IT-nämndens ekonomi

Driftsbudget 2020 

Det finns stora skillnader i vad som ingår i de dåvarande IT-organisationernas ekonomi och i hur 
mycket medel som har investerats i central utrustning. Även geografiska skillnader innebär att 
samtliga kostnader inte solidariskt kan fördelas via en gemensam fördelningsnyckel. Från 2019 till 
2020 så har medlemsavgiften räknats upp med 1,3 % (2,3-1), åren efter kalkyleras med 1%.

Driftsbudgetens intäkter och kostnader redovisas därför i tre separata delar; medlemsgifter, 
kommunspecifika delar och IT-tjänsteavtal.

 Med medlemsavgift avses de gemensamma kostnaderna som fördelas ut till 
medlemskommunerna utifrån en gemensam fördelningsnyckel fastslagen i digitaliseringsrådet. 

 Kommunspecifika delar avser de tjänster som administreras av IT-nämnden men ej ingår i 
medlemsavgiften. Målsättningen är att denna del på sikt ska minska och flyttas över till att 
ingå i medlemsavgiften. 

 IT-tjänsteavtalen avser huvudsakligen verksamheternas och de kommunala bolagen tjänster 
som till exempel drift och support av klientdatorer/surfplattor, skrivare med mera. Dock ingår 
inte kapitaltjänst för arbetsplatsutrustning i denna post.       

Investeringsbudget 2020
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I investeringsbudgeten visas de gemensamma investeringar i central IT-infrastruktur som sker i 
värdkommunen. Ägandet av central utrustning ska it-nämnden stå för. Övrig utrustning bland annat 
arbetsplatsutrustningarna ägs av respektive kommun. 

Avskrivningskostnaderna för investeringar budgeteras med annuitet på 5 år till 2 procents 
internränta. En investering på 1 000 Tkr resulterar i en genomsnittlig årlig kostnad på cirka 212 Tkr 
under 5 år. År 2020 är det första året för de gemensamma investeringarna inom ramen för IT-
nämnden. Alla tidigare gjorda investeringar kvarstår i respektive medlemskommun.    

Investeringsinformation:

I dagsläget existerar tre olika servermiljöer inom de fem kommunerna. Två i egen regi i Östhammar 
och i Tierp/Älvkarleby samt en extern miljö hos leverantören Advania för Heby och Knivsta. Dessa tre 
miljöer behöver omstruktureras och konsolideras för att dels skapa driftsfördelar för IT-
organisationen, dels förutsättningar för verksamheterna att samutnyttja resurser och bygga ny 
samverkan mellan verksamheterna.

Detta innebär att IT-organisationen går mot att bygga en gemensam användarkatalog (AD, Active 
directory) för de fem kommunerna samt ett redundant 10-gigabitsnät mellan kommunhuvudorterna. 
De idag tre existerande servermiljöerna behöver bytas ut för att kunna garantera driftsäkerheten och 
skapa samverkansmöjligheter. Den nuvarande utrustningen är till stora delar avskriven(5år) och till 
viss del omodern vilket medför att garantier och service upphör på grund av hög ålder på delar eller 
hela miljön.

Av ovanstående anledningar behöver nyinvesteringar göras i servermiljöerna på samtliga tre drifts-
lokationer alternativt investering i gemensamma servermiljöer.

1. Central kommunikationslösning – denna investering syftar till att bygga ihop och skapa 
redundans i fibernätet mellan de olika kommunerna. Denna är en delvis ny tjänst. 

2. Central servermiljö – denna investering syftar till att bygga ihop och driftsätta en gemensam 
serverplattform för kommunerna. 

3. Printserver – denna investering syftar till att skapa en servermiljö för den befintliga 
strukturen. Själva behovet av inköp av kopiatorer redovisas under kommunspecifika inköp. 
Verksamheten undersöker dock alternativa lösningar i stället för en egen investering i 
printserver som till exempel köp av tjänst.     

4. Övrigt – denna post avser ej specificerad investering. IT-organisationen ser en vikt i att ha en 
investeringsmöjlighet om ett behov skulle uppstå.      

Med en investering på 10 600 tkr för år 2020 så kommer verksamheten behöva ett tillskott på 2 249 
tkr till kapitaltjänst (avskrivningar och internränta) per år för den återstående ramperioden. Detta är 
utöver den generella kostnadsuppräkningen på 1 % av föregående års budget. Verksamheten 
bedömer att en effektiviseringsfaktor till 3 % behövs för att uppnå framtid effektiviseringar av 
verksamheten (se stycket om verksamhetsförändringar och övriga frågor av strategisk betydelse).  
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Prisindex för kommunal verksamhet 

Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) är avsett för att användas för kommunerna som underlag 
vid beräkning av kostnadernas utveckling i fasta löner och priser som är framtaget av Sveriges 
Kommuner och Landsting. Som framgår i  bilaga 2 så prognostiseras den reella kostnadsökningen 
framgent bli betydligt högre; 3 procent för 2020, – 2,9 procent för 2021, 2,8 procent för 2022, än den 
generella uppräkningen på 1 procent i denna verksamhetsplan.  Detta resulterar i att redan år 2022 
så behöver IT-nämnden effektivisera verksamheten för ca 2 500 tkr om 1 procentsuppräkningen 
kvarstår under kommande ramperioden. Detta utöver den effektiviseringsfaktor som står i tabellen 
ovan.  

Fördelningsnyckel - procentfördelning

Från och med 2020 och framåt så kan procentfördelningen emellan kommunerna förändras. Den eller 
de kommuner som växer snabbare än resterande kommunerna kommer således också att få en större 
del av kostnaderna genom att procentsatsen ändras.  

Övergripande modell 

Ovanstående fördelningsnyckel har tidigare beslutats och används för fördelning av 
personalkostnaderna, men ……

It-förvaltningen har i uppdrag av Digitaliseringsrådet att fördela samtliga kostnader mellan 
kommunerna och de enskilda verksamheterna genom en enkel modell som är solidarisk och rättvis. 
Modellen ska även ge möjlighet för varje enhet att påverka sina it-kostnader.

It-förvaltningen föreslår därför en övergripande modell där it-förvaltningen har tre 
huvudintäktsposter; medlemsavgifter, kommunspecifika kostnader och it-tjänsteavtalen.

Medlemsavgiften för varje kommun är:
1) Kostnaden för personal, it-material, lokaler och fordon och övriga kostnader som fördelas enligt 

it-fördelningsnyckeln.
2) Datacenterkostnader, inklusive licenser, och telefonikostnader fördelas efter antalet AD-konton 

med större tyngd för ADM- än för EDU-konton.
3) Nät- och kommunikationskostnader fördelas efter antal switchar (alternativt portar) som varje 

kommun har installerade.
Fakturering av medlemsavgiften sker efter överenskommelse med ekonomicheferna.
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Kommunspecifika kostnader är:
1) Extern drift (Advanias driftavtal) där justering har gjorts för att Heby och Knivsta kommuner inte 

ska få dubblerad personalkostnad.
2) Separata projekt som inte berör alla fem kommuner. 

It-tjänsteavtalen möjliggör för enskild verksamhet att delvis påverka sina kostnader. Den största 
kostnaden är för licenserna och kostnaderna fördelas genom antal datorer/iPads och skrivare.

910



IT-nämnden

80 av 108

Fördelning kostnader per kommun

Fördelning medlemsavgift per kommun avser beslutad fördelningsnyckel i procent multiplicerat med 
budget 2020 för medlemsavgifter. I budget 2020 fördelas 33 770 Tkr enligt nedan. 

Observera att det finns centrala IT-kostnader i respektive medlemskommun som t.ex. kapitaltjänst 
som kan behöva beaktas. Från Tierps kommuns totala budget avräknas ersättningen för värdskapet.

Se kostnadsfördelningen förklarat närmare i stycket om övergripande modell (sidan 8). 
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Kostnadsfördelning 

IT-budgeten för 2020 fördelas i stora drag enligt nedanstående kostnadsposter. Detta är en 
förenkling av kostnadsposterna för att bättre kunna illustrera IT:s resursförbrukning.   

Personalkostnader – avser kostnader för personal inkl. omkostnadspålägg, tjänsteresor, utbildning 
m.m. 

Köp av tjänst från Värdkommun – Denna kostnad avser köp av tjänster från Tierps kommun som till 
exempel inom HR, Upphandling, ekonomi. 

Lokalhyra – IT-nämnden föreslås ta över befintliga externa hyresavtal från respektive kommun. I de 
fall IT-personal nyttjar befintliga lokaler i delar av kommunhus eller likande så ersätter IT-nämnden 
berörd kommun. Ersättning fastställs till en fast avgift per m² och år. Medlemskommun fakturerar IT-
nämnd. 

Fordonskostnader – avser kostnader för resor som sker med tjänstebil under arbetstid. Kostnader 
uppkommer dels genom egna kommunbilar (leasing, drivmedel, skatt och försäkring); dels genom lån 
av bil från respektive kommun alternativ lån av bil från bilpool. IT-nämnden debiteras faktisk 
självkostnad från respektive kommun.  Dock måste IT:s tjänstebil i respektive kommun ha ”rätt” 
kommunmärkning, med andra ord så används Tierps tjänstebilar enbart i Tierps kommun. 

Konsulter – Denna post används till att utveckla och effektivisera verksamheten för att möta 
kommunerna allt ökade krav på digitalisering. 

Licenser IT-tjänsteavtal – Licenser till Klientdatorer, surfplattor m.fl. är Windows och Microsoft 
licenser.  

Övrigt – mindre övriga kostnadsposter 
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Datacenter inkl. licenser – Kostnader för datacenter för Tierp, Älvkarleby och Östhammar samt övriga 
licenser för samtliga kommuner. 

Nät och kommunikationskostnader – avser kostnader för bredband till kommunala verksamheter och 
bolag.

Extern drift - Knivsta och Heby har idag outsourcad IT-drift med bland annat helpdesk/support. 

Telefoni – avser kommunernas centrala kostnader för telefoni/växelfunktion.    

Printkostnader – avser kostnader för kopiatorer som faktureras vidare till verksamheter samt ev. 
kostnader för printplattformen. 

Kapitaltjänst – menas avskrivningar och internränta på tidigare års investeringar. Denna post saknas i 
diagrammet då inga investeringar har genomförts i gemensam regi under IT-nämnden. Tidigare 
investeringar ligger således kvar i respektive kommuns redovisning.  

Kommunspecifika inköp – projekt

Källa: Uppgifter från respektive kommun. (Beloppen i tabellen avser tkr, X = uppgift i tkr saknas). 

Ovannämnda inköp finansieras av respektive kommun eller kommunalt bolag. Beslut fattas av 
respektive organisation. Om projektet/inköpet ska tas som en kostnad alternativt investering avgör 
varje kommun. Glöm inte att avsätta medel för en ökad driftskostnad vid en utökning.  
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Inköp av antal enheter/klientutrustning

En prognos för kommande volymförändringar av klienter arbetas fram för att kunna göra 
uppskattningar av licenser m.m. Framförallt skolans kommande volymförändringar kommer att 
påverka Cassiopeias budget. 

Inköpskostnad 2019 exklusive installation och drift:

1 st. Dator för arbetsplats - administration: 9 800 kr
1 st. Dator arbetsplats - skola: 6400 kr
1 st. Surfplatta - medianpris: 4 300 kr

Ovannämnda inköp finansieras av respektive kommun eller kommunalt bolag. Beslut fattas av 
respektive organisation. Om projektet/inköpet ska tas som en kostnad alternativt investering avgör 
varje kommun. IT-nämnden debiterar kommunernas kommunala enheter för en servicekostnad som 
varje arbetsplatsutrustning genererar som alltså exkluderar hårdvarukostnaden. Glöm inte att 
avsätta budgetmedel för en ökad driftskostnad vid en utökning av antalet enheter.   

Ovanstående inköpskostnad för inköp av dator/surfplatta är ett medelvärde utgående från det 
standardutbud som kommunerna har i sitt ramavtal. It-förvaltningen har möjlighet att justera 
priserna om pris- och kursförändringar motiverar det. Sådana prisförändringar uppdateras löpande i 
beställningsportalen. 

12

914



IT-nämnden

84 av 108

Nyckeltal

I tabellen nedan är övergripande nyckeltal för att illustrera likheter och skillnader mellan 
kommunerna.

I tabellen nedan är egna nyckeltal som IT-förvaltningen tänker ta fram för att kunna mäta IT-
nämndens effektivitet över tid. För att illustrera nyckeltalens användningsområde så används 
budgetsiffror för 2020 i stället för årsomslutning 2019.     

Nyckeltalsförklaringar och analys

 IT-kostnad per invånare (kr/år) -  detta nyckeltal mäter om IT-nämndens kostnadsökning i 
framtiden ökar mer eller mindre än kommunernas tillväxt.    

 IT-kostnad per användare (kr/år) – detta nyckeltal användas som ett mått på den mängd IT-
stöd i kr som en genomsnittlig användare får inom IT-nämnden. 

 IT-investeringar som andel av verksamheten – kommunerna står inför en fortsatt stor 
utmaning med digitaliseringen av verksamheterna. Detta nyckeltal visar var i 
investeringscykeln IT-nämnden befinner sig vid varje bokslut. 

 Antal klientutrustning / It-tekniker – nyckeltalet visar när det är dags att anställa It-tekniker 
utan att kvalitén på utförd tjänst hos verksamheterna sjunker (Tröskeleffekt). Med antalet It-
tekniker avses egen personal och externt inhyrd personal (upphandlad IT-drift)  
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 IT-anställda / S:a kommunanställda – nyckeltalet visar IT:s anställa i relation till alla 
kommunanställda och används vid planerad tillväxt av kommunerna.    

 Antal grundskoleelever / Antal datorer/surfplattor – Inom utbildning används begreppet 1:1 
d.v.s. alla elever ska ha tillgång till en egen dator/surfplatta. Detta nyckeltal mäter hur långt 
kommunerna har kommit i utvecklingen.          

Kommunernas befolkningsprognos för perioden 2019-2025 

Befolkningsprognosen baseras i stora drag på uppgifterna 1/11 för respektive år, d.v.s. prognosen för 
1/11-19 ger befolkningstalet för 2020 o.s.v. 

Källa: uppgifter från respektive kommuns ekonomikontor

I tabellen nedan avser att visa den inbördes förändring av befolkningen i medlemskommunerna. 

Källa: Egen beräkning utifrån ovan angivna siffor. 
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Nyckeltal i fördelningsnycklarna för it-förvaltningen

I punkten ”Övergripande modell – förslag”, som redovisas på sidan 8, används några nyckeltal från 
medlemskommunerna. Dessa är:

- Antal användare
- Antal AD-konton för personer
- Antal datorer och iPads fördelat mellan ADM och EDU
- Antal switchar (portar) i kommunernas nätverk
- Antal skrivare

Anm: För nyckeltalen finns det framtagna detaljerade definitioner.

15

917



IT-nämnden

87 av 108

Bilaga 1 - Känslighetsanalys

I diagrammet illustreras några av IT-nämndens grundläggande faktorer som påverkar IT-driften för de 
fem kommunerna.  

Styrkor (Interna) 

 Effektivisering – Kommunerna kan genom samarbete turas om att driva olika 
utvecklingsprojekt för att effektivisera och dra lärdom av utvecklingen. 

 Specialisering – en större organisation möjliggör i högre grad specialistkunskaper inom vissa 
kärnområden vilket möjliggör ett minskat konsultberoende och ökad kundnöjdhet.      

 Lägre kostnadsökning i framtiden -  Kommunerna står idag för liknade utmaningar med en 
alltmer digitaliserad verksamhetsutveckling och kan därför dra stora fördelar ett fördjupat 
samarbete.  

Svagheter (Interna)
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 Tröskel effekter vid stor efterfrågan på IT-tjänster – IT bör ha viss överkapacitet i 
organisationen för att ha beredskap att växa i takt med verksamheternas efterfrågan. 

 Resurs- och kompetensbrist – det råder viss brist på resurs- och kompetens inom 
organisationen för att uppfylla verksamheternas behov.  

Möjligheter (Externa)

 Digitalisering skapar möjligheter – Den allt snabbare digitaliseringen skapar ytterligare 
förutsättningar för de kommunala verksamheterna att effektivisera verksamheterna, alltifrån 
elektroniska läromedel till flexibla arbetsplatser. 

 Samverkan över kommungränserna – en större gemensam IT-nämnd skapar bättre 
förutsättningar för gemensamma upphandlingar av t.ex. verksamhetssystem över 
kommungränserna.     

Hot (Externa)

 Stark dollarkurs ger högre licens- och inköpskostnader på hårdvara – Sedan januari 2018 har 
växelkursen för kronor gentemot dollar försvagats med över 20 procent vilket gör att IT-
nämndens mjuk- och hårdvarulicenser samt inköp av arbetsplatsutrustningar blir betydligt 
dyrare.  

 Externa hot – Cyberhot blir allt vanligare vilket medför att IT-nämnden behöver satsa allt mer 
resurser på förebyggande åtgärder såsom brandvägg, antivirus program men även att skapa 
redundans i nätverken. Allt fler enheter är nu uppkopplade med internet. Även 
avskrivningstiden på tidigare gjorda investeringar är generellt kortare än vad det har varit 
tidigare.        

 Ny lagstiftning - som t.ex. GDPR gör att IT-verksamheten måste allokera resurser för att 
tillmötesgå de nya lagkraven.    

Bilaga 2 – Prisindex för kommunal verksamhet (PKV)
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Bilaga 3 – Förklaring av nyckeltal från Kolada
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Bilaga 4 – Lönenämndens budget och verksamhetsplan
Lönenämndens budget och verksamhetsplan enligt förslag från gemensamma Lönenämnden 
§ 18/2019.

Verksamhetsplan 2020

Lönenämnd
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Uppdrag
Lönenämnden ska möjliggöra samverkan mellan Tierp, Knivsta och Älvkarleby kommuner 
kring lönehantering. Nämnden består av tre ledamöter, en ledamot från vardera kommunen 
samt ersättare för dessa. Ordförande utses från Tierps kommun.

Lönecentrum ska åstadkomma en effektivare löneadministration mellan kommunerna och ge 
bättre förutsättningar för effektivisering genom skalfördelar, säkra resursbehovet och 
kompetensen inom löne- och pensionsområden. En gemensam löneadministration kan bidra 
till att attrahera ny kompetens och fortsatt kompetensutveckling och ökar servicegraden och 
tillgängligheten för kommunernas medarbetare och chefer. Ett gemensamt Lönecentrum ska 
säkerställa att samverkande kommuner är bättre rustade för kommande förändringar och 
utveckling i verksamheten.

Verksamhetsförändringar 2020
Lönecentrum hanterar ca 5 500 utbetalningar varje månad och är systemägare för den totala 
systemlösningen gällande HR- och lönesystem. 

Med anledning av rådande ekonomiska läge kommer effektiviseringar att genomföras under 
verksamhetsåret. Med utgångspunkt ifrån värdkommunens uppräkning för år 2020 kommer 
kostnaden att minskas med 1,15 % för Lönecentrum. Detta sker genom minskade kostnader 
för externa konsulter, lägre systemkostnader än förväntat samt lägre kostnader för telefon, 
kurser och utbildningar. 

Förutom Lönecentrums besparingar kommer varje enskild kommun erhålla lägre 
systemkostnader, då schema- och bemanningssystemen inte längre ägs och förvaltas av 
enskild kommun, utan ingår i Lönecentrums totala avgift. 

Lönecentrum ska fortsatta utveckla samarbetet med Östhammars kommun gällande 
systemförvaltning och löneadministration. 
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Driftbudget 

 Budget 2020

Intäkter, tkr  

Avgifter & ersättningar 11 043

Verksamhetens intäkter 11 043

  

Kostnader, tkr  

Personalkostnader 7 934

Dataprogram 1 802

Lokalhyror 730

Datakonsulter 150

Kostnad datorer/telefoni/kopiator 200

Övriga kostnader 227

Verksamhetens kostnader 11 043

  

Resultat 0

Kostnaderna fördelas procentuellt efter antal utförda lönespecifikationer under 2018 enligt 
följande: 
Tierps kommun (49 %), 5 520 tkr, Knivsta kommun (30 %), 3 313 tkr, Älvkarleby kommun 
(20 %), 2 100 tkr, TEMAB (1 %), 110 tkr. 

4

4

924



94 av 108

Bilaga 5 – Ägardirektiv för Tierps Energi och Miljö AB, TEMAB 
FjärrvärmeAB, Tierps kommunfastigheter AB, AB Tierpsbyggen
Kommunen har två bolag, Tierps kommunfastigheter AB samt Tierps Energi och Miljö AB. 
Dessa två bolag har i sin tur var sitt dotterbolag, AB Tierpsbyggen respektive TEMAB 
FjärrvärmeAB.

Del 1 Allmänna direktiv
1 § Detta är ägardirektivets allmänna del och avser bolagen Tierps Energi & Miljö AB 

(org.nr. 559031-4315), TEMAB FjärrvärmeAB (org.nr. 556249-4723), Tierps 
kommunfastigheter AB (org.nr. 556901-2171) och AB Tierpsbyggen (org.nr. 556088-
2325), nedan kallas dessa bolaget.

2 § Bolaget ägs av Tierps kommun och är en del av kommunens verksamhet. Bolaget ska i sin 
verksamhet beakta detta. Bolagets verksamhet regleras, utöver av lag och av 
bolagsordningen, av direktiv utfärdade av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen, 
fastställda av bolagsstämma. 

Bolaget som en del av den kommunala organisationen
1 § Som del av den kommunala organisationen ska bolaget verka utifrån den av 

kommunfullmäktige fastställda Vision för Tierps kommun (KF § 81/2015 samt), de vid 
var tid av kommunfullmäktige fastställda strategiska utvecklingsområdena, samt vid var 
tid av fullmäktige antagna tillämpliga mål ur den regionala utvecklingsstrategin 
(framtagen av Region Uppsala).
I detta ska bolaget särskilt beakta att varje beslut ska vägas mot dess påverkan på en 
hållbar ekonomisk, ekologisk och social utveckling i kommunen.

2 § Bolaget ska följa de av kommunen antagna styrdokument som är applicerbar för bolagets 
verksamhet. Avvikelser från dessa ska tydligt motiveras och vara grundat i lag eller på 
grund av verksamhetskritiska frågor.

Kommunens direktivrätt
3 § Bolagets styrelse och verkställande direktör har att följa utfärdade direktiv, såvida dessa 

inte strider mot bolagsordningen, mot tvingande bestämmelser i lag eller annan 
författning, exempelvis aktiebolagslagen och offentlighets- och sekretesslagen, eller 
strider mot bolagets intresse.

4 § Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen. Ägardirektivet ska som regel 
förnyas minst en gång per mandatperiod.

Kommunens ledningsfunktion
5 § Bolaget står enligt 6 kap. 7 § kommunallagen (SFS 2017:725) under uppsikt av 

kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen utövar kommunens ledningsfunktion över bolaget i 
enlighet med vad som anges i kommunstyrelsens reglemente. 

6 § Kommunstyrelsen har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt 
inspektera bolaget och dess verksamhet. Bolaget ska lämna kommunstyrelsen den 
information om verksamheten som den begär. 
Den närmare omfattningen av informationen fastställs i samråd med bolagets styrelse.
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7 § Bolaget erinras om att kommunstyrelsen enligt 6 kap. 9 § kommunallagen (SFS 2017:725) 
har att fatta årliga beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det fastställda 
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

8 § Bolagets styrelse och verkställande direktör ska i de fall då krisledningsnämnden träder i 
kraft samråda med krisledningsnämnden angående åtgärder som erfordras i samband med 
extraordinär händelse.

Sekretess
9 § Föreligger på grund av lagstadgad sekretess hinder mot att överlämna viss uppgift till 

ägaren får uppgiften uteslutas. Bolaget ska i så fall uppge att strykning/utelämnande skett.
Fullmäktiges ställningstagande

10 § Bolaget ansvarar för att kommunfullmäktige får ta ställning innan sådana beslut i 
verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

11 § Kommunfullmäktiges yttrande ska inhämtas avseende
a) investeringar större än  1 000 basbelopp eller är av principiell betydelse,
b) bildande, förvärv eller försäljning av dotterbolag,
c) planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet,
d) förvärv eller försäljning av fast egendom om värdet överstiger 1 000 basbelopp eller är 
av principiell betydelse, och
e) övriga frågor som enligt bolagsstyrelsens uppfattning är av principiell betydelse eller 
annars av större vikt.

12 § Av bolagsordningen framgår att vissa beslut i bolaget fattas av bolagsstämman. En fråga 
som faller utanför uppräkningen i bolagsordningen kan trots detta vara en sådan fråga 
som kräver ställningstagande enligt denna punkt. Uppstår tveksamhet huruvida 
ställningstagande krävs, ska bolaget samråda med kommunstyrelsen.
Samverkan med kommunen och övriga bolag

13 § Bolaget ska bidra till kommunperspektivet och samverka med de kommunala 
förvaltningarna och övriga kommunala bolag i syfte att optimera verksamheten. Detta 
innefattar även olika typer av förvaltningsuppdrag.

Granskningsrapporten
14 § Bolagets lekmannarevisor/-er ska årligen i sin granskningsrapport yttra sig om huruvida 

bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som angivits i 
bolagsordningen och i detta ägardirektiv, samt de kommunala befogenheter som utgör 
ram för verksamheten.
Om lekmannarevisorn/-erna inom ramen för sin granskning finner brister i de avseenden 
som anges i första stycket ska lekmannarevisorn/-erna löpande kommunicera sina 
iakttagelser med kommunstyrelsen.

Information och ägardialog
15 § Ägaren ska fortlöpande och på kommunens begäran hållas informerad av bolaget om 

dess verksamhet. Bolaget ska initiera möten med kommunen om omständigheterna så 
påkallar.

16 § Bolaget ska minst en gång per år informera kommunstyrelsen om sin verksamhet. 
Därutöver ska bolaget en gång per år informera kommunstyrelsens arbetsutskott om sin 
verksamhet.

17 § Bolaget ska till kommunstyrelsen redovisa bolagets ställning och resultat per den 30/4, 
31/8 och 31/12. Bolaget ska därvid uppmärksamma ägarkommunen på viktigare 
omständigheter och förändringar som kan inverka på bolagets verksamhet.
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18 § Bolaget ska till kommunstyrelsen och lekmannarevisorn-/erna redovisa ställningen för 
den interna kontrollen per 30/4, 31/8 och 31/12. Bolaget ska vidare uppmärksamma 
kommunstyrelsen och lekmannarevisorn-/erna om det under verksamhetsåret uppstår 
betydande förändringar i riskbilden eller i statusen för den interna kontrollen som kan 
inverka på bolagets verksamhet.

19 § Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ska utan dröjsmål få del av 
a) protokoll från bolagsstämma,
b) protokoll från styrelsesammanträde, och
c) bolagets årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport från 
lekmannarevisor.
Bolagets protokoll ska redovisas på kommunens hemsida.

20 § Bolagets styrelse, verkställande direktör och andra nyckelpersoner i bolaget ska delta vid 
möte med företrädare för kommunen minst en gång per år (ägardialog). Initiativ till möte 
kan tas av både kommunen och av bolaget.

21 § Bolagets verkställande direktör ska kontinuerligt ha en dialog med kommundirektören. 
Kommundirektör och verkställande direktör äger båda rätten att kalla till möte.

Kommunal koncernredovisning och budget
22 § Bolaget ska årligen, senast vid utgången av mars månad, till kommunen lämna de 

uppgifter som av kommunen bedöms nödvändiga för upprättande av årsredovisning och 
delårsrapport enligt lag (1997:614).

23 § Bolaget ska, tre gånger per år, i samband med kommunens tertialrapport, delårsrapport 
och bokslut skriftligt redogöra till kommunfullmäktige om bolagets måluppfyllelse 
utifrån affärsplanen. Vid dessa tillfällen ska även bolaget lämna uppgifter om förväntad 
utveckling av ekonomi och verksamhet.

24 § Bolagets styrelse ska årligen, i samband med att underlag lämnas till den kommunala 
årsredovisningen enligt 2 kap. 24 §, skriftligt redovisa hur verksamheten bedrivits och 
utvecklats mot bakgrund av det i bolagsordningen och dessa direktiv angivna syftet och 
ramarna med densamma.

Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för kommunstyrelsens uppsikt och 
beslut enligt 6 kap. 7 och 9 §§ kommunallagen (SFS 2017:725) samt till 
lekmannarevisorns/-ernas granskning.

25 § Bolaget ska till kommunen lämna de uppgifter som av kommunen bedöms nödvändiga 
för upprättande av kommunens budget.

Suppleanter
26 § Suppleanterna inträder enligt att ordinarie ledamot som ej kan närvara meddelar sin 

suppleant om detta.
27 § Suppleant ska kallas till styrelsens sammanträden. Icke tjänstgörande suppleant har 

närvaro- och yttranderätt vid styrelsens sammanträden.
28 § Suppleant som ej tjänstgör ska åläggas att iaktta samma tystnads- och lojalitetsplikt som 

ledamot.

Taxa för utbekommande av allmänna handlingar
29 § Bolaget ska tillämpa den för Tierps kommun vid var tid gällande taxan för kopior, 

avskrifter och utskrifter av handlingar vid utlämnande av allmänna handlingar.

Arkivföreskrifter
30 § Tierp kommuns riktlinjer för arkivvård ska i tillämpliga delar tillämpas i bolaget.
31 § Arkivmyndighet är kommunstyrelsen i Tierps kommun.
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Bolagsstämma
32 § Bolaget ska årligen senast före utgången av juni månad hålla bolagsstämma/årsstämma.
33 § Bolagsstämman/årsstämman ska vara offentlig.

Del 2 Bolagsspecifika direktiv

Tierps Energi & Miljö AB (org.nr. 559031-4315),

Bolagets verksamhet

1 § Föremålet för Tierps Energi & Miljö ABs verksamhet anges i bolagsordningen för 
bolaget. Bolaget får ej bedriva verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen, 
ägardirektiv eller den kommunala kompetensen.

Tierps Energi & Miljö AB får etablera och sälja tjänster inom konkurrensutsatt verksamhet. 
Dessa tjänster skall godkännas av bolagets styrelse innan påbörjande av etablering och 
försäljning.

2 § Gränsdragningen för Tierps Energi & Miljö ABs verksamhet har fastställts i 
överlåtelseavtal mellan kommunen och bolaget.

3 § Tierps Energi & Miljö AB har till uppgift att
a) utarbeta, för beslut i kommunfullmäktige, förslag till renhållningsordning och 
avfallsplan samt förslag till taxa för renhållningstjänster. Bolaget är kommunens 
kompetensresurs avseende avfallsverksamhet, 
b) samla in, transport till behandlingsanläggning, återvinning och bortskaffande av 
hushållsavfall och annat avfall som faller under
kommunalt ansvar, antingen i egen regi eller genom upphandlade tjänster,
c) aktivt arbeta för att bidra till att uppnå miljömål på EU-, nationell- och lokal nivå,
d) informera allmänheten, företag, skolor, bostadsföretag m.fl. om miljöfrågor relaterade 
till avfallsområdet, Tierps kommuns avfallsplan, VA-plan, vattenförsörjning och bolagets 
egen verksamhet,
e) utforma förslag till VA-plan, VA-taxor och VA-områden, Bolaget är kommunens 
kompetensresurs avseende förvaltning av kommunens yt- och grundvattenresurser,
f) leverera dricksvatten och ta hand om spill och dagvattenledningar,
g) i dialog med hushållskunder tillhandahålla optimala lösningar för hållbar,
kretsloppsanpassad återvinning så att kunden på ett enkelt och miljöriktigt sätt kan 
hantera sitt avfall,
h) enligt gällande avtal med kommunen underhålla och ansvara för snöröjning och 
halkbekämpning på kommunens gator, vägar, grönytor och fastigheter, och
i) medverka aktivt i samhällsplaneringen inom samtliga områden, vilket även inkluderar 
bredbandsutbyggnad i form av ansvarstagande vid planering och genomförande av 
samförläggning.  
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Bolagets ändamål

4 § Ändamålet med Tierps Energi & Miljö ABs verksamhet anges i bolagsordningen för 
bolaget. 

5 § Utöver vad som anges i bolagsordningen har Tierps Energi & Miljö AB till ändamål att
a) minimera de negativa effekterna på människors hälsa och miljön vid generering
och hantering av avfall,
b) minska resursanvändningen och främja en praktisk tillämpning av avfallshierarkin, i 
enlighet med direktiv 2008/98/EG,
c) även i övrigt uppfylla de mål som anges i art. 191 – 193 i EUF-fördraget,
avfallsdirektivet 2008/98/EG och i svensk miljölagstiftning,
d) leverera ett dricksvatten av hög kvalitet, samt ta hand om spillvatten och dagvatten på 
ett tillförlitligt och miljöriktigt sätt,
e) enligt gällande avtal med kommunen bedriva mark- och parkentreprenader 
kostnadseffektivt med höga ambitioner för miljövänliga metoder och att utveckla Tierps 
kommuns allmänna platser på ett optimalt sätt ur ett medborgarperspektiv, och
f) tillse på ett kostnadseffektivt och miljömässigt bra sätt att Tierps
kommuns gator och markområden har optimal skötsel, underhåll och belysning ur ett 
medborgarperspektiv.

6 § Tierps Energi & Miljö AB ska i sin verksamhet iaktta livscykeltänkandet. 

7 § Tierps Energi & Miljö AB ska öka samverkan mellan bolag samt mellan bolag och 
kommunorganisationen för att effektivisera verksamheterna och minimera dubbelarbete med 
syfte att sänka driftkostnader inom hela koncernen och stärka koncerntänket.

Ekonomiska mål

7 § Tierps Energi & Miljö AB ska bedriva sin verksamhet på ett sådant sätt att den 
ekonomiska ställningen möjliggör ett långsiktigt och uthålligt agerande samt bidra till en 
socialt, miljömässig och ekonomisk hållbar utveckling för kommunen.

8 § Tierps Energi & Miljö AB ska bedriva sin verksamhet i allmännyttigt syfte enligt 
affärsmässiga grunder. 

Budget och verksamhetsplan

9 § Tierps Energi & Miljö AB ska lämna in underlag för preliminär driftsbudget, 
investeringsbudget och affärsplan samt behov av taxeförändringar till kommunen för 
nästkommande år under maj månad.

10 § Tierps Energi & Miljö AB ska årligen ta hänsyn till kommunens budgetdirektiv i sin 
affärsplan.

Finansiering

11 § För finansiering av VA och renhållning äger Tierps Energi & Miljö AB rätten att 
fakturera VA- och renhållningskollektivet i enlighet med de prisnivåer som fastställts i taxor.  

929



99 av 108

Långsiktiga investeringar kan finansieras med lån för vilka kommunen kan lämna borgen. 
Borgensavgift utgår i dessa fall.

12 § Renhållningstaxor och VA-taxor ska antas av kommunfullmäktige.

13 § Gata/Park är finansierad genom årliga uppdragsavtal med Tierps Kommun (och dess 
övriga bolag).

TEMAB FjärrvärmeAB (org.nr. 556249-4723)

Bolagets verksamhet

1 § Föremålet för TEMAB FjärrvärmeABs verksamhet anges i bolagsordningen för bolaget. 
Bolaget får ej bedriva verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen eller den 
kommunala kompetensen.

2 § TEMAB FjärrvärmeAB har till uppgift att främja energiförsörjningen i kommunen och 
verka för låga energikostnader genom att producera och distribuera med fjärrvärme.

Bolagets ändamål

3 § Ändamålet med TEMAB FjärrvärmeABs verksamhet anges i bolagsordningen för bolaget. 

4 § TEMAB FjärrvärmeAB ska verka för tillgodogörandet av inhemska biobränslen och 
eventuella spillenergikällor. Produktion av energi ska i första hand ske med förnyelsebara 
energikällor.

5 § TEMAB FjärrvärmeAB ska öka samverkan mellan bolag samt mellan bolag och 
kommunorganisationen för att effektivisera verksamheterna och minimera dubbelarbete med 
syfte att sänka driftkostnader inom hela koncernen och stärka koncerntänket.

Ekonomiska mål

6 § TEMAB FjärrvärmeAB ska bedriva sin verksamhet på ett sådant sätt att den ekonomiska 
ställningen möjliggör ett långsiktigt och uthålligt agerande samt bidra till en socialt, 
miljömässig och ekonomisk hållbar utveckling för kommunen.

7 § TEMAB FjärrvärmeAB ska bedriva sin verksamhet i allmännyttigt syfte enligt 
affärsmässiga grunder. 

8 § TEMAB FjärrvärmeAB ska nå ett resultat i verksamheten som medger skälig avkastning 
på kommunens insatta kapital. Avkastningen ska uppgå till en (1) procentsats av 
köpeskillingen som utbetalades av kommunen i samband med att kommunen blev ensamägare 
av bolaget. Procentsatsen ska motsvara riksbankens referensränta (vid aktuellt årsskifte) med 
tillägg av 3,0 procent.
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9 § När ackumulerad summa av utbetald avkastning (räknat från år 2002) kommit upp i ett 
belopp som motsvarar köpeskillingen som utbetalas, skall avkastningskravet revideras genom 
nytt ägardirektiv.

10 § År då tunga investeringar skett och/eller resultatet blivit dåligt på grund av oförutsedda 
händelser kan avkastningen reduceras. 

11 § TEMAB FjärrvärmeAB ska skapa sådana reserver att bolaget själv kan bära kortsiktiga 
svängningar i marknadspriser eller oförutsedda kostnader utan tillskott från ägaren. 

12 § TEMAB FjärrvärmeAB ska arbeta för att nå en soliditet på 20 procent och därefter ha 
det som ett långsiktigt mål.

Budget och verksamhetsplan

13 § TEMAB FjärrvärmeAB ska lämna in underlag för preliminär driftsbudget, 
investeringsbudget och affärsplan till kommunen för nästkommande år under maj månad.

14 § TEMAB FjärrvärmeAB ska årligen ta hänsyn till kommunens budgetdirektiv i sin 
affärsplan.

Finansiering

15 § TEMAB FjärrvärmeAB ska finansiera sin verksamhet genom taxor. Långsiktiga 
investeringar kan finansieras med lån för vilka kommunen kan lämna borgen. Borgensavgift 
utgår i dessa fall.

16 § TEMAB FjärrvärmeAB beslutar själv om sina taxor. Taxorna ska motsvara kostnader för 
a) drift, produktion och utbyggnad av produktions- och distributionsanläggningar, 
b) underhåll och renoveringar i fjärrvärmeanläggningen, samt 
c) vinst för uppbyggnad av soliditet och skälig avkastning till ägaren.

Tierps kommunfastigheter AB (org.nr. 556901-2171)

Bolagets verksamhet

1 § Föremålet för Tierps kommunfastigheter AB verksamhet anges i bolagsordningen för 
bolaget. Bolaget får ej bedriva verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen eller den 
kommunala kompetensen.

2 § Tierps kommunfastigheter AB har till uppgift att själv eller genom annan till lägsta 
möjliga kostnad tillhandahålla fastigheter som helt eller till sin huvuddel används för 
kommunal verksamhet eller som är av betydelse för kommunens utveckling.

3 § Tierps kommunfastigheter AB ska svara för en rationell och kostnadseffektiv 
fastighetsförvaltning och att fastigheternas långsiktiga värde och brukbarhet säkerställs. 
Hyressättningen ska spegla denna målsättning och bolaget ska ha tydliga och transparenta 
principer för hyresprissättning. För fastigheter som uppförs för kommunens skattefinansierade 
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verksamhet (eller motsvarande) ska som huvudprincip gälla en självkostnadsbaserad hyra som 
även inkluderar långsiktiga underhållskostnader.

Bolagets ändamål

4 § Ändamålet med Tierps kommunfastigheter AB verksamhet anges i bolagsordningen för 
bolaget. 

5 § Tierps kommunfastigheter AB ska tillgodose den kommunala verksamhetens behov av 
fastigheter samt strategiska fastigheter av betydelse för kommunens utveckling där behovet 
inte alltid kan tillgodoses på den ordinarie fastighetsmarknaden.

6 § Tierps kommunfastigheter AB ska aktivt medverka i utvecklingen av Tierps kommun 
genom att vara kommunens strategiska verktyg inom fastighetsområdet. I uppdraget ligger att 
tillsammans med kommunförvaltning och övriga bolag identifiera kommunens behov och att 
agera proaktivt vad gäller förvärv, nyproduktion och dess utformning, utveckling, förvaltning 
och/eller avyttring av fastigheter och mark.

I det fall där det råder delade uppfattningar mellan Tierps kommunfastigheter AB, 
kommunförvaltning och/eller övriga bolag i fråga om vad som ska prioriteras i den strategiska 
långsiktiga utvecklingen av kommunen ska kommunstyrelsen konsulteras och lämna 
instruktion.

7 § Tierps kommunfastigheter AB ska verka för energieffektivisering och utfasning av fossila 
bränslen samt i övrigt i applicerbara delar följa de övergripande riktlinjer inom miljöområdet 
som kommunfullmäktige beslutar om, samt verka i enlighet med kommunens miljöpolicy.

8 § Tierps kommunfastigheter AB ska intensifiera arbetet med att minska energiåtgången i de 
lokaler som bolaget förvaltar med syfte att sänka driftskostnader för kommunens 
verksamheter samt minska energibehovet utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

9 § Tierps kommunfastigheter AB ska öka samverkan mellan bolag samt mellan bolag och 
kommunorganisationen för att effektivisera verksamheterna och minimera dubbelarbete med 
syfte att sänka driftkostnader inom hela koncernen och stärka koncerntänket.

10 § Tierps kommunfastigheter AB ska i sin verksamhet iaktta de kommunalrättsliga och 
affärsmässiga principer som följer av ändamålet med bolagets verksamhet.

Ekonomiska mål

11 § Tierps kommunfastigheter AB ska bedriva sin verksamhet på ett sådant sätt att den 
ekonomiska ställningen möjliggör ett långsiktigt och uthålligt agerande samt bidra till en 
socialt, miljömässig och ekonomisk hållbar utveckling för kommunen.

12 § Tierps kommunfastigheter AB ska bedriva sin verksamhet i allmännyttigt syfte enligt 
affärsmässiga grunder. 

13 § Tierps kommunfastigheter AB bedriva sin verksamhet på ett sätt som medger att ägaren, 
med hänsyn tagen till risk, erhåller en avkastning som med en (1) procent överstiger bolagets 
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genomsnittliga räntekostnader. Avkastningskravet är långsiktigt och behöver inte uppnås 
varje år.

Avkastningskravet utgör det lägsta resultatet efter skatt som bolaget bör redovisa i 
årsredovisningen och beräknas på bolagets genomsnittliga kapital.

14 § Tierps kommunfastigheter AB ska kunna motivera långsiktiga och strategiska 
investeringar enlig 3 kap. 6 § bolagets ändamål, ovan i dessa direktiv, utifrån affärsmässiga 
grunder enligt 1 kap. 3 § befogenhetslagen.

Budget och verksamhetsplan

15 § Tierps kommunfastigheter AB ska lämna in underlag för preliminär investeringsbudget 
och hyreskalkyl samt affärsplan och övergripande mål till kommunen för nästkommande år 
under maj månad.

16 § Tierps kommunfastigheter AB ska årligen ta hänsyn till kommunens budgetdirektiv i sin 
affärsplan.

Finansiering

17 § Tierps kommunfastigheter AB verksamhet finansieras via hyror och avgifter. 
Långsiktiga investeringar kan finansieras med lån för vilka kommunen kan lämna borgen. 
Borgensavgift utgår i dessa fall.

AB Tierpsbyggen (org.nr. 556088-2325)

Bolagets verksamhet

1 § Föremålet för AB Tierpsbyggen verksamhet anges i bolagsordningen för bolaget. Bolaget 
får ej bedriva verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen eller den kommunala 
kompetensen.

2 § AB Tierpsbyggen har till uppgift att äga, bebygga, förvalta, förädla och försälja 
fastigheter och tomträtter med bostadslägenheter och därtill hörande kollektiva anordningar 
samt även med lokaler i de fall lokalerna utgör en mindre del av dessa fastigheter, används för 
kommunal verksamhet eller är kommersiella lokaler som har ett tydligt samband med den 
övriga verksamheten.

3 § AB Tierpsbyggen ska svara för en rationell och kostnadseffektiv bostadsförvaltning och 
att fastigheternas långsiktiga värde och brukbarhet säkerställs.

Bolagets ändamål

4 § Ändamålet med AB Tierpsbyggen verksamhet anges i bolagsordningen för bolaget. 
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5 § AB Tierpsbyggen ska ha ett långsiktigt hållbart förhållningssätt och låta ett 
helhetstänkande, som beaktar såväl ekologiska som sociala och ekonomiska aspekter, vara 
vägledande vid fullgörande av sitt uppdrag.

6 § AB Tierpsbyggen ska aktivt medverka till att nya bostäder tillskapas och att bostäderna 
utformas och förvaltas på ett sådant sätt att de bidrar till en attraktiv bostadsmarknad i Tierps 
kommun. Bolaget ska värna och arbeta för att utveckla hyresrätten som boendeform. I 
uppdraget ligger att tillsammans med kommunförvaltning och övriga bolag identifiera 
kommunens behov och att agera proaktivt vad gäller förvärv, nyproduktion och dess 
utformning, utveckling, förvaltning och/eller avyttring enligt 3 kap. 2 § bolagets verksamhet.

7 § AB Tierpsbyggen ska eftersträva ett varierat bostadsbestånd i hela kommunen med olika 
boendeformer som stimulerar flyttkedjorna i kombination med innovativa 
hållbarhetslösningar.

8 § AB Tierpsbyggen ska verka för energieffektivisering och utfasning av fossila bränslen 
samt i övrigt i applicerbara delar följa de övergripande riktlinjer inom miljöområdet som 
kommunfullmäktige beslutar om, samt verka i enlighet med kommunens miljöpolicy.

9 § AB Tierpsbyggen ska öka samverkan mellan bolag samt mellan bolag och 
kommunorganisationen för att effektivisera verksamheterna och minimera dubbelarbete med 
syfte att sänka driftkostnader inom hela koncernen och stärka koncerntänket.

10 § AB Tierpsbyggen ska i sin verksamhet iaktta de kommunalrättsliga och affärsmässiga 
principer som följer av ändamålet med bolagets verksamhet.

Ekonomiska mål

11 § AB Tierpsbyggen ska bedriva sin verksamhet på ett sådant sätt att den ekonomiska 
ställningen möjliggör ett långsiktigt och uthålligt agerande samt bidra till en socialt, 
miljömässig och ekonomisk hållbar utveckling för kommunen.

12 § AB Tierpsbyggen ska bedriva sin verksamhet i allmännyttigt syfte enligt affärsmässiga 
principer. 

13 § AB Tierpsbyggen skall innan utdelning på aktiekapitalet medges nå en soliditet på 25 %. 
Utdelningen kan sedan uppgå till maximalt 5 % av aktiekapitalet.

14 § AB Tierpsbyggen ska nå ett resultat i verksamheten som medger marknadsmässig 
avkastning motsvarande den direktavkastning som förekommer för den långsiktiga 
fastighetsmarknaden i Tierp. Med direktavkastning menas driftnetto i förhållande till 
fastigheternas verkliga värde. Kravet på avkastning justeras således årligen utifrån 
förändringar på den långsiktiga marknaden i Tierp. Avkastningskravet beräknas på tillskjutna 
kapital i bolaget.

15 § AB Tierpsbyggen ska kunna motivera långsiktiga och strategiska investeringar enlig 3 
kap. 5-6 §§ bolagets ändamål, ovan i dessa direktiv, utifrån affärsmässiga principer enligt 2 § 
lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag.
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Budget och verksamhetsplan

16 § AB Tierpsbyggen ska lämna in underlag för preliminär investeringsbudget och 
hyreskalkyl samt affärsplan och övergripande mål till kommunen för nästkommande år under 
maj månad.

17 § AB Tierpsbyggen ska årligen ta hänsyn till kommunens budgetdirektiv i sin affärsplan.

Finansiering

18 § AB Tierpsbyggens verksamhet finansieras via hyror och avgifter. Långsiktiga 
investeringar kan finansieras med lån för vilka kommunen kan lämna borgen. Borgensavgift 
utgår i dessa fall. 

Borgensavgift ska årligen tas ut av AB Tierpsbyggen. Borgensavgiften innehåller tre delar, 
administrativ avgift, borgensavgift och avgift för ägarfördel. Avgiftens storlek ska årligen 
utifrån en marknadsbedömning fastställas. Detta sker tillsammans med AB Tierpsbyggen och 
ska vara klart innan oktober månads utgång året innan den ska utgå.
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Bilaga 6 - Investeringsbudget detaljerad

INVESTERING BESKRIVNING
(kr) 2020 2021 2022
Exploatering Tierp    
    
DP 1058 Triangelparken anläggningstillgång 14 000 000 0 7 750 000
DP1058 Triangelparken omsättningstillgång    
    
DP 1036 Siggbo Trädgårdsstad anläggningstillgång 15 000 000 70 000 000 50 000 000
DP 1036 Siggbo Trädgårdsstad omsättningstillgång    
    
DP 1053 Wallskoga, skede 2 anläggningstillgång 0 500 000 0
DP 1053 Wallskoga omsättningstillgång 0 0  
    
Övergripande utredningar som fördelas på ovan    
Utgifter efter antagen detaljplan på 
omsättningstillgångar 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Summa investering exploatering 31 000 000 72 500 000 59 750 000
    

MEDBORGARSERVICE
Möbler allmänna ytor kommunhuset:            75 000 50 000 50 000

KOSTENHETEN
Inventarier kök Wesslandia 500 000   

NÄRINGSLIV OCH TURISM
Digitalisering besöksnäring:   150 000 0 0

SAMHÄLLSBYGGNAD
Tierp    
Tillgängliga busshållplatser 3 000 000 0 0
Lejonet 7 000 000 0 4 000 000
Vattenfördröjning Siggbobäcken 2 200 000 0 0
Biogas tankstation 300 000 2 500 000 0
Salutorget tillgänglighet 300 000 0 0
Karlholm    
Brygga Karlholms damm 300 000 0 0
Kommungemensamma åtgärder    
G/C väg 3 000 000 3 000 000 3 000 000
Utveckling av lekplatser 2 000 000 2 000 000 1 000 000
Tillgänglighet enkla åtgärder 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Parker, grönområden 500 000 500 000 500 000
Trafiksäkerhetsåtgärder 125 000 125 000 125 000
Stängsel 150 000 150 000 150 000
Fiskvandringsvägar 750 000 2 000 000 3 000 000
Inventarier SHB 50 000 50 000 50 000
Markinköp, förrättning 3 500 000 3 500 000 3 500 000
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Ställplatser husbil (Karlholm, Tierp, Hållnäs) 250 000 250 000 250 000
Gatubelysning utbyte äldre stolpar 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Beläggningsprogram befintlig väg 4 000 000 2 000 000 2 000 000
Iordningsställande av snödeponier samt sanddepåer 750 000 750 000 750 000
GNSS Utrustning 535 000 0 0
Reinv kommunala broar 2 000 000 1 000 000 1 000 000
Tillväxt och samhällsbyggnad investeringar 32 860 000 19 825 000 21 325 000
    
Tillväxt och samhällsbyggnad inklusive 
exploateringsverksamhet 63 860 000 92 325 000 81 075 000
Medborgarservice inklusive exploatering och övr 64 435 000 92 375 000 81 125 000
    
Gemensam service 750 000 750 000 750 000
Kultur och fritid 1 250 000 950 000 950 000
Förskola 750 000 750 000 750 000
Grundskola 3 500 000 1 100 000 1 100 000
Gymnasium 1 500 000 1 500 000 1 500 000
Äldreomsorgen 1 500 000 1 500 000 1 500 000
Funktionshindradeomsorgen 350 000 350 000 350 000
Individ- och familjeomsorgen 350 000 350 000 350 000
 IT-nämnden 10 000 000 10 000 000 10 000 000

Summa övriga verksamheter 19 950 000 17 250 000 17 250 000
    
Totalt 84 385 000 109 625 000 98 375 000
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Bilaga 7 - Nettoexploatering
Med exploateringsverksamhet avses åtgärder som syftar till att anskaffa, bearbeta och 
iordningsställa råmark för bostads- och näringslivsändamål. I de fall avsikten är att sälja en 
exploateringsfastighet värderas marken som omsättningstillgång. Tillgångar i form av gator, 
parker etc. finansieras i huvudsak genom inkomster vid försäljning.

*Inkomster avser totalt prognostiserad tomtförsäljning utifrån prognostillfällets tidpunkt
** Utgifter avser det totala anskaffningsvärdet för det som LKBR 6:6 och LKBR 7:2 avser tillgångar 
utifrån prognostillfällets tidpunkt. Administrationskostnader och andra allmänna omkostnader räknas 
inte med i anskaffningsvärdet som utgift.

PROGNOS NETTOEXPLOATERING PER OMRÅDE TIERPS KOMMUN (KR)
Netto-

exploat-
erings-
budget 2020 2021 2022

D
Ö
L
J 

Prognos 
(per190831) 

total 
slutförsäljning

* Inkomster skrivs med positivt tal
DP1055 Handelsområdet -Pågår genomförande
+ Försäljningsinkomster ej 3 127 400 4 778 800
+ Investeringsbidrag ej 0 0 0 0
- Anläggningstillgångar ej 0 0 0 -5 013 742
- Omsättningstillgångar ej 0 0 -1 211 677
- Medfinansieringsavtal ej -3 533 333

Summa nettoexploatering 3 127 400 0 0 -4 979 952

DP1057 Kronhjort -Pågår genomförande
Försäljningsinkomster ej 0 0 0 936 045
Investeringsbidrag ej 0 0 0 0
Anläggningstillgångar ej 0 0 0 -1 018 801
Omsättningstillgångar ej 0 0 0 -6 720
Summa nettoexploatering 0 0 0 -89 476

DP1045 Siggbo Företagspark -Pågår genomförande
Försäljningsinkomster ej 3 000 000 3 000 000 3 000 000 39 271 200
Investeringsbidrag ej 0 0 0 0
Anläggningstillgångar ej 0 -47 860 956
Omsättningstillgångar ej 0 0 0 -4 968 612
Medfinansieringsavtal ej -3 622 952
Summa nettoexploatering 3 000 000 3 000 000 3 000 000 -17 181 320

 DP1066 Vallskogagärdet- Pågående plan
Försäljningsinkomster ej 0 0 0 0
Investeringsbidrag ej 0 0 0 0
Anläggningstillgångar ej 0 0 0 0
Omsättningstillgångar ej 0 0 0 0
Summa nettoexploatering 0 0 0 0

 DP1058 Triangelparken -Pågår genomförande
Försäljningsinkomster ej 0 23 542 650 0 28 042 650
Investeringsbidrag ej 0 0 0 0
Anläggningstillgångar ej -14 000 000 0 -7 750 000 -28 576 953
Omsättningstillgångar ej 0 0 0 -629 486
Summa nettoexploatering -14 000 000 23 542 650 -7 750 000 -1 163 789

fortsättning nästa sida

Nettoexploaterings-
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 DP1036 Trädgårdsstaden -Inför genomförande 
Försäljningsinkomster ej 0 0 0 155 265 169
Investeringsbidrag ej 0 0 0 0
Anläggningstillgångar ej -15 000 000 -70 000 000 -50 000 000 -167 414 248
Omsättningstillgångar ej 0 0 0 -7 069 234
Medfinansieringsavtal ej -7 066 667
Summa nettoexploatering -15 000 000 -70 000 000 -50 000 000 -26 284 980

 DP1053 Wallskoga-Pågår genomförande
Försäljningsinkomster ej 0 0 2 573 505 5 659 980
Investeringsbidrag ej 0 0 0 0
Anläggningstillgångar ej 0 -500 000 0 -5 566 229
Omsättningstillgångar ej 0 0 0 -98 422
Summa nettoexploatering 0 -500 000 2 573 505 -4 671

 DP1056 Östra Bäggeby -Pågående plan
Försäljningsinkomster ej 0 0 0 0
Investeringsbidrag ej 0 0 0 0
Anläggningstillgångar ej 0 0 0 0
Omsättningstillgångar ej 0 0 0 0
Summa nettoexploatering 0 0 0 0

DP432  Söderfors Företagspark Genomförandet pausat
Försäljningsinkomster ej 0 0 0 4 247 100
Investeringsbidrag ej 0 0 0 0
Anläggningstillgångar ej 0 0 0 -8 500 000
Omsättningstillgångar ej 0 0 0 -113 067
Summa nettoexploatering 0 0 0 -4 365 967

DP363  Libbarbo Örbyhus -Pågående plan (pausad)
Försäljningsinkomster ej 0 0 0 0
Investeringsbidrag ej 0 0 0 0
Anläggningstillgångar ej 0 0 0 0
Omsättningstillgångar ej 0 0 0 0
Summa nettoexploatering 0 0 0 0

TOTAL SUMMA/ÅR -22 872 600 -43 957 350 -52 176 495 -54 070 155
ACKUMULERAT -22 872 600 -66 829 950 -119 006 445 0
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
IT-nämnden
2019-09-06

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign

§ 24
Dnr 2019/9     

Verksamhetsplan och budget 2020 

Beslut 
IT-nämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa kommunfullmäktige 
besluta

att anta verksamhetsplan, driftbudget och medlemsavgifter för år 2020.

Sammanfattning av ärendet
Under sommaren var en verksamhetsplan arbetats fram som bygger på 
verksamhetsplan 2019, samtal med kommundirektörerna i de fem 
kommunerna samt de diskussioner kring kostnadseffektivitet som it-
nämnden haft under våren. Mål för årets VP har hämtats ur it-nämndens 
reglemente samt samverkansavtal. Till kommande år ska mål sammanställas 
från respektive kommun till årets andra it-nämndmöte för beslut. Bifogade 
medlemsavgifter samt förslag till debitering gäller både gemensamma 
kostnader samt till värdkommunen överflyttade avtal och fakturor för varje 
enskild kommun.

Beslutsmotivering 
Verksamhetsplanen samt budget följer de beslut som fattats i de deltagande 
kommunernas fullmäktigeförsamlingar.  

Beslutsunderlag 
 Handläggarens tänsteutlåtande
 Verksamhetsplan och detaljbudget 2020

Beslutet skickas till
 Kommunstyrelsen Tierps kommun
 Kommunstyrelsen Östhammars kommun
 Kommunstyrelsen Älvkarleby kommun
 Kommunstyrelsen Heby kommun
 Kommunstyrelsen Knivsta kommun
 Förvaltningschef, IT-nämnden Cassiopeia
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Lönenämnden
2019-09-06

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign

§ 18
Dnr 2019/7     

Verksamhetsplan och budget 2020 

Beslut 
Lönenämnden beslutar 

att upphäva tidigare fattat beslut gällande avgifter för 2020, § 9/2019. 

Lönenämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa kommunfullmäktige 
besluta 

att anta verksamhetsplan, driftbudget och medlemsavgifter för år 2020.

Sammanfattning av ärendet
Framtagen driftbudget baseras på uppräkning enligt Tierps kommuns 
budgetdirektiv för 2020, 2,3 %, men med anledning av på rådande 
ekonomiska läge genomförs effektiviseringar, vilket motsvarar 1,15 %. 
I verksamhetsplanen för år 2020 beskrivs lönenämndens uppdrag och 
kommande verksamhetsförändringar.

Beslutsmotivering 
Effektiviseringar kommer att genomföras på Lönecentrum vilket innebär att 
mindre externt konsultstöd kommer utnyttjas samt att systemkostnaderna 
blir lägre än förväntat.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Fördelning och kostnaden för år 2020 förändras till följande: 
Tierps kommun 49 %, 5 520 tkr
Knivsta kommun 30 %, 3 313 tkr
Älvkarleby kommun 20 %, 2 100 tkr
TEMAB 1 %, 110 tkr. 

Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Verksamhetsplan och detaljbudget 2020

Beslutet skickas till
 Kommunstyrelsen Tierps kommun
 Kommunstyrelsen Älvkarleby kommun
 Kommunstyrelsen Knivsta kommun
 Lönechef
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