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Vid eventuella förhinder att delta på mötet, vänligen kontakta din
gruppledare.
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Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande
Datum

Diarienummer

2021-10-27

KS 2021/54

Allmänenhetens frågestund
Vid varje kommunfullmäktigesammanträde har allmänheten möjlighet att
ställa frågor direkt till politikerna, ”Allmänhetens frågestund”.
Frågestunden pågår i 30 minuter och alla som vill är välkomna att ställa
frågor om kommunens verksamheter. För att en fråga ska tas upp under
frågestunden måste den ha skickas in skriftligt i förväg. Frågeställaren är
sedan välkommen att delta på mötet i Humlesalen.
Syftet med allmänhetens frågestund är bland annat till för att skapa en
dialog mellan allmänheten och de politiskt folkvalda för att
kommunmedborgarna ska kunna påverka, väcka opinion och få bättre
möjligheter att ta tillvara dina demokratiska rättigheter. Möjligheten att
lyssna på allmänhetens frågestund finns på www.tierp.se.
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Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande
Datum

Diarienummer

2021-10-27

KS 2021/50

Godkännande av föredragningslistan
Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna föredragningslistan med följande revideringar:
-

att ärende 7, 10 och 11 stryks från föredragningslistan om inga
motioner eller frågor har lämnats in.
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Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande
Datum

Diarienummer

2021-10-13

KS 2021/52

Redovisning av kommuninvånarnas postlåda
Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Förslag inkomna till den digitala postlådan på kommunens hemsida och
förslag som lämnats i Demokratierp-brevlådorna på kommunens bibliotek
hanteras av verksamheterna och det är en tjänsteman som svarar på
förslagen. Förslagen och svaren redovisas i kommunfullmäktige.
Följande förslag och svar redovisas:
Dnr KS 2021/848 – Postlådan – Motionsslinga med belysning i Edvalla
Förslag: Att kommunen bygger en motionsslinga med belysning i Edvalla
som kan utgå från skolan där man kan gå, springa och även gå med
rullator. Den får gärna vara anpassad till skidåkning.
Svar: I dagsläget finns det inga planer på att anlägga ett kommunalt
motionsspår i Edvalla. Det finns i Skärplinge där man även gör skidspår
vintertid. Det finns också föreningsägda spår i Vavd och Karlholm.
Dnr KS 2021/848 – Postlådan – Breddande av trottoarer vid förskolor.
Trottoarer utanför förskolor, exempelvis Vallskoga och Humlegården är
smala och resulterar i att vuxna och barn får gå på vägen. Förskolor bör
vara tillgängliga och välkomnande som möjligt.
Svar: Tierps kommun arbetar kontinuerligt för att förbättra
trafiksituationen kring förskolor och skolor och att
se över gång och cykelvägar och dess anslutningar är en del av detta. Vi tar
med oss dina synpunkter i det fortsatta arbetet.
Dnr KS 2021/848 – Postlådan – Satsa på Kyrkbyn.
Förslag att man satsar lite på Kyrkbyn. Vi är många som bor här, men det
finns inget att göra. Gym och en affär/liten butik vore det bästa att få hit.
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Svar: Det är svårt att hitta företag som är intresserade att etablera sig i
Kyrkbyn. Det finns företag som driver obemannade livsmedelsbutiker som
är intresserade. Man kan också starta en förening som driver en
livsmedelsbutik.
Barnrättskonsekvenser

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

Tjänsteutlåtande
Datum

Diarienummer

2021-10-27

KS 2021/53

Aktuellt från revisionen
Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att lägga aktuell information från revisionen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

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

Tjänsteutlåtande
Datum

2021-10-27

Allmänpolitisk debatt
Talarordning

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

Förslag till beslut
Datum

Diarienummer

2021-10-27

KS 2021/57

Anmälan av interpellationer
Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att de inlämnade interpellationerna får ställas.
Sammanfattning av ärendet

Följande interpellationer har lämnats in:
- Nyttjande av datorsal på Högbergsskolan, Simon Brännström (SD)
Beslutsunderlag




Förslag till beslut
Inlämnade interpellationer

Beslutet skickas till



Sekreterare för kommunfullmäktige
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Interpellation om nyttjande av datorsal på
Högbergsskolan
Jag som tidigare elev på Högbergsskolan får höra att datorsalen inne på D-huset som
tillhör programmet El och Energi blir ofta använd av andra program som har sin
huvudsakliga verksamhet i andra byggnader på Högbergsskolan, exempelvis Vård och
Omsorg och SFI för att nämna några exempel.
El och energi är uppdelat i 2 inriktningar på skolan. En som är inriktad mer på el och
en annan för IT. Inriktning går dock först att välja strax innan årskurs 1 slutar. I alla fall
var det så när jag gick där mellan 2014-2017.
Oavsett om man väljer El eller Data/IT, så finns det ett stort behov av datorerna som
är där. Behovet väger tyngst för de elever som går IT inriktningen. Visserligen har alla
elever som går gymnasiet på Högbergsskolan tillgång till egna skoldatorer i form av
laptops, men dessa har inte alltid alla verktyg och programvaror som eleverna ifråga
behöver. Heller bör de inte ha det, då fyller inte specifikationerna eller har för lite
lagringsutrymme för att kunna köra alla program som en elev behöver för sin
utbildning.
Ett exempel är CAD program som program inom AutoCAD familjen av mjukvara. Det
programmet är väldigt krävande, då det används för att göra ritningar i form av 3D/2D
modeller. Alla elever på el måste lära sig CAD, oavsett inriktning. De som går el lär sig
det för att kunna göra elritningar till elinstallationer och de som går IT lär sig det för
att kunna designa kretskort eller för rita elritningar till dessa. Vidare så använder ofta
CAD programmen en licensserver som inte går att få kontakt med utanför företagets
(skolans) nätverk, så möjligheten att hålla på med CAD som hemläxa kommer inte
fungera utan en VPN som kan ansluta till företagets (skolans) nätverk från ett annat
nätverk, som till exempel hemma, hotell, kaféet, mm.
Ett annat exempel kan vara om man behöver använda virtuella maskiner, vilket är i
princip virtuella datorer som körs i datorn. Det är något som ofta används för att man
ska kunna köra olika servrar med olika operativsystem för att genomföra olika
uppgifter och mer specifikt relevant för . Många arbetsgivare använder sig av det för
att det är oftast en billigare lösning än om varje server får egen dedikerad hårdvara.
Det är framför allt vanligt i små bolag. Det finns dock molnlösningar på detta, så att
man kan använda virtuella maskiner på andra datorer över nätet, men det kostar mer
pengar än att använda befintlig utrustning.
Om eleverna som behöver datorerna i datorsalen för kunna lära sig på bästa sätt, eller
överhuvudtaget, då går det inte att andra program tar över dom när eleverna på el
och energi behöver dom. Annars kan det leda till att undervisningen går segt eller att
lektioner blir inställda.
För att undvika detta så långt det går, så skulle det vara rimligt att ställa krav på att
samtliga gymnasieelever på Högbergsskolan har skoldatorer tillgängliga under skoltid
och att elever som inte har det får ogiltig frånvaro från de lektioner som de behövs för
att eleven ska kunna delta i undervisningen. Alternativet vore annars att man ordnar
fler datorsalar på Högbergsskolan, men det vore en större utmaning, ekonomiskt sett.
Sen får man tänka på att ordna fler datorsalar skulle medföra att antalet ordinarie
lektionssalar skulle minska, om man inte väljer att bygga ut Högbergsskolan, vilket
givetvis också skulle kosta pengar.
Därmed vill jag fråga ordförande i utskottet barn och ungdom, Lotta Carlberg (C)

Vad tänker ni göra åt saken?
Simon Brännström(SD)
2021-Sep-17

19

1 (1)
Dokumentnamn

Förslag till beslut
Datum

Diarienummer

2021-10-27

KS 2021/57

Svar på interpellationer
Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att interpellationsdebatten anses avslutad.
Sammanfattning av ärendet

Börje Wennberg (S) har lämnat in en interpellation med frågor om Tierps
kommuns placering i skolrankingen. Interpellationen anmäldes till
kommunfullmäktige den 21 september 2021 och besvaras av ordförande i
utskottet barn och ungdom, Lotta Carlberg (C), under dagens
sammanträde.
Beslutsunderlag





Förslag till beslut
Svar på interpellation - Sveriges sämsta skola
Interpellation - Sveriges sämsta skola, Börje Wennberg (S), dnr KS
2021/768
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Svar på interpellation ”Sveriges sämsta skola” - Dnr KS 2121/768
Inledningsvis är det viktigt att tydliggöra att ingen av våra elever i Tierp går i Sveriges sämsta skola.
Det genomsnittliga meritvärdet och behörigheten till gymnasieskolan för elever i åk 9 2021 ligger
precis under genomsnittet i jämförbar kommungruppskategori och dessutom bättre än i flera av våra
grannkommuner. Det är naturligtvis inte önskvärt att placera sig på den undre halvan och det finns
mycket att fortsätta arbeta med innan resultaten är där de bör vara. Ingen av våra skolor är dock i
närheten av att resultatmässigt vara bland de sämsta i Sverige. Den ranking som lärarförbundet gör
tar däremot till stor del bland annat faktorer som lärares och förskollärares upplevda arbetsvillkor
och andel med rätt lärarlegitimation med i beräkningarna. Dessa delar är naturligtvis viktiga faktorer
som påverkar elevernas möjlighet att nå högre resultat. Våra låga värden på dessa områden måste
tas på allvar och förbättringsarbetet måste ständigt pågå.
Efter att ett flertal av kommunens förskolor tvingats stänga till följd av arbetsmiljöproblem har
verksamheten på många håll bedrivits i tillfälliga lokaler. Nu beställs och byggs fyra nya förskolor för
att säkerställa arbetsmiljö och för verksamheten ändamålsenliga lokaler. Den satsningen på förskolan
är en mycket viktig del i att göra Tierps kommun till en attraktiv arbetsgivare och ge förutsättningar
för framtida goda kunskapsresultat i grundskola och gymnasieskola.
Högdelen av Kyrkskolan renoveras och den uttjänta lågdelen ersätts med lokaler i del av den nya
förskola som just nu uppförs. I detta finns vinster i att möjliggöra viktig samverkan mellan förskola
och grundskola men också i en kostnadseffektiv lösning där totalkostnaden på ca 100 miljoner
fördelas mellan helt ny förskola och renoverad skola. Den kostnadseffektiva lösning som valts
innehåller inte specialsalar för slöjd och hemkunskap då detta hade krävt ytterligare en byggnad som
drivit kostnadsbilden till en nivå som inte är rimlig i förhållande till behovet av att nyttja specialsal ca
en dag i veckan. Att använda specialsalar på Aspenskolan för att optimera resursanvändningen är ett
sätt att resurseffektivt nyttja våra skollokaler som i dagsläget ligger på en hög kostnadsnivå. Med en
effektiv schemaläggning krävs inte abonnerade bussar utan resor kan göras med gruppresor i
kollektivtrafik. Kostnaden för detta är försumbar i förhållande till alternativet att bygga helt nya
specialsalar för en nyttjandegrad av ca 20%.
I syfte att öka möjligheterna att anpassa undervisningen efter elevers individuella behov genomförs
under 2021 en satsning som gör att varje elev i våra grundskolor nu har tillgång till en egen dator
eller Ipad. Detta är en tydlig och nödvändig åtgärd för att kunna anpassa undervisningen och ge alla
våra elever möjlighet att utvecklas mot högre kunskapsresultat.
Satsningar på ändamålsenliga lokaler och tillgängliga lärmiljöer är sammanfattningsvis i allra högsta
grad åtgärder som gynnar undervisningen och får effekt för våra elever.
Det systematiska kvalitetsarbetet och nulägesanalys tillsammans med Skolverket inför arbetet med
Samverkan för bästa skola, visade på behovet av ett närmare pedagogiskt ledarskap på flera av
kommunens skolor. Till följd av det vidtog verksamheten åtgärder och förändrade
rektorsorganisationen. Antalet skolledartjänster förändrades inte men vikten flyttades mot ett mer
nära och pedagogiskt ledarskap i och med att fler skolor fick en egen rektor och antalet biträdande
rektorer istället minskades. De positiva effekterna av denna förändring är redan tydliga och
utvecklingen fortsätter i en positiv riktning. Förändringen har däremot inte medfört märkbart högre
kostnader.
Utöver detta har kommunövergripande satsning för att öka undervisningsskickligheten genomförts i
och med införande av systemstöd för lektionsobservationer både för rektorer och lärare. Detta
stärker förutsättningarna för utveckling av det som sker i undervisningssituationer och som får effekt
för elevernas lärande. Det underlättar det pedagogiska ledarskapet och det kollegiala lärandet.
Utöver de delar som nämns ovan har 12 miljoner tilläggsbudgeterats till grundskolan för att
kompensera det underskott grundskolan sedan länge dragits med. Utan denna åtgärd hade skolan
tvingats till kraftiga nedskärningar och inte klarat av att svara mot de krav Skollagen anger.
I liggande budgetförslag finns ytterligare utökning av grundskolans ramar på över 13 miljoner för att
möjliggöra att öka tillgången specialpedagogisk kompetens och öka personaltäthet och behörighet.
Där finns också satsningar på öka tillgång till elevhälsa i samverkan mellan socialtjänst och skola.
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För att återknyta till inledningen så är det slutligen en viktig del i arbetet för att förbättra Tierp som
skolkommun, att alla tar sitt ansvar i att förhålla sig sakligt och konstruktivt i diskussionerna kring de
områden som behöver förbättras.
Lotta Carlberg
Ordförande Utskottet barn och ungdom
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Dokumentnamn

Förslag till beslut
Datum

Diarienummer

2021-10-27

KS 2021/64

Revisorernas utlåtande avseende delårsrapport 2020
Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att med beaktan av revisorernas påpekande lägga rapporten till
handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Revisorerna ska bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de
mål för den ekonomiska förvaltningen som fullmäktige beslutat om i
årsbudgeten och flerårsplanen. Ordförande för revisionen, Göran Carlsson
föredrar ärendet.
Beslutsunderlag





Förslag till beslut
Revisorernas utlåtande avseende delårsrapport 2021
Översiktlig granskning delår 2021

Beslutet skickas till




Revisorerna
Ekonomienheten
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Översiktlig
granskning
-Delårsrapport per
2021-08-31
Tierp kommun

© 2021 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG
International”), a Swiss entity. All rights reserved.
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1. Sammanfattning
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Sammanfattning
Vi har av Tierps kommuns revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska delårsrapporten per 2021-08-31. Uppdraget ingår i
revisionsplanen för år 2021.
Kommunens revisorer ska enligt Kommunallagen 12 kap bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som fullmäktige
beslutat. Revisorernas uttalande avges i revisorernas bedömning av delårsrapporten.
Vårt uppdrag är att granska delårsrapporten för att ge revisorerna tillräckligt underlag för sin bedömning.

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

➢ Årsbudgeten uppgår till 20,1 mnkr medan prognosen uppgår till 48,2 mnkr, en förbättring på 28,1 mnkr. Det beror huvudsak på ökade
skatteintäkter och generella statsbidrag och utjämningar, en ökning med 35,9 mnkr. Enligt prognosen ökar verksamhetens
nettokostnader med 8,4 mnkr mot budget.
➢ Kommunens prognostiserade balanskravsresultat beräknas uppgå till 46,3 mnkr för 2021.
➢ Under året har kommunen delvis börjat redovisa leasingavtal som finansiell leasing. Då vi utför en översiktlig granskning av delåret har
vi inte granskat hur kommunen hanterar bokföringen av finansiell leasing. Vår bedömning är att vi inte kan uttalas oss hur stor påverkan
detta har på årets resultat.
➢ Vi bedömer att förvaltningsberättelsen inte uppfyller kraven eftersom det saknas väsentliga upplysningskrav i förvaltningsberättelsen.

Baserat på vår översiktliga granskning har det framkommit omständigheter, som framgår i vår rapport, som ger oss anledning att anse att
delårsrapporten för kommunen inte är helt upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed och att struktur och i viss mån
innehållet i förvaltningsberättelsen måste omarbetas i enlighet med lag och god sed. Vi bedömer att delårsrapporten inte i alla delar är
upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed.

© 2021 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG
International”), a Swiss entity. All rights reserved.
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Sammanfattning forts.
1.2 Underlag för revisorernas bedömning utifrån fullmäktiges mål
Enligt bestämmelser i kommunallagen ska fullmäktige i budgeten ange finansiella mål och verksamhetsmål som har betydelse för god
ekonomisk hushållning. Revisorerna ska bedöma om resultatet i delårsbokslutet är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen för den
ekonomiska förvaltningen.
I delårsrapporten görs ingen samlad bedömning av uppfyllelsen av kommunfullmäktiges mål och uppföljning av verksamhetsmålen sker inte
i förvaltningsberättelsen. I delårsrapporten görs inte tillräcklig eller ingen uppföljning av indikatorerna och det lämnas ingen tydlig bedömning
av måluppfyllelse för respektive verksamhetsmål.
Vad gäller god ekonomisk hushållning så hänvisar RKR till förarbeten till kommunallagen där det betonas vikten av att mål och riktlinjer för
god ekonomisk hushållning utvärderas för hela kommunala koncernen, d v s kommunen och dess kommunala koncernföretag gemensamt.
Vi bedömer att målen för god ekonomisk hushållning inte omfattar eller har utvärderats för kommunkoncernen som helhet.

Finansiella mål
Baserat på vår översiktliga granskning av delårsrapportens återrapportering gällande prognosen för år 2021 blir vår bedömning att två av tre
mål kommer att uppnås och ett mål kommer inte att uppnås. Baserat på vår översiktliga granskning av delårets återrapportering anser vi att
det är svårt utifrån den information som lämnas i delårsrapporten bedöma om de av fullmäktige fastställda finansiella mål är uppfyllda eller
inte vid delåret.

Verksamhetsmål
Baserat på vår översiktliga granskning av delårsrapportens återrapportering anser vi det vara svårt att utifrån den information som lämnas i
delårsrapporten bedöma huruvida måluppfyllelsen av verksamhetsmålen är förenliga med de fullmäktige fastställda mål avseende både för
delårsbokslutet och prognos.

Västerås 2021-10-25

Cecilia Kvist
Cecilia Kvist
Auktoriserad revisor

Micaela Hedin
Certifierad kommunal revisor
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2. Inledning
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Inledning
Av kommunala bokförings- och redovisningslagen framgår att kommuner ska upprätta minst en delårsrapport som ska omfatta en period av
minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret, det vill säga minst sex månader och högst åtta månader. Det är även den rapport
som faller inom ramen för denna period som ska behandlas av kommunfullmäktige och som revisorerna ska göra en bedömning av.

Kommunens revisorer ska enligt 12 kap i kommunallagen bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som fullmäktige
beslutat (2 §). Revisorernas uttalanden avges i revisorernas bedömning av delårsrapporten.

2.1 Syfte och revisionsfråga
Granskningen syftar till att översiktligt bedöma om:
✓ Kommunens delårsrapport har upprättats i enlighet med kommunallagen, kommunal bokförings- och redovisningslag och god redovisningssed i kommuner och regioner
✓ Resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat, som är av betydelse för god ekonomisk hushållning
Resultatet av vår granskning utgör underlag för revisorernas utformning av utlåtandet till kommunfullmäktige.
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Inledning forts.
2.2 Avgränsning
Vår granskning omfattar delårsrapporten per 2021-08-31.

Vår granskning har skett i den omfattning som följer av God revisionssed i kommunal verksamhet, främst såsom denna definieras av
SKR5 och Skyrev6. Det innebär att vi planerat och genomfört den översiktliga granskningen för att med begränsad säkerhet försäkra oss att
delårsrapporten inte innehåller väsentliga felaktigheter.
En översiktlig granskning är begränsad i omfattning och riktar i huvudsakligen in sig på intervjuer och analyser. De granskningsåtgärder som
vidtas gör det inte möjligt att sammantaget skaffa en sådan säkerhet kring alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade
om en fullständig revision utförts.
Vår granskning av redovisningen utgår från en bedömning av väsentlighet och risk.

Granskningen har inte som syfte att identifiera brottsliga handlingar, t ex förskingring.
I delårsrapporten har vi översiktligt granskat resultat- och balansräkning samt tillhörande noter. Övriga delar har enbart granskats med
utgångspunkt från att informationen är förenlig med informationen i de finansiella delarna. Nämndernas rapporter ingår inte i vår granskning.

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

© 2021 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG
International”), a Swiss entity. All rights reserved.

33

Document Classification: KPMG Confidential

7

Inledning forts.
2.3 Revisionskriterier
Vi har bedömt om delårsrapporten i allt väsentligt följer:
✓ Kommunallag (KL) och kommunal bokförings- och redovisningslag (LKBR)
✓ God redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal Redovisning, RKR, och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR
✓ Interna regelverk och instruktioner
✓ Fullmäktigebeslut
Vi har bedömt om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de av kommunfullmäktige beslutade målen för ekonomi och verksamhet som
är av betydelse för god ekonomisk hushållning.

2.4 Ansvarig nämnd
Granskningen avser kommunstyrelsens delårsrapport som enligt 11 kap 16 § Kommunallagen ska behandlas av kommunfullmäktige.

Rapporten är faktakontrollerad av ekonomiavdelningen.

2.5 Metod
Granskningen har genomförts genom:
✓ Dokumentstudie av relevanta dokument
✓ Intervjuer med berörda tjänstemän
✓ Analys av nyckeltal för verksamhet och ekonomi
✓ Översiktlig analys av resultat- och balansräkningen
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3. Resultat av
granskningen
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Resultat av granskningen
3.1 Förvaltningsberättelse
Enligt 13 kap. 2 § LKBR ska en delårsrapport innehålla en resultaträkning, en balansräkning och en förenklad förvaltningsberättelse. RKR preciserar
i rekommendation 17 vad förvaltningsberättelsen ska innehålla minimum för att motsvara kraven på en förenklad förvaltningsberättelse. RKRs
rekommendation 17 tillägger att en samlad - men översiktlig – beskrivning av kommunens drifts- och investeringsverksamhet ska ingå i
delårsrapporten som egna rapporter.
Enligt RKR 17 ska vidare uppgift i förvaltningsberättelsen bland annat lämnas om:
➢ Händelser av väsentlig betydelse som inträffat under delårsperioden eller efter dess slut, men innan delårsrapporten upprättas.
➢ Upplysningar om kommunens och kommunkoncernens förväntade utveckling avseende ekonomi och verksamhet utifrån målen om god
ekonomisk hushållning.
➢ En redovisning av hur helårsprognosen förhåller sig till den budget som fastställts för den löpande verksamheten.
➢ En bedömning av balanskravsresultatet utifrån helårsprognosen.

Förvaltningsberättelsen i delårsrapporten saknar bland annat:
➢ Upplysningar om kommunens och kommunkoncernens verksamhet utifrån mål för god ekonomisk hushållning.
➢ Ingen samla bedömning lämnas i förvaltningsberättelsen av de verksamhetsmässiga målen som fullmäktige fastställt utifrån god
ekonomisk hushållning.
Vi bedömer att förvaltningsberättelsen inte uppfyller kraven eftersom den saknar väsentliga upplysningskrav. Vi rekommenderar att kommunen ser
över sin återrapportering i förvaltningsberättelsen för att säkerställa att alla delar som ska vara med är med i förvaltningsberättelsen. Vi
rekommenderar vidare att kommunen arbetar vidare med att utveckla förvaltningsberättelsen så det blir tydligare och mer utvecklande för läsarna
som inte är insatta i verksamheten.
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Resultat av granskningen
3.2 Bedömning av fullmäktiges mål med betydelse av god ekonomisk hushållning
Enligt kommunallagens bestämmelser ska fullmäktige i budgeten ange finansiella mål och verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk
hushållning. Kommunfullmäktige har fastställt finansiella mål och verksamhetsmål i Agenda 2030.
Vi noterar att kommunstyrelsen inte gjort någon sammantagen bedömning av huruvida god ekonomisk hushållning kommer att uppnås. I delårsrapporten saknas samlad bedömning av uppfyllelsen av kommunfullmäktiges mål och uppföljning av verksamhetsmålen sker inte i förvaltningsberättelsen. I delårsrapporten görs inte tillräcklig eller ingen uppföljning av indikatorerna och det lämnas ingen tydlig bedömning av måluppfyllelse för
respektive verksamhetsmål.
Vad gäller god ekonomisk hushållning så hänvisar RKR till förarbeten till kommunallagen där det betonas vikten av att mål och riktlinjer för god
ekonomisk hushållning utvärderas för hela kommunala koncernen, d v s kommunen och dess kommunala koncernföretag gemensamt. Vi bedömer
att målen för god ekonomisk hushållning inte omfattar eller har utvärderas för kommunkoncernen som helhet.
Vi rekommenderar att kommunen arbetar vidare med sin återrapportering av kommunfullmäktige fastställda mål och att det finns en röd tråd från
beslutade mål till återrapportering.
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Resultat av granskningen forts.
3.2.1 Finansiella mål
De finansiella målen är:
➢

Resultat ska uppgå till 1,5% av skatter och generella bidrag under planperioden

➢

Nettokostnaderna ska inte öka snabbare än skatter och andra intäkter.

➢

Soliditeten ska inte vara lägre än 40 procent och inte minska flera år än två år i rad.

Resultatet vid delåret uppgår till 53,9 mnkr och därmed klarar kommunen målet om 1,5% av skatter och generella bidrag. De övriga målen
är inte avstämda vid delåret.
Prognostiserat resultat uppgår till 3,5% av skatter och generella bidrag och årsprognosen för soliditeten inklusive ansvarsförbindelse uppgår
till 19% och exklusive ansvarsförbindelser 35%. Målet för nettokostnaderna är inte uppföljt.

Baserat på vår översiktliga granskning av delårsrapportens återrapportering gällande prognosen för år 2021 blir vår bedömning att två av tre
mål kommer att uppnås och ett mål kommer inte att uppnås. Baserat på vår översiktliga granskning av delårets återrapportering anser vi att
det är svårt utifrån den information som lämnas i delårsrapporten bedöma om de av fullmäktige fastställda finansiella mål är uppfyllda eller
inte vid delåret.
Vi rekommenderar att det i beslutad budget blir tydligare vilka de finansiella målen är och vilka målvärden som finns. På så sätt blir det
lättare att följa målen från beslut till återrapportering. Vi rekommenderar vidare att redovisa de finansiella målen i en tabell eller liknade så
det blir lätt överskådligt att följa nyckeltalen från beslutad budget till utfall.
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Resultat av granskningen forts.
3.2.2 Verksamhetsmål
Verksamhetsmålen är 17 stycken i Agenda 2030. För varje verksamhetsmål finns indikatorer som mäter graden av måluppfyllelse av dessa.
I beslutad budget framgår nyckeltal till de olika indikatorerna, det är utfall för åren 2015-2019. Det finns inget beslut om målvärde för år
2021.

I uppföljningen av måluppfyllelsen av verksamhetsmålen framgår vid varje delmål en färg/symbol hur statusen för målen är nu, grönt, gult
eller rött. Målen följs upp av delmålen för Agenda 2030 är indelade i verksamhetsområden och inte verksamhetsmål för verksamhetsmål.
I uppföljningen av de 17 verksamhetsmålen finns det 79 delmål. Det återrapporteras att 24 delmål är gröna, 50 delmål är gula och 5 delmål
är röda. Det saknas kvantifierade mål för indikatorerna i form av mätetal och nyckeltal. Vidare saknas utfallet för 2020. Det är därför inte
möjligt att bedöma måluppfyllelsen i delårsrapporten.
Baserat på vår översiktliga granskning av delårsrapportens återrapportering anser vi det vara svårt att utifrån den information som lämnas i
delårsrapporten bedöma huruvida måluppfyllelsen av verksamhetsmålen är förenliga med de av fullmäktige fastställda mål avseende både
delårsbokslutet och prognos.
I delårsrapporten görs ingen samlad bedömning av uppfyllelsen av kommunfullmäktiges mål och uppföljning av verksamhetsmålen sker inte
i förvaltningsberättelsen. I delårsrapporten görs inte tillräcklig eller ingen uppföljning av indikatorerna och det lämnas ingen tydlig bedömning
av måluppfyllelse för respektive verksamhetsmål.
Vi rekommenderar att kommunen utvecklar sitt arbete med uppföljning av målen.
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Resultat av granskningen forts.
3.3 Balanskravet
En kommun ska enligt kommunallagen göra en avstämning av balanskravet och detta ska redovisas i förvaltningsberättelsen.
Från och med 2013 har kommuner och kommunalförbund möjlighet att använda sig av de nya reglerna om resultatutjämningsreserv, RUR.
Denna reserv kan sedan användas för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel, under förutsättning att årets resultat efter
balanskravsjusteringar är negativt. RUR är frivillig att tillämpa, de kommuner och landsting som tänker göra det måste besluta om hur
reserven ska hanteras. Detta ska framgå av de riktlinjer för god ekonomisk hushållning som fullmäktige ska besluta om.
Kommunen redovisar en bedömning av balanskravsresultatet i förvaltningsberättelsen. Av delårsrapporten framgår det att kommunens
prognostiserade balanskravsresultat uppgår till 46,3 mkr.
Det finns inga balanskravsresultat att återställa från tidigare år.

RUR uppgår till 0 mnkr.
Beräkningen som ligger till grund för kommunens balanskravsresultat innehåller enligt vår bedömning inga väsentliga felaktigheter.
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Resultat av granskningen forts.
3.4 Analys av Resultaträkning
En kommuns långsiktiga utveckling är beroende av att intäkterna ökar mer än kostnaderna för att inte urholka det egna kapitalet.
Kommunens resultat för delåret uppgår till 53,9 mkr, vilket är 43,2 mkr högre än samma period förra året. Det beror främst verksamhetens
nettokostnader är 14,1 mnkr lägre och skatteintäkterna och generella statsbidrag och utjämning är 29,6 högre än förra året.
Kommunens årsprognos uppgår till 48,2 mkr, vilket är lägre än delårsresultatet. Historiskt sett är det en trend att delårsresultatet är högre än
vid helår och det beror oftast på att kostnaderna inte kommer linjärt över året.
Årsbudgeten uppgår till 20,1 mnkr medan prognosen uppgår till 48,2 mnkr, en förbättring på 28,1 mnkr. Det beror huvudsak på ökade
skatteintäkter och generella statsbidrag och utjämningar, en ökning med 35,9 mnkr. Enligt prognosen ökar verksamhetens nettokostnader
med 8,4 mnkr mot budget.
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Resultat av granskningen forts.
3.5 Balansräkning
3.5.1 Finansiell Leasing
Under året har kommunen delvis börjat redovisa leasing som finansiell leasing. Då vi utför en översiktlig granskning av delåret har vi
inte granskat hur kommunen hanterar bokföringen av finansiell leasing. Vår bedömning är att vi inte kan uttalas oss hur stor
påverkan detta har på årets resultat.

3.5.2 Avstämning bank
Vid delåret erhåller inte kommunen engagemangsbesked från Nordea avseende Nordea toppkonto och vid delårsbokslutet bokför
kommunen om det till kortfristiga fordringar och skulder till koncernbolag, vilket kan leda till att vissa nyckeltal påverkas när det är
olika klassificeringar.

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

3.6 Sammanställd redovisning
I RKR R17 Delårsrapport är det upp till varje kommun att avgöra om de kommunala bolagen ska omfattas av delårsrapporten. Att de
kommunala bolagen ska ingå torde dock vara nödvändigt eftersom det är fullmäktiges måls för hela kommunkoncernen som ska bedömas.
Kommunen har valt att inte ha med sammanställda räkenskaper i sin delårsrapport.
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Resultat av granskningen forts.
3.7 Drift- och investeringsredovisning
Drift- och investeringsredovisningen ingår i delårsrapporten i enlighet med RKR R14 Drift- och investeringsredovisning.
Enligt budget ska investeringarna uppgå till 61,3 mnkr och prognosen visar på 43,0 mnkr. Vid delåret har kommunen investerat 18,9 mnkr
mnkr, vilket visar på att kommunen ska investera 24,1 mnkr under de fyra sista månaderna.

Vi rekommenderar att kommunen uppdaterar sig på RKR R 14 Drift- och investeringsredovisning så att kommunen följer
rekommendationen. Enligt RKR R14 ska både drift- och investeringsredovisningen utformas så att utfallen på ett överskådligt sätt kan
stämmas av mot fullmäktiges budget och att budgetposterna ska avse senast beslutade budget. Väsentliga avvikelser ska även
kommenteras.
Investeringsredovisningen ska även omfatta de kommunala koncernföretagens investeringar som fullmäktige tagit ställning till.
Till årsredovisningen ska det även finnas upplysningar om drift- och investeringsredovisningens uppbyggnad och om tillämpade
internredovisningsprinciper.
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Resultat av granskningen forts.
3.8 Redovisningsprinciper
I delårsrapporten ska enligt RKR R17 samma beräkningsmetoder användas som i den senaste årsredovisningen eller, om dessa principer
eller metoder har ändrats, en beskrivning av karaktären på och effekten av förändringen. Upplysningar ska även lämnas kring
säsongsvariationer, cykliska effekter som har påverkan på verksamheten, karaktären och storleken på jämförelsestörande poster, effekten
av ändrade uppskattningar och bedömningar samt förändringar i väsentliga ansvarsförbindelser.

I delårsrapporten anges under avsnittet ”Redovisningsprinciper” att redovisningen skett enligt god kommunal redovisningssed med vilket
avses i överensstämmelse med LKBR och RKRs rekommendationer. Det har skett förändring i sin redovisningsprinciperna avseende
leasing, nu redovisas personbilar som finansiell leasing och har även rättat för år 2020.
Vi rekommenderar även kommunen att årligen dokumentera en egen genomgång mellan aktuella redovisningsprinciper och av kommunen
tillämpade principer.

3.9 Budget
Den 21 september beslutade kommunfullmäktige om en större ombudgetering till bland annat grundskolan och individ- och
familjeomsorgen.
När det sker förändringar i budgeten, från ursprunglig beslutad budget av kommunfullmäktige, ska det framgå i rapporterna när dessa
besluts tog och hänvisning till dessa beslut.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-10-19

§ 218
Dnr 2021/64

Delårsrapport 2021
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna Delårsrapport 2021.
Sammanfattning av ärendet

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

Efter delårsrapporten är gjord så har en ombudgetering gjorts vilket ger
andra budgetavvikelser inom bl.a. utbildning och individ- och
familjeomsorgen. Inom de verksamhetsområden som redovisar negativa
prognosavvikelser pågår ett åtgärdsarbete. Med anledning av det stora
positiva prognosticerade årsresultat bedöms det att inga ytterligare
sparåtgärder fordras.
Barnrättskonsekvenser

Barnrättskonsekvenser saknas då den inte bedöms påverka barns rättigheter.
Mål och uppdrag

I rapporten bedöms kommunens måluppfyllelse utifrån gällande budget.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Kommunen redovisar ett resultat för perioden januari-augusti på 53,9 Mkr,
jämfört med plus 10,5 Mkr för motsvarande period föregående år.
Årsprognosen visar på ett överskott på 48,2 Mnkr mot -0,6 Mnkr i
årsresultat för 2020.
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Delårsrapport jan-aug 2021
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna Delårsrapport 2021.
Sammanfattning av ärendet

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

Efter delårsrapporten är gjord så har en ombudgetering gjorts vilket ger
andra budgetavvikelser inom bl.a. utbildning och individ- och
familjeomsorgen. Inom de verksamhetsområden som redovisar negativa
prognosavvikelser pågår ett åtgärdsarbete. Med anledning av det stora
positiva prognosticerade årsresultat bedöms det att inga ytterligare
sparåtgärder fordras.
Barnrättskonsekvenser

Barnrättskonsekvenser saknas då den inte bedöms påverka barns
rättigheter.
Mål och uppdrag

I rapporten bedöms kommunens måluppfyllelse utifrån gällande budget.
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Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Kommunen redovisar ett resultat för perioden januari-augusti på 53,9 Mkr,
jämfört med plus 10,5 Mkr för motsvarande period föregående år.
Årsprognosen visar på ett överskott på 48,2 Mnkr mot -0,6 Mnkr i
årsresultat för 2020.
Beslutsunderlag




Handläggarens tjänsteutlåtande
Delårsrapport jan-aug 2021

Beslutet skickas till




Ekonomienheten
Revisionen

I tjänsten
Veikko Niemi
Ekonomichef
Ekonomienheten

49

Delårsrapport Tierps
kommun 2021-08-31

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

50

Innehållsförteckning
Tierps kommun ...........................................................................................................................4
Förvaltningsberättelse .........................................................................................................................4
Ekonomisk uppföljning ......................................................................................................................8
Uppföljning verksamhetsmål ............................................................................................................20
Uppföljning särskilda uppdrag .........................................................................................................45

Gemensam service ....................................................................................................................60
Resultatrapport ..................................................................................................................................60
Investeringsrapport ...........................................................................................................................60

Medborgarservice......................................................................................................................62
Resultatrapport ..................................................................................................................................62
Investeringsrapport ...........................................................................................................................65

Kultur- och fritid .......................................................................................................................66
Resultatrapport ..................................................................................................................................66
Investeringsrapport ...........................................................................................................................66

Utbildning .................................................................................................................................68
Resultatrapport ..................................................................................................................................68
Investeringsrapport ...........................................................................................................................72

Vård- och omsorg......................................................................................................................74
Resultatrapport ..................................................................................................................................74
Investeringsrapport ...........................................................................................................................76

Individ- och familjeomsorg .......................................................................................................77
Resultatrapport ..................................................................................................................................77
Investeringsrapport ...........................................................................................................................78

It-nämnd ....................................................................................................................................79
Resultatrapport ..................................................................................................................................79
Investeringsrapport ...........................................................................................................................81

Lönenämnd................................................................................................................................82
Resultatrapport ..................................................................................................................................82
Investeringsrapport ...........................................................................................................................83

Jävsnämnd .................................................................................................................................84
Resultatrapport ..................................................................................................................................84
Investeringsrapport ...........................................................................................................................84

Valnämnd ..................................................................................................................................85
Resultatrapport ..................................................................................................................................85
Investeringsrapport ...........................................................................................................................85
Delårsrapport

2(86)

51

Revision ....................................................................................................................................86
Resultatrapport ..................................................................................................................................86
Investeringsrapport ...........................................................................................................................86

Delårsrapport

3(86)

52

Tierps kommun
Förvaltningsberättelse
Prognosticerat resultat för 2021 är 48,2 mnkr. Det är alltså 28,1 mnkr bättre än budget. Den
stora positiva avvikelsen är under finansiering, + 50,2 mnkr.
Prognosen både för verksamheternas resultat som för skatteintäkterna får nu bedömas som
något säkrare än tidigare prognoser förutsatt att inget ytterligare händer med anledning av
Covid-19. Vi har nu fått två skatteprognoser från SKR som betydligt positivare än den som
budgeten bygger på, därav den uppräkning som vi gör i prognosen av skatteintäkterna..
Utfallet på koncernnivå är 55,7 mnkr jämfört med förra året då utfallet var 16,7 mnkr alltså en
förbättring med knappt 39 mnkr. Prognosen pekar på ett resultat på 48,7 mnkr mot budget på
24,8 mnkr vilket är 24 mnkr bättre än budget.
Koncernen har under perioden minskat sin långfristiga skuld 49 mnkr och är nu totalt 2 152
mnkr och låneskulden är 100 400 kr/invånare jämfört med 103 200 kr vid årsskiftet.
Den 21 september fattade kommunfullmäktige beslut om en större ombudgetering till bland
annat grundskolan och individ- och familjeomsorgen.

Händelser av väsentlig betydelse
Under året har pandemin fortsatt att inverka på verksamheten och samhället.
Tierps kommun har tillsatts en ny kommundirektör, Helena Carlsson efter att Randi
Graungaard slutat. Det har fått följdverkningar på chefsposterna vilket innebär att chef
Gemensam Service, chef Kultur och Fritid är under rekrytering.
Det pågår en fastighetsutredning som förväntas bli klar under hösten-21.
Projektering av Kyrkskolan och Solgläntan är igång och har genererat 10,9 mnkr i kostnader
En organisationsutredning avseende grundskolans framtida organisation pågår.
Under 2020 och 2021 har två stora systeminföranden pågått, det är Stratsys för
verksamhetsplanering/uppföljning samt Proceedo för e-handel.
Skatteprognosen för Tierps kommun har skrivits upp flera gånger för 2021 under året.
Däremot förväntas 2022 ge sämre skatteintäkter än tidigare prognoser.

Förväntad utveckling
Verksamhet
Tierps kommun förväntas gå mot ett stort överskott trots stora avvikelser på vissa
verksamheter. Därför beslutade kommunfullmäktige den 21 september om en
tilläggsbudgetering för att ge verksamheterna en bättre ekonomisk grund att stå på. Det
innebar att bland andra Grundskolan och Individ- och familjeomsorgen fick ett kraftigt
budgettillskott på 12 respektive 10 mnkr. Med hänsyn taget till dessa tillskott så är
Grundskolans ekonomi i balans och Individ- och familjeomsorgens underskott halveras.
Skulle den nya budgeten gällt så hade vi haft dessa budgetavvikelser;
Medborgarservice

+15,3 mnkr
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Äldreomsorgen

+ 5,9 mnkr

Individ- o familjeomsorgen -11,1 mnkr
Gymnasieskolan

- 7,9 mnkr

Grundskolan

+ 2,0 mnkr

Övriga verksamheter har avvikelser +/- 2 mnkr
Tack vare de omställningskostnader som togs förra året samt det effektiviseringsarbete som
pågår inom flera verksamheter så har kommunen förhoppningar om en fortsatt god ekonomi i
balans.
Vi kommer dock fortsatt ha stora utmaningar bland annat inom individ- och familjeomsorgen,
äldreomsorgen och utbildning. För individ- och familjeomsorgen så kommer konjunkturen de
närmaste åren och den social dumpingen blir avgörande för enhetens framtida ekonomi.
Inom utbildning och äldreomsorgen blir demografins utveckling helt avgörande för deras
kostnadsutveckling.
Däremot pågår ett intensivt effektiviseringsarbete med organisationsutveckling m.m. på
många enheter.
Agenda 2030 innehåller mål för den ekologiska, sociala och ekonomiska hållbarheten. Dessa
tre perspektiv är odelbara och helt beroende av varandra.
Det finns också fortfarande stora socioekonomiska utmaningar inom kommunen. Pandemin
har gjort att det är svårt att hitta ett arbete, och många praktikplatser och
arbetsträningsverksamheter har fått sättas på paus. Utvecklingsarbete pågår som förväntas ge
resultat på sikt. Kommunen har under våren utökat sitt samarbete med sociala företag genom
att ingå i ännu ett IOP (idéburet offentligt partnerskap). Verksamheten i rehabväxthuset, som
startats upp genom projektet Växtverket, har kunnat dra igång. Behovet är stort att nå fler
målgrupper. Den segregationskartläggning som färdigställdes under våren visar på skillnader
mellan geografiska områden och grupper i samhället där exempelvis äldre kvinnor och
utrikesfödda är en utsatt grupp. Fler insatser för att minska utanförskapet behövs, och här
spelar civilsamhället en stor roll.
För detaljer avseende uppföljning av delmålen under Agenda 2030, se avsnitt Uppföljning
verksamhetsmål.
Finansiella mål
I år förväntas resultat stanna på + 48,2 mnkr vilket är betydligt bättre än budget. När
dessutom inte investeringsnivån når upp till budget, 43 mnkr jämfört med budget på 61,3, så
kommer soliditeten att förbättras jämfört med 2020.
Några prognosticerade nyckeltal
Nettokostnadens andel av skatter och bidrag 96,5 %
Årets resultat 48,2 mnkr
Resultat i förhållande till skatter och bidrag 3,5 %
Soliditeten exklusive ansvarsförbindelse 35 %
Soliditet inklusive ansvarsförbindelse 19 %
Inga nya lån kommer att tas upp under 2021.
Det vi kan se för planperioden 2022-2024 är att våra ekonomiska nyckeltal kommer att
ytterligare förbättras under perioden om planen genomförs, t.ex.
Delårsrapport
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Soliditeten 2024 cirka 40 respektive 25 %
Årets resultat uppfyller samtliga år målet 2 %.
Helårsprognos jämfört med budget
Som tidigare nämnt så förväntas kommunen göra ett betydande överskott på 48,2 mnkr, vilket
i huvudsak beror på ökade statsbidrag och skatter.
Av verksamheterna är det medborgarservice, äldreomsorgen och förskolan som visar positiva
avvikelser ned 13,8 mnkr, 4,7 mnkr respektive 1,6 mnkr mot budget.
Förklaring till medborgarservice överskott är ökade intäkter avseende exploatering och
deponin. För äldreomsorgen avser överskottet statsbidrag och närvårdsplatser och förskolans
överskott är ökade intäkter i form av barnomsorgsavgifter och IKE, (interkommunala
ersättningar).
Övriga verksamheter visar negativa avvikelser mot budget. Totalt är verksamheternas
avvikelse -22,1 mnkr mot budget. Största avvikelserna visar individ- och familjeomsorgen –
21,1 mnkr, grundskolan med -10,1 mnkr, gymnasieskolan -7,9 mnkr och
funktionshindradeomsorgen -2,2 mnkr. Den stora avvikelsen för dessa verksamheter är köp av
tjänster som för placeringar, skolskjutsar, konsulter och inhyrd personal.
Underskotten härrör sig från
För Individ- och familjeomsorgen är det placeringskostnader barn och unga, (SISplaceringar), ökat försörjningsstöd p.g.a. social dumpning samt minskade statsbidrag.
För Grundskolan är det personalkostnader, skolskjutskostnader, skolmåltider samt uteblivet
effektiviseringsarbete.
Jämförs augusti prognosen med maj prognosen så är det enbart gymnasieskolan 4,7 mnkr,
individ- och familjeomsorgen 4,0 mnkr samt funktionshindradeomsorgen 1,6 mnkr som
försämrat sin prognos medan övriga verksamheter förbättrat sina prognoser. Det är framför
allt medborgarservice + 13,4 mnkr och äldreomsorgen +6,6 mnkr som förändrat sina
prognoser. Totalt är avvikelsen +8,8 mnkr mellan prognoserna.
För koncernen är prognosen + 48,7 mnkr jämfört med budget på 24,8 mnkr. Bolagen bedriver
sin verksamhet i enlighet med budget.
Koncernredovisning
Mnkr
Utfall 202008
Tierps
kommun

Utfall 202108

Prognos

Budget

Skuldförändring

Långfristig
skuld

10,70

53,90

48,20

20,10

-50,00

282,50

ABTB

1,00

2,00

0,00

1,60

0,00

875,00

TKAB

4,30

-2,30

-2,80

0,00

0,00

510,00

TEMAB

0,74

-0,64

-1,60

-0,10

0,72

385,70

Fjärrvärme

0,00

2,70

4,90

3,20

0,00

98,70

16,74

55,66

48,70

24,80

-49,28

2 151,90

Totalt
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Balanskravsresultat
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Ekonomisk uppföljning
Balansräkning
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Resultaträkning

Noter
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Driftrapport
Drifttabell (tkr)
Verksamhet
Revision

Utfall
202108

Utfall
202008

Årsprogn
os

Årsbudget

Årsavvikel
se

Bokslut
2020

-591

-458

-1 625

-1 625

0

-1 195

Valnämnd

-15

0

-22

-29

7

0

Jävsnämnd

-20

-16

-35

-44

9

-25

Lönenämnd

0

1

0

0

0

0

IT-nämnd

0

330

14

0

14

0

Gemensam service

-49 875

-80 546

-77 382

-76 380

-1 002

-102 975

Medborgaservice

-24 031

-26 739

-39 321

-53 144

13 823

-35 852

Kultur och Fritid

-47 306

-49 465

-76 011

-76 011

0

-77 281

Förskola

-86 332

-86 546

-137 985

-139 566

1 581

-135 457

Grundskola

-179 996

-181 451

-283 945

-273 984

-9 961

-290 193

Gymnasium

-86 670

-87 397

-127 689

-119 751

-7 938

-130 627

Äldreomsorg

-181 467

-180 449

-278 998

-283 672

4 674

-264 863

-72 845

-69 676

-109 806

-107 606

-2 200

-103 479

Individ- och
Familjeomsorg

-107 781

-96 447

-160 063

-138 963

-21 100

-145 821

Verksamheternas
resultat

-836 929

-858 859

-1 292 868

-1 270 775

-22 093

-1 287 768

890 807

869 545

1 341 075

1 290 852

50 223

1 287 181

53 878

10 686

48 207

20 077

28 130

-587

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

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

Funktionshindradeomso
rg

Finansiering
Resultat
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Investeringsrapport
Investeringstabell (tkr)
Verksamhet
IT-nämnd

Utfall
202108

Utfall
202008

Årsprogn
os

Årsbudget

Årsavvikel
se

Bokslut
2020

-1 415

-208

-7 400

-8 600

1 200

-208

0

0

-200

-750

550

0

-14 678

-15 213

-28 666

-45 188

16 522

-15 213

Kultur och Fritid

-261

-709

-1 196

-1 196

0

-709

Förskola

-192

-246

-750

-750

0

-246

Grundskola

-485

-365

-1 100

-1 100

0

-365

Gymnasieskola

-904

-56

-1 500

-1 500

0

-56

Äldreomsorg

-538

-817

-1 500

-1 500

0

-817

0

0

-350

-350

0

0

-406

-335

-350

-350

0

-335

-18 879

-17 949

-43 012

-61 284

18 272

-17 949

********************
Gemensam service
Medborgarservice
*************************

Funktionshindradeomsor
g
Individ- och
familjeomsorg
Summa investeringar

Uppföljning verksamhetsmål
Sammanfattning måluppföljning
Agenda 2030 innehåller mål för den ekologiska, sociala och ekonomiska hållbarheten. Dessa
tre perspektiv är odelbara och helt beroende av varandra.
Tierps kommuns verksamheter har precis som resten av samhället fortsatt påverkas av den
pågående pandemin även under 2021. Stora delar av kommunens verksamheter bygger på att
människor ska kunna träffas vilket har gjort att mycket fått stå tillbaka. En skillnad har dock
märkts i jämförelse med föregående år. I samband med att vaccinationen kom i gång för
riskgrupperna kunde aktiviteter börja anordnas i mindre skala, vilket har en positiv effekt för
den psykiska hälsan.
Det faktum att både personal och elever varit tvungna att vara hemma vid minsta symptom
skapar naturligtvis svårigheter i skolans verksamheter. Något som exempelvis spiller över på
kostenhetens arbete för minskat matsvinn, eftersom det varit mycket svårt att förutse behovet
av antal portioner. Skolresultaten vid terminsslut bland niorna och i gymnasiet var bättre än
året innan. Förändringen är positiv och visar att det utvecklingsarbete som sker ger resultat,
även om det inte ännu går att säga om det är en ihållande trend.
Det finns fortfarande stora socioekonomiska utmaningar inom kommunen. Pandemin har gjort
att det är svårt att hitta ett arbete, och många praktikplatser och arbetsträningsverksamheter
har fått sättas på paus. Utvecklingsarbete pågår som förväntas ge resultat på sikt. Kommunen
har under våren utökat sitt samarbete med sociala företag genom att ingå i ännu ett IOP
(idéburet offentligt partnerskap). Verksamheten i rehabväxthuset, som startats upp genom
projektet Växtverket, har kunnat dra igång. Behovet är stort att nå fler målgrupper. Den
segregationskartläggning som färdigställdes under våren visar på skillnader mellan
geografiska områden och grupper i samhället där exempelvis äldre kvinnor och utrikesfödda
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är en utsatt grupp. Fler insatser för att minska utanförskapet behövs, och här spelar
civilsamhället en stor roll.
I det arbete med de mål som berör den ekologiska hållbarheten är kommunen starkt beroende
av andra aktörer, företag och privatpersoner. Klimatförändringen kan inte stoppas utan att alla
hjälper till. Företagen vill ställa om men vet inte alltid hur, och ett nätverk för att bolla dessa
frågor har börjat träffas under året, efter att ha legat på paus under pandemin. Under året har
det konkreta arbetet för att ställa om kommunens egna verksamhetsbilar till fossilfritt
påbörjats. Arbete för att höja kompetensen inom området klimatanpassning pågår samtidigt
som mycket arbete redan görs, exempelvis genom att anlägga våtmarker och planera in
grönstrukturer i nybyggda områden.
Nedan visas ett urval av de aktiviteter som pågått i kommunen under året för att bidra till
målen. En mer fullständig analys av måluppföljelsen görs i samband med årsredovisningen,
då även nyckeltalen analyseras närmare.

Kommun och inflytande
16.1 Medborgarnas delaktighet i kommunens verksamhet och utveckling ska
öka.

KSU har genomfört tre medborgardialog under första halvan av året: genomfört och avslutat
medborgardialog i den komplexa frågan som gäller situationen runt skola och förskola i
Hållnäs och Skärplinge, avslutande dialoger runt rekreationsområdet i Örbyhus, samt
insamlingen av synpunkter runt hur barn- och ungas inflytande kan öka.
(Gemensam service)

Kultur och Fritid har nära samarbete med föreningar samt deltar i framtagandet av den lokala
överenskommelsen (LÖK) mellan kommunen och föreningslivet.
(Kultur- och fritid)

Medborgardialog kring skolutveckling.
(Utbildning)

Genom att göra kunderna delaktiga i den vård som bedrivs kan en ökad känsla av delaktighet
att ske, verksamheten har för avsikt att införa personcentrerad vård vilket pausats pga Covid.
Däremot har vi genomfört mer personcentrerad vård utifrån Covid då en större hänsyn tagits
till individuella önskemål och individuella aktiviteter genomförts i större utsträckning.
Arbetet med att inrätta fler brukarråd/referensgrupper har pausats pga covid
(Vård- och omsorg)
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16.2 Kommunens verksamheter ska vara effektiva, transparanta och rättssäkra.

E-tjänster har fortsatt implementerats i verksamheten, då dessa nyligen införts är det ännu för
tidigt för att kunna följa upp på uppstådda effekter.
Fortsatt ha uppdrag och samarbeten med olika enheter inom Medborgarservice. Pågår
uppdrag för Kultur och fritid. Löpande kontakt och samarbete med utvecklarna på IFO och
Vård och omsorg, framförallt i införandet av 2c8. Även genomfört uppdrag åt Vård och
omsorg. I samband med medborgardialog har vi även haft samarbete med Utbildning.
(Gemensam service)
16.3 Antal hushåll och verksamheter som är anslutna till snabbt och
kapacitetsstarkt bredband ska öka.

59,5 % av Tierps kommuns invånare har tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s. 70,7 %
har tillgång till eller möjlighet att ansluta till bredband.
(Gemensam service)
16.4 Kommunkoncernens ekonomi ska vara långsiktigt hållbar.

Upprätthålls nuvarande resultatnivåer är ekonomin långsiktigt hållbar.
(Gemensam service)
16.5 Kommunens soliditet ska inte vara lägre än 40 procent och inte minska
fler år än två år i rad.

Soliditeten ligger under 40 procent och har minskat både 2018, 2019 och 2020, men 202108
har soliditeten förbättras med 3 procentenheter till 32 procent. Det är för tidigt att säga om
detta är början till en trend med ökad soliditet.
(Gemensam service)
17.1 Kommunens samverkan och partnerskap med andra kommuner, Region
Uppsala, företag och civilsamhälle ska öka.

Genom fortsatt arbete med att öka samverkan både internt och externt har verksamheten hittat
samordningsvinster. Detta avser bl.a. juristtjänst till Heby kommun och även arbetet
gemensamt med Älvkarleby kommun och region Uppsala inom ramen för nära vård.
Samtliga sekreterare deltar nu aktivt i kommunsekreterarnätverket i länet. Fler möjligheter till
samverkan kan bli aktuella när covid-restriktionerna släpper.
Vi deltar även i Klimatforum Uppsala län (KUL), #Uppsalaeffekten, Glokala Sverige,
Fossilfritt 2030, länsstyrelsens nätverk för miljöstrateger, SKR:s nätverk för samverkan med
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civilsamhället.
(Gemensam service)

Kultur och Fritid erbjuder och utvecklar aktiviteter och fritidsutbud till olika åldrar och
målgrupper, i nära samverkan med det civila samhället.
(Kultur- och fritid)

Utbildning deltar i följande forum för samverkan mellan arbetsmarknad/näringsliv och
gymnasieskolan/vuxenutbildningen
Dessutom har utbildningen samverkan med Uppsala universitet inom Fosam,
Skolledarakademin samt partnerskolarbetet.
(Utbildning)

Flertalet aktiviteter har genomförts under våren/sommaren 2021 Samverkan med för att
utveckla aktivitets och fritidsutbudet har genomförts i liten skala tillsammans med kultur och
fritid samt FUB
En strukturerad samverkan med region Uppsala har genomförts kontinuerligt under perioden.
Genom sitt deltagande i styrelsen för Centrum för forskning om funktionshinder har
verksamheten goda möjligheter till samverkan i funktionshinderfrågor.
(Vård- och omsorg)
17.2 Kommunens upphandlingar ska genomföras på ett sätt som bidrar positivt
till Agenda 2030 även utanför kommunens gränser.

Vid samtliga upphandlingar som inkluderar transporter sätts incitament vid utvärderingen av
anbud som gör anbudsgivares investeringar i fossilfria transporter lönsamma. Under året är
det endast upphandling av livsmedel som genomförs gemensamt med andra kommuner,
upphandlingen innehåller incitament för att genomföra transporterna med fossilfria drivmedel.
Upphandlingen är ännu inte avslutad.
(Gemensam service)
17.3 Tilliten bland kommunens invånare ska öka.

Arbetet för att stärka tilliten pågår på flera håll. Arbetet för att stärka samverkan med
civilsamhället och sociala företag förväntas på sikt bidra till detta mål. Det arbetet har fortsatt
under våren, aningen hämmat av pandemin pga att träffar med civilsamhället inte kunnat
anordnas.
(Gemensam service)
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Arbetet med att utveckla arbetet med att presentera och tillgängliggöra vad vi gör samt
resultat i brukarundersökningar inklusive åtgärder och resultat kommer återupptas.
(Vård- och omsorg)

Barnomsorg och utbildning
4.1 Alla barn ska ha tillgång till förskola av god kvalitet som ger omvårdnad
och förbereder dem för att börja grundskolan.

Elevhälsoplanen har uppdaterats och samtliga skolor har arbetat med stöd för kränkande
behandling.
En satsning på naturvetenskap i form av lektorer och en seminarieserie kring NO/Ma inleds
under hösten.
Årshjul, pedagogiska bokslut, uppföljning av resultat och underlag för SKA-modulen i
Stratsys har tagits fram.
Förstärkt arbete med karriärlärare.
I syfte att utveckla undervisningsskickligheten används ett system för genomförande,
dokumentation och analys av lektionsobservationer.
(Utbildning)
4.2 Alla barn ska erbjudas en likvärdig grundskola av god kvalitet som leder till
relevanta och ändamålsenliga kunskaper.

Genom ökad samverkan mellan Näringsliv och turism och skolan ser vi ett ökat engagemang.
(Medborgarservice)

Ungdomar i Tierp kan få hjälp och stöd på fritidsgårdarna med läxor, körkortsteori samt att
skriva CV för att söka arbete.
(Kultur- och fritid)

Årlig personalenkät, med några tydliga resultat:
1. Utveckla pedagogiskt innehåll och lärmiljöer som inspirerar och utmanar.
2. Respektera varje barns rätt att uttrycka sina åsikter med olika uttrycksformer.
92% av personalen är nöjd med förskolan i sin helhet, vilket är fler än föregående år. I
fritextsvaren återkommer problemet med bristfälliga lokaler.
Vårdnadshavarnas skattning av samverkan mellan förskola och hem är mer positiv än
föregående år.
Grön flagg certifieringar inom många förskoleområden.
(Utbildning)
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4.4 Säkerställ skolornas tillgång till närliggande naturmiljöer för
utomhuspedagogik.

Alla skolor har tillgång till Naturskolan och använder närliggande miljöer för
utomhuspedagogik, coronapandemin har dock inneburit att antalet besök på eller från
Naturskolan har minskat under året.
(Utbildning)
4.6 Andelen behöriga till gymnasieskolans yrkes- eller högskoleförberedande
program ska öka på kommunens samtliga högstadieskolor.

Det totala meritvärdet något högre än föregående läsår, för högskoleförberedande program
nästan 4% högre, för de yrkesförberedande programmen något lägre.
(Utbildning)
5.1 Kommunens verksamheter ska planeras utifrån både kvinnor och mäns,
flickors och pojkars behov och resurser ska fördelas likvärdigt mellan könen.

Verksamheten har tillgängliggjort omklädningsrum för alla på hemtjänsten Västra då det
inrättades könsneutrala omklädningsrum.
Arbetet med IBIC Individens behov i centrum har säkerställt att insatserna sker utifrån
individens behov oavsett kön.
(Vård- och omsorg)
5.2 Alla vuxna och barn ska bemötas utan diskriminering och utan stereotypa
föreställningar om kön.

Anmälan och utredning av upplevda kränkningar (inklusive diskriminering) sker i ett digitalt
system.
Systemet används av grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola.
(Utbildning)
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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Bo, trafik och miljö
6.1 Förbättra vattenkvaliteten genom att minska föroreningar, stoppa
dumpning och minimera utsläpp av farliga kemikalier och material.

Under första halvåret 2021 har förberedelser inför att anta hållbarhetslöften för vatten
påbörjats. Detta kommer att leda till fler åtgärder och framför allt ökad samverkan internt och
externs för att arbeta med vattenfrågor.
(Gemensam service)

Tillsyn enskilda avlopp, industriverksamheter och jordbruk har genomförts under perioden för
att bidra till målet.
(Medborgarservice)
6.2 Effektivisera vattenanvändningen inom alla sektorer samt säkerställ en
hållbar försörjning av sötvatten för att förebygga vattenbrist och låga
grundvattennivåer.

Under första halvåret 2021 har förberedelser inför att anta hållbarhetslöften för vatten
påbörjats. Detta kommer att leda till fler åtgärder och framför allt ökad samverkan internt och
externs för att arbeta med vattenfrågor.
(Gemensam service)

Arbete pågår för att säkerställa att inte bebygga vattenskyddsområden.
(Medborgarservice)
6.3 Verka för att återställa de vattenrelaterade ekosystemen, däribland
våtmarker, floder och sjöar.

Under första halvåret 2021 har förberedelser inför att anta hållbarhetslöften för vatten
påbörjats. Detta kommer att leda till fler åtgärder och framför allt ökad samverkan internt och
externs för att arbeta med vattenfrågor.
(Gemensam service)
7.1 Öka andelen förnybar energi i den kommunala energimixen och underlätta
införandet av småskaliga energilösningar.

Kommunen köper enbart förnyelsebar el.
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(Gemensam service)

Ständigt pågående men begränsad möjlighet pga. pandemi. Flertalet träffar och
inspirationsträffar är inplanerade under hösten 2021 för våra företag med bland annat Uppsala
klimatprotokoll.
(Medborgarservice)
7.2 Minska kommunens energiförbrukning, bland annat genom
energieffektivisering.

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.

Del av framtagandet av ny översiktsplan, samt i detaljplanearbetet.
(Medborgarservice)
9.2 Genom upphandling styra mot renare och smartare teknik.

Upphandling av fossilfritt tankställe med biogas har avbrutits när inga anbud lämnats. Arbetet
fortsätter dock.
(Gemensam service)
10.8 Kommunens fysiska planering ska verka för att socioekonomisk
segregation motverkas.

Den segregationskartläggning som färdigställts i våras ingår nu som ett underlag i framtida
planering.
(Tierps kommun)
11.1 Verka för till fullgoda och ekonomiskt överkomliga bostäder för alla.

Markanvisningsavtal styrs till att möjliggöra ekonomiskt överkomliga bostäder för alla.
I kriterier för försäljning av mark, behandlas bl. a. boendekostnader - möjligheter till bostäder
som många har råd att efterfråga. Kommunen vill gynna producenter som är villiga att bygga
bostäder av god kvalitet till rimliga priser.
(Medborgarservice)
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11.2 Kommunen ska ha planberedskap för 300 bostäder per år. Fokus ska vara
att planera i kollektivtrafiknära lägen.

Kommunen har planberedskap för mer än 300 bostäder i dagsläget.
(Medborgarservice)
11.3 Skapa inkluderande tätortsmiljöer som erbjuder god tillgång till
grönområden och offentliga platser och som ger möjlighet att ta sig fram
säkert som gång- och cykeltrafikant.

11.6 Ett gott utbud av offentlig och kommersiell service med hög kvalitet och
tillgänglighet i hela kommunen.

Nya e-tjänster för medborgarna lanseras löpande. Under andra kvartalet 2021 har fyra nya etjänster lanserats. Ytterligare fem e-tjänster är under utveckling och planeras lanseras inom
kort. Integration mot Tillväxt- och samhällsbyggnads verksamhetssystem EDP Vision är
under utveckling. Integrationen kommer att minska det manuella arbetet.
(Gemensam service)
12.1 Minska mängden avfall genom åtgärder för att förebygga, minska,
återanvända och återvinna avfall.

Under våren 2021 har förberedelser gjorts inför höstens satsning att öka återanvändningen av
möbler och andra produkter i kommunen, för att minska avfall, utsläpp och kostnader.
(Gemensam service)

Delvis uppfyllt, ökat arbete med minskat matsvinn och att nyttja våra resurser rätt.
(Medborgarservice)
12.2 Matsvinnet ska minska.

Antal sålda klimatlådor för att minska matsvinnet: En liten ökning mot föregående år i
september. Minskat svinn Jan-Sep ca 200kg via denna låda.
(Medborgarservice)
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12.3 Kommunens upphandlingar ska främja hållbar produktion och stimulera
en cirkulär ekonomi.

Möte har hållits med hållbarhetsstrateg, praktikant KSU samt upphandlingsenheten. Syftet var
att identifiera prioriterade aktiviteter för att öka hållbarheten i kommunens upphandlingar och
inköp. Bland annat att synliggöra klimat- och miljöavtryck av kommunens konsumtion samt
att tydliggöra att varje verksamhet har ansvar för att minska sin konsumtion och göra hållbara
val. Arbetet fortsätter och kommunikation gentemot verksamheterna kommer vara central.
(Gemensam service)

Ständigt aktuell, workshop har genomförts med företag i syfte att skapa en bättre dialog
mellan företag/kommunen. Dessutom har flertalet träffar skett i projektet Mer närproducerat i
Tierps kommun där ett av huvudsyftena är att få producenter att gå med i DIS systemet för
livsmedel som införts under 2021.
(Medborgarservice)
13.1 Senast år 2045 ska kommunen inte ha några nettoutsläpp av
växthusgaser.

Arbete för att minska klimatpåverkan från kommunens upphandlingar och inköp påbörjades
under våren. Förberedelser för ett projekt under hösten för att minska inköp av möbler.
Samordning av arbetet för fossilfria transporter inom det geografiska området Tierps kommun
påbörjade under våren, för att snabba på arbetet.
(Gemensam service)

Kostenheten av arbetat med att öka medvetenheten om att avboka, och samköra
mattransporter vid lov och ledigheter. Ökad samverkan om detta har skett under sommaren,
vilket givit frukt i återbetalning till våra kunder (ca 450 tkr ).
(Medborgarservice)
13.2 Klimatanpassa den fysiska planeringen för att begränsa klimatpåverkan
och minska sårbarheten vid ett förändrat klimat.

Hänsyn tas till framtida klimatförändring vid öp-planering samt detaljplanering samt
förhandsbesked. Kommunen deltar i regionala närverk för att öka kompetensen i frågan.
(Medborgarservice)
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13.3 Kommunens och kommunkoncernens transporter ska vara fossilfria till år
2030.

Kommunen deltar fortsatt aktivt i projektet Fossilfritt 2030 som leds av Biodriv Öst. Under
våren 2021 har en utredning om omställning av den egna fordonsflottan och centralisering av
fordonspoolen genomförts m h a särskilt utpekade medel för ändamålet under 2021. Arbetet
med omställningen av fordonsflottan fortsätter och bland annat upphandlingsenheten är
engagerade i frågan. Arbetet för att skapa förutsättningar för tankställe för biogas fortgår
också i samarbete mellan kvalitet och strategisk utveckling, upphandlingsenheten,
samhällsbyggnad och Biodriv Öst. Viss samverkan i frågan sker även med Region Uppsala.
(Gemensam service)
14.1 Förebygg och minska alla slags föroreningar i havet, i synnerhet från
landbaserad verksamhet, såsom marint skräp och tillförsel av näringsämnen.

Planering och utförande pågår kontinuerligt. Även tillsyn av enskilda reningsanläggningar.
(Medborgarservice)
14.2 Förvalta och skydda marina och kustnära ekosystem på ett hållbart sätt.

Under första halvåret 2021 har förberedelser inför att anta hållbarhetslöften för vatten
påbörjats. Detta kommer att leda till fler åtgärder och framför allt ökad samverkan internt och
externs för att arbeta med vattenfrågor.
(Gemensam service)
14.3 Verka för stärkta populationer av fisk och andra vattenanknutna arter,
bland annat genom åtgärder som förstärker fiskrekryteringen vid kusten.

Arbete har påbörjats för att utveckla fiskvandringsvägar, både i egen regi samt samverka med
externa parter.
(Medborgarservice)
15.1 Integrera stadsgrönska och ekosystemtjänster vid planering, byggande
och förvaltning i kommunens orter.

Att utveckla grönområden vid detaljplanering ligger i fokus.
(Medborgarservice)
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15.2 Bevara biologisk mångfald och säkerställ att värdefulla naturmiljöer får
adekvat skydd och vårdas ur ett framtidsperspektiv.

Löpande planering, samverkan samt eget utförande av skötsel av naturreservat.
(Medborgarservice)
15.3 Vidta åtgärder för att stärka ekosystemtjänster och motverka minskning av
biologisk mångfald och spridning av invasiva arter på kommunägd mark.

Pågår löpande i drift samt projektform.
(Medborgarservice)

Kultur, fritid och friluftsliv
3.1 Säkerställa kultur- och fritidsaktiviteter för alla, oavsett kön, bakgrund eller
ekonomiska förutsättningar.

Kontinuerlig utveckling, exempelvis nya gång/cykelvägar, boule/paddel-banor renovering
utav badanläggningar, nya lekplatser, utegym, upplåter mark för fritidsaktiviteter, deltar i
arbete för att utveckla tillgängliga badplatser och vandringsleder.
(Medborgarservice)

Det pågår hela tiden en utveckling av verksamheterna för att nå fler och öka tillgängligheten.
Flera aktiviteter har erbjudits under året, så som föreläsningar, författarsamtal,
konstutställningar m.m.
(Kultur- och fritid)

Under våren och sommaren har flertalet aktiviteter genomförts på våra boenden inom
äldreomsorg samt funktionshindradeomsorg. Aktiviteterna har genomförts på smittsäkert sätt
och har till största del genomförts utomhus. Kunder från hemtjänst områden harr bjudits in i
mindre skala, detta för att kunna hålla avstånd och minimera smittspridningen. Arbetet med
interna och externa aktörer har pågått men i mindre omfattning. Dock har aktiviteter fått en
mer individuell prägel då dessa genomförts i större utsträckning enskilt.
(Vård- och omsorg)
3.2 Säkerställa ett tillgängligt friluftsliv för alla, oavsett rörelseförmåga.

Ett ständigt pågående arbete med att tillgängliggöra och anpassa lokaler och utomhusmiljö.
Planerade åtgärder 2021 är genomförda: Ledskärs fågeltorn som är anpassat för personer med
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funktionsvariationer invigdes i augusti. Bättre skyltning och åtgärder på stigar vid Rossholm
för lättare framkomlighet. Påbörjat utökning av parkeringen till området. LONA projekt vid
Hjällsjön för att förbättra tillgängligheten. T e x så har bryggorna som är anpassade för
rullstolar förbättras.
(Kultur- och fritid)

Arbetet med att utveckla utbudet av kultur och fritidsaktiviteter har fortgått och kunskapen
från FINA-projektet har fortsatt implementerats på verksamheterna avseende uteaktiviteter.
Detta arbete har fortgått löpande under våren då det har varit fokus på uteaktiviteter för
kunderna utifrån Covid-19. Flera aktiviteter har anordnats på gruppbostäderna själva sen
också gemensamt med FUB.
(Vård- och omsorg)
3.3 Säkerställa god tillgång till grönområden med höga rekreations- och
naturvärden, som stimulerar till lek och utevistelse.

Utveckling av fler tätortsnära naturområden. Arbetet fortsätter vid våra olika områden b la
Hjällsjön och Vegavallen. Även uppdatering av ny grill vid Fiskvandringsvägen i Karlholm
är på gång.
(Kultur- och fritid)

Ett förslag till att förbättra utemiljöerna, med utgångspunkt av tillgängliga, ändamålsenliga
ytor som stimulerar till utevistelse har tagits fram för Vendelgården och Wesslandia.
Programhandlingen som är ett förslag har tagits fram av en landskapsarkitekt, En
projektgrupp har tillsatts som tittar på olika alternativa lösningar utifrån programhandlingen
och en ekonomisk kalkyl ska tas fram för att därefter beställas.
(Vård- och omsorg)
4.5 Ge goda förutsättningar för livslångt lärande, bildning och tillgång till ett
rikt kultur- och fritidsliv för alla.

Kultur och Fritids verksamheter och anläggningar bidrar till välbefinnande för alla:
Lärcentrum ger medborgare i Tierps kommun möjlighet att studera på distans. Livspusslet
underlättas eftersom studenterna erbjuds möjlighet att studera samt avlägga tentamen i
hemkommunen. Detta sker helt kostnadsfritt. För brukare från andra kommuner uttages en
avgift i samband med tentamenstillfällena.
(Kultur- och fritid)

Andelen studerande inom vuxenutbildningen alla utbildningsformer fortsätter att öka/vara
hög.
(Utbildning)
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5.3 Verksamheter ska planeras utifrån både pojkar/män och flickor/kvinnors
behov och resurser fördelas likvärdigt mellan könen.

Jämställd verksamhet är en ledstjärna för alla verksamheter inom Kultur och Fritid. Exempel:
Arbetet fortsätter utifrån HBTQ certifieringen. Tydligare markering har gjorts på dörrarna vid
Aspenbadet.
(Kultur- och fritid)

Elevenkäter visar skillnader mellan pojkar och flickor vad gäller bl.a. trygghet och mående,
det är dock stora skillnader mellan olika skolor. Analys utifrån kön är en viktig del i
kvalitetsarbetet och åtgärder sätts in utifrån de olika behov som finns.
(Utbildning)

Inom biståndsenheten pågår arbete för jämställda biståndsbeslut och utbud av insatser och
aktiviteter. Detta sker genom avidentifierade ärendedragningar.
I arbetet med vård och omsorgscollege pågår marknadsföring för att få in fler pojkar/män på
VoO-utbildningen.
(Vård- och omsorg)
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.

Barn med funktionsvariationer har inom Tierps Kulturskola en sällsynt stark uppsättning
kurser att välja och samarbetet med skolan har under lång tid varit fruktbart. Se även mål 3.1.
(Kultur- och fritid)

Verksamheten arbetar aktivt i det dagliga arbetet med frågan. tex genom att utge anpassad
information för de olika målgrupperna. Detta har varit extra viktigt under pandemin för att
kunna ge konkret information och förklara konsekvenserna av en pågående pandemi.
Inflytandegruppen Kung.Nu inom funktionshindradeomsorgen ställde om sina möten till helt
digitala, detta har gjort att gruppen har fortsatt arbetet med kundernas inkludering i samhället
genom planering av aktiviteter som ska genomföras när vi kan återgå till att ses fysiskt och
kunna genomföra det som planerats. Det har genomförts en heldags workshop tillsammans
med regionen, Innovations jakten. Workshopens fokus var inflytande och delaktighet. Kung.
Nu deltog i workshopen och bidrog med mycket bra tankar och idéer att arbeta vidare med
lokalt för oss i Tierp.
(Vård- och omsorg)
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11.4 Stärka arbetet för att skydda och trygga våra kultur- och naturarv.

"Folkmusikprojektet" är något som funnits i snart 25 år. I detta träffar alla Förskoleklasser i
kommunen en folkmusikpedagog från Kulturskolan. Barnen får hör historierna bakom
instrument och musik vilket ger dem en naturlig ingång till vårt särpräglade musikaliska
kulturarv. Nyckelharpan lyfts här fram och de allra flesta barnen får tack vare
Folkmusikprojektet en bra grundkännedom om vårt immateriella kulturarv.
Kulturarvstrappans verksamhet pågår som vanligt, och bidrar mycket till detta mål.
(Kultur- och fritid)
11.5 Säkerställa möjligheten till tätortsnära friluftsliv.

Kultur och Fritid värnar om och utvecklar tätortsnära friluftsliv kontinuerligt. Arbetet
fortsätter vid våra olika områden b la Hjällsjön och Vegavallen. Även uppdatering av ny grill
vid Fiskvandringsvägen i Karlholm är på gång.
(Kultur- och fritid)
14.4 Främja ett hållbart fritidsfiske genom att skapa bättre förutsättningar för
naturlig fiskreproduktion.

Andelen MSC-märkt fisk ser låg ut i statistiken, svårigheter kring leveranser och tillgång och
korrekt statistik under Corona påverkar detta.
(Medborgarservice)
14.5 Verka för att det ska finnas tillräcklig infrastruktur för att minska
fritidsbåtars påverkan på marina ekosystem.

Pågående arbete men är tidskrävande, kräver bred samverkan samt mycket finansiering.
(Medborgarservice)
14.6 Minska mängden plastavfall som hamnar i haven.

Kartläggning för att minska den onödiga plastanvändningen i den kommunala verksamheten
har inte påbörjats ännu men detta är ett av våra hållbarhetslöften för klimatet och kartläggning
planeras under 2022.
(Gemensam service)
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15.4 Förvalta och tillgängliggöra kommunens grön- och naturområden så de
både utvecklar höga naturvärden och lockar till utevistelse.

Arbetet med att utveckla Hjällsjön, Vegavallen fortgår. Ledskärs fågeltorn och kanotleden har
invigts under året.
(Kultur- och fritid)
15.5 Informera om natur- och kulturvärden i tätortsnära miljöer för att öka
medvetenheten hos kommuninnevånare och besökare.

Sker kontinuerligt i besökskartor, på hemsida, sociala medier, virtuella guider med mera.
(Medborgarservice)

Under 2021 har uppgradering av skyltar i friluftsområdena genomförts.
(Kultur- och fritid)

Näringsliv och arbete
5.4 Tillförsäkra kvinnor fullt och faktiskt deltagande och lika möjligheter till
ledarskap på alla beslutsnivåer i det politiska, ekonomiska och offentliga livet.

Målet ingår i det ordinarie arbetet med att bredda rekryteringsunderlaget till olika tjänster, och
se till att all rekrytering är neutral vad gäller kön, etnicitet och social bakgrund. Arbete pågår
för att skapa tydlighet i utformning av annonser och rekrytering.
(Utbildning)
5.5 Öka andelen kvinnligt företagande.

Inga specifika träffar riktade till kvinnor har genomförts på grund av pandemin samt hög
arbetsbelysning på enheten. Planerar att genomföra en aktivitet 8 mars 2022.
(Medborgarservice)
8.1 Stödja utvecklingen av arbetstillfällen för alla grupper, även de som står
långt från arbetsmarknaden.

Praktikplatser har fortsatt ej kunnat tillhandahållas på grund av pandemin.
(Gemensam service)
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Arbetet med IOP och sociala företag ökat intresset för att samverka och hjälpa människor
långt från arbetsmarknaden och nya projekt samt samverkansform är igång. Detta har
resulterat i att kommunen har kunnat skriva fler IOP avtal med civilsamhället. Fler verktyg för
att skapa utveckling inom området undersöks som exempelvis Mikrofonden, ökad samverkad
med Coompanion och hur kommunen kan använda sig av effektmätning för att nå bästa effekt
både för individen och kommunen.
(Medborgarservice)

Samverkan har skett mellan IFO/AME, Skolan och arbetsförmedlingen för att kunna stödja
personer i att få tillgängliga arbetstillfällen. Vård och omsorg erbjöd praktikplatser i början av
året för att sedan pausas pga Covid. Vård och omsorg är delaktiga i ett ESF projekt för att öka
antalet sociala företag samt att förbättra den interna samverkan för att bättre kunna arbeta för
de deltagare vi har inom våra verksamheter som tex AME, IFO samt daglig verksamhet
(Vård- och omsorg)
8.2 Minska andelen ungdomar som varken arbetar eller studerar.

Kontinuerlig samverkan sker dock har pandemin påverkat vår möjlighet att få in information
eftersom träffarna har minskat och/eller företagens fokus har varit någonting annat.
(Medborgarservice)

Inom det kommunala aktivitetsansvaret arbetas det aktivt med ungdomarna fram till den dag
de fyller 20 år. Risken för utanförskap är påtagligt stor när ungdomen inte längre omfattas av
KAA, och inte fullföljt sin gymnasieexamen.
(Utbildning)
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.

Vi arbetar utifrån Kommunallagens Likställighetsprincip och följer kommunala taxor och
riktlinjer, tagna i KF.
(Medborgarservice)
8.4 Verka för att bibehålla och öka antalet företag och stärka positiva attityder
till entreprenörskap och företagande.

Fysiska företagsträffar och org. företagsbesök har i och med pandemin fått ersatts av digitala.
Det är svårare att upprätthålla relationer digitalt och företagen har haft mycket annat att
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prioritera. Dock har informationsträffarna vi arrangerat haft en bra uppslutning och i oktober
är förhoppningen att starta fysiska träffar igen. Nya och gamla företag väljer att etablera sig
eller att expandera i Tierps kommun, vilket skapar en positiv effekt inom flera områden.
Bättre placering i undersökningen om företagsklimat (av Svenskt näringsliv) än 2019 samt att
vi ligger bra till i jämförelsevis med andra kommuner i Uppsala län (3e plats). Från placering
174 till 138 2020. Ny ranking släpps 22 september.
(Medborgarservice)
9.3 Samverka med universitet och företag för att bidra till ny kunskap och
innovationer.

har under våren deltagit i nätverk för att öppna upp för möjliga samarbeten med bland annat
Högskolan i Gävle, Sveriges lantbruksuniversitet och Uppsala universitet.
(Gemensam service)

Sker kontinuerligt, dock har samverkan minskat i och med minskat antalet fysiska träffar.
(Medborgarservice)

Vård och omsorg deltar i ett nationellt konsortie för en innovationsupphandling av en
tjänst/produkt för att förstärka känslan av sammanhang för brukarna. Underlag för
upphandling har börjat tas fram under 2021 och det finns förslag om att köra en testbädd i
Tierp i samarbete med gymnasiesärskolan.
Vidare deltar vård och omsorg också i ett Vinnova projekt gemensamt med Norrtälje kommun
och Region Uppsala. Planering för projektuppstart har genomförts under november december.
Projektets syfte är att hitta behovsdriven utveckling med användaren i centrum. Tierp har valt
att ha fokus på behov från intressenter avseende Vårdcentrum Tierp. Intressenter kan vara
patienter, medarbetare m.m. Genom att identifiera nyttjarnas behov styrs verksamhetens
planering och uppbyggnad till en ändamålsenlig verksamhet.
(Vård- och omsorg)
10.3 Motverka utanförskap och öka allas upplevda trygghet och hälsa.

Den segregationskartläggning som blivit klar under våren visar en hög grad av
socioekonomiska skillnader mellan grupper och områden i Tierps kommun, vilket bidrar till
ett utanförskap. Kartläggningen har bidragit till att öka kunskapen om detta i kommunen,
vilket skapar förutsättningar för åtgärder. Kommunen samverkar med Regionens
hälsosamordnare som arbetar för att öka den upplevda hälsan i kommunen.
(Gemensam service)
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10.4 Fler nyanlända ska ha lämnat etableringsuppdraget för att börja arbeta
eller studera.

Vi har inte behövt stötta andra enheter som främst arbetar med frågan då de inte har behövt
lika mycket hjälp pga. pandemin. Dock sker kontinuerlig informationsinhämtning från olika
nätverk men det har påverkats negativt av pandemin.
(Medborgarservice)

Andelen som tillhör etableringen minskar men andelen som påbörjar SFI är stabilt och ingen
minskad tillströmning.
(Utbildning)
10.5 De socioekonomiska skillnaderna ska minska.

Den segregationskartläggning som blivit klar under våren visar en hög grad av
socioekonomiska skillnader mellan grupper och områden i Tierps kommun. Kartläggningen
har bidragit till att öka kunskapen om detta i kommunen, vilket skapar förutsättningar för
åtgärder.
(Gemensam service)
12.4 Stärka framväxten av en hållbar turism som skapar arbetstillfällen och
främjar lokal kultur och lokala produkter.

Detta är ett ständigt pågående arbete. Under hela året 2021 har den digitala destinationen
Upplev Norduppland, med app och hemsida, fortsatt att utökas och har marknadsförts mer
strategiskt för att driva trafik till den samma – såväl i traditionella kanaler som digitala.
Ett antal virtuella guidade turer finns nu tillgängliga via Youtube och appen. Där finns även
filmer som lyfter lokalproducenter. Dock finns det fortsatt inga resurser eller ett skyltprogram
för att kunna utveckla den fysiska turisminformationen på och till olika platser.
Projektet Närmat har bidragit till att lokalproducenter av mat har kommit samman. Under
sommaren har ett antal Torghandelstillfällen anordnats och några av producenterna har
påbörjat ett arbete med att se över möjligheterna till framtida gemensamma satsningar.
Pandemin har ökat antalet besökare till kommun och har krävt att verksamheten har behövt
anpassa och ställa om utifrån behov och förutsättningar i samhället.
Nedre Dalälvens intresseförening NeDa beviljades i mars ett 13 månader långt projekt ”Stärkt
besöksnäring i biosfären”. Syftet med projektet är att stärka verksamheterna inom
besöksnäringen i kommunerna Heby, Tierp och Älvkarleby för att de snabbare ska kunna
ställa om sina verksamheter vid behov, samt bli mer hållbara både ekonomiskt, ekologiskt och
socialt.
Under våren har de kommuner som ingår i Nätverket för destinationsutveckling Uppsala län
startat ett tre-årigt samarbete kallat ”100 nya svenska bussar”. Syftet är att gemensamt
underlätta och göra det mer attraktivt för bussresearrangörer att planera, marknadsföra, boka
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och arrangera resor till Uppsala län samt bli bättre på att ta emot besökaren och att vara
beredd när restriktionerna lättar. Målet är att minst 100 nya svenska bussar ska ha tagit del av
länets kultur på de olika besöksmålen fram till 2024 jämfört med 2019.
(Näringsliv och turism)
(Medborgarservice)
12.5 Produktionsvärdet från jordbruks- och trädgårdssektorn ska öka med 20
procent fram till år 2030.

Var ett fokus i projektet Mer närproducerat i Tierps kommun, både genom att öka lokala
producenter som levererar mat till kommunen, samt genom att synliggöra REKO ringen till
privatpersoner. Projektet avslutades 1 september 2021 men det fortsatta arbetet sker internt.
Bland annat har 24 rollups beställts för att synliggöra vikten av att äta lokal mat som bland
annat kommer stå i våra matsalar.
(Medborgarservice)
12.6 Produktionsvärdet från ekologiska livsmedel ska öka med minst 200
procent till år 2030.

Kostenheten arbetar för att öka andelen ekologiskt. Just nu dåligt utbud av ekologiska
livsmedel.
(Medborgarservice)

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

Näringsliv och turism: Möjligheten att samverka skola/näringsliv har försämrats betydligt i
och med pandemin. Svårt att få ut elever på prao/sommarjobb etcetera samt att fånga upp
företagens behov digitalt och skapa en lyckad matchning.
Kontinuerlig samverkan och aktiviteter med kommunerna inom nätverket (12st) samt med
sociala företag och civilsamhället. För att nå dem som lever i ett utanförskap och/eller är
långtidsarbetslösa. Exempel på aktiviteter är att projektet har ständigt pågående arbete med
flera av kommunens egna verksamheter men även externa aktörer som exempelvis Region
Uppsala. Syftet är att kompetensutvecklas, höja kunskapsnivån, erfarenhetsutbyten samt
diskussion kring verkliga case detta för att nå och förstå personer som lever i ekonomisk
utsatthet.
Det har inte varit möjligt att genomföra förebyggande aktiviteter inom Budget- och
skuldrådgivningen detta med anledning av pandemin och de restriktioner som är/varit.
Vi har dialog med samtliga grundskolor och erbjuder utbildnings inom konsumentvägledning
till årskurs 8. Vi har haft enstaka digital utbildning men det är att föredra att vara fysiskt
tillsammans med klassen. Detta har ej varit genomförbart hittills i år men förhoppningsvis kan
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vi genomföra ett/något tillfälle under Q4 2021.
(Medborgarservice)

Fritidsbanken fortsätter sin verksamhet och lånar ut sport och fritidsartiklar. Vi ser att
utlåningen ökar och att många uppskattar att de kan låna gratis. För de skolor som lånar
material innebär det att alla eleverna kan få prova på t ex skridskoåkning. År 2021 (t o m 24
aug) har 993 artiklar lånats ut. Kulturskola för alla och de öppna fritidsgårdarna fortsätter sin
verksamhet vilket bidrar till målet.
(Kultur- och fritid)
2.1 Arbeta för bevarande av viktiga jordbruksmarker, minskat matsvinn och en
hälsosam och näringsrik kost inom skola, vård och omsorg.

Kostenheten: Arbete för att öka samarbetet och samverkan med Elevhälsan och andra vikta
roller kring hanteringen av specialkost har inletts. Arbetet med hållbara menyer har fortsatt.
Projekt Närmat har ökat upphandlingen av lokala råvaror från Tierps kommun.
(Medborgarservice)

Inom boendena finns rutiner för att ha en hög kvalité vid måltidssituationen, tex att duka fint
vid helg och servera en tre-rätters middag. Avseende utvecklingen av måltider och menyer har
ett inplanerat samarbete med kostenheten påbörjats genom gemensamma möten under våren
2021.
Projektet att inrätta en Måltidskompis dvs brukare inom FHO äter tillsammans med brukare
inom hemtjänsten , har varit pausades pga Covid.
(Vård- och omsorg)
2.2 Stärk måltidsverksamheterna för att minska risk för undernäring hos äldre.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska har säkerställt så det finns en aktuell rutin för att jobba
preventivt med att minska risken för undernäring hos äldre.
(Gemensam service)

Samverkan mellan kosten och äldreomsorgen har försvårats under pandemin.
(Medborgarservice)

Verksamheten har påbörjat ett arbete med kostenheten för att arbeta strukturerat med mat och
måltidsmiljö. Under våren 2021 har det varit ett uppstartsmöte tillsammans med kostenheten
genomförts med chefen för kostenheten och Områdeschef . Arbetet utgår ifrån att identifierat
utvecklingsområden och därefter genomföra åtgärder.
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Arbetet med att minska risk för undernäring ur ett sjukdomsperspektiv pågår fortlöpande
genom ett strukturerat arbete med riskanalyser där åtgärder genomförs vid risk för
undernäring.
(Vård- och omsorg)
3.4 Kommuninvånarnas självskattade hälsa ska öka och skillnaderna mellan
grupper och individer ska minska.

Närvårdstrategen arbetar med fortsatt utveckling av samverkansmodellen mellan kommun och
region och enheterna inom kommun respektive region. Flera aktiviteter pågår.
(Gemensam service)

Kultur och Fritid bidrar till ökad hälsa genom att verksamheterna erbjuder hälsofrämjande
aktiviteter. Under pandemin har badens gruppträningar varit begränsade, dessa har kommit
igång under hösten. Friluftsområdena har varit väldigt välbesökta under pandemin. Det märks
inte minst på åtgången av ved och toaletter som behövs tömmas oftare. Upplandsleden har
förbättringar gjorts. Tydliga markeringar så att även de som är ovana ska kännas sig trygga
när de vandrar på leden.
(Kultur- och fritid)

Verksamheten har arbetat för att stärka självskattade känslan genom förebyggande och
hälsofrämjande aktiviteter inom verksamheten. Detta har skett inom verksamhetens boende
men också genom träffpunkter för målgruppen äldre i ordinärt boende. Träffpunkterna
stängde dock pga Covid -19. Under hösten 2021 kommer träffpunkterna att öppna upp igen.
(Vård- och omsorg)
3.5 Stärk arbetet för att förebygga och behandla drogmissbruk, inklusive
narkotikamissbruk och skadligt alkoholbruk.

Tillsyn för tobak och alkohol kontinuerligt.
(Medborgarservice)

Viktigt kriterium när föreningsbidrag delas ut. Fritidsgårdarna har ett aktivt förebyggande
arbete. Ingår som en grundpelare för föreningar som söker bidrag. Föreläsningar och kurser
har erbjudits under året i samarbete med SISU, b la har Trygg idrott för alla startat.
(Kultur- och fritid)

Verksamheten samverkar med IFO för att öka kompetens och få stöd för frågor som uppstår
kring både individ och verksamhetsfrågor. Denna samverkan har lett till ökad kunskap och
verktyg för att underlätta vardagen för enskilda kunder och förstärkt kompetens hos
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medarbetarna inom vård och omsorg
(Vård- och omsorg)
3.6 Minskad psykisk ohälsa hos såväl vuxna som barn.

Kommunen sökte och fick stimulansmedel för att minska psykisk ohälsa under 2021.
(Gemensam service)

Många av aktiviteterna på Kultur och Fritid bidrar till att förebygga eller hantera psykisk
ohälsa. Några exempel som pågått under året: Öppna fritidsgårdar, Fritidsgård för
funktionsvarierade på tisdagskvällar, HBTQ anpassade Fritidsgårdar, Föreläsningsverksamhet
kring psykisk ohälsa, träning, dans för hälsa.
(Kultur- och fritid)

två stycken medarbetare inom vård och omsorg, en från äldreomsorg och en från
funktionshindradeomsorgen har gått en utbildar utbildning till första hjälpare inom psykisk
hälsa. Dessa medarbetare har i uppdrag att utbilda medarbetare inom vård och omsorg men
även utbilda övriga verksamheter inom kommunen. Utbildarna har i uppdrag att innan årets
slut utbilda 20 medarbetare i var för att få träna sig att utbilda. Till utbildningen tillkommer
kursmaterial till medarbetarna.
(Vård- och omsorg)
3.7 Minskad ofrivillig ensamhet bland äldre.

Kultur och fritid har normalt särskilda aktiviteter riktade till äldre. Tyvärr gick det inte att
genomföra alla 2021 på grund av pandemin, men kommer att komma igång igen under
hösten.
(Kultur- och fritid)

Arbetet med aktiviteter har öppnat upp i mindre skala för att på smittsäkert sätt kunna
genomföra gruppaktiviteter på vård och omsorgsboendena.
(Vård- och omsorg)
3.8 Kommunen ska arbeta för att mer vård, inklusive specialistvård, ska
erbjudas nära.

Arbetet mot en Effektiv och nära vård bedrivs i samverkan med regionen. Etableringen av ett
vårdcentrum i Tierp har påbörjats. En närvårdsenhet planeras öppnas under hösten i regionens
regi i samverkan med Älvkarleby och Tierps kommun.
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(Gemensam service)
5.7 Minimera och förebygg alla former av våld mot kvinnor och flickor i det
offentliga och privata rummet, inklusive våld i nära relationer, hedersrelaterat
våld, sexuellt utnyttjande och andra typer av exploatering.

10.6 Ökning av andelen brukare som anser att de får bestämma om saker som
är viktiga.

Andelen brukare inom funktionshindradeomsorgen som anser att de får bestämma ökat till
69% från föregående år 66%. Enhetschefer arbetar med resultatet gemensamt med
medarbetare och kunder inom verksamheterna. Senaste brukarundersökningen gjordes under
2020 inom daglig verksamhet där AT inom FHO har varit ute i varje grupp efter vi fått
resultaten för att gå igenom resultaten med kunder och där de fått komma med förslag och
idéer om hur vi kan öka deras inflytande och delaktighet. under oktober 2021 kommer
brukarundersökningen att genomföras på alla gruppbostäder/servicebostäder samt stöd i
boende.
Aktiviteter för att arbeta fram nya arbetssätt för att öka kontinuiteten inom hemtjänsten har ej
genomförts pga COVID
Fokus läggs på kundernas delaktig allt mer i olika sammanhang.
(Vård- och omsorg)

Kommunen som arbetsgivare
3.9 Minskad sjukfrånvaro i kommunens verksamhet.

Sjukfrånvaron för första kvartalet ligger på 8,4 %.
(Gemensam service)

Svårt att bedöma sjukfrånvaron under en pågående pandemi. Testning av symtom medför
frånvaro som sen kan visa sig inte beror på sjukdom.
(Kultur- och fritid)

IT-Centrum utvecklar möjligheterna till distansarbete.
(It-nämnd)
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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.

STAMINA ska genomföras av alla arbetsgrupper. Många har pausat arbetet under 2020 men
arbetet har återupptagits under 2021.Två nya rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet
har arbetats fram. Den medarbetarundersökning som genomfördes visade att det fanns mycket
positivt i arbetsmiljön att ta tillvara men också att stress är ett stort problem för många.
Lönekartläggning för 2021 är genomförd. Analysen visar att det ej finns osakliga
löneskillnader som beror på kön.
(Gemensam service)

Inom förskolan erbjuds alla nyanställda heltidstjänster.
(Utbildning)

För att förbättra villkoren för heltidstjänster inom vård och omsorg genomförs SKR:s projekt
Heltidsresan. Se målområde 1.1
(Vård- och omsorg)
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.

Lönekartläggningen för 2021 är genomförd. Analysen visar på att det ej finns några osakliga
löneskillnader som beror på kön.
(Gemensam service)

Målsättningen för verksamheten har varit att öka attraktiviteten för Tierps kommun som
arbetsgivare med koppling till Heltidsresan. Kompetensutveckla personalen. Möjliggöra nya
lösningar för att öka attraktiviteten för att få fler äldre att vilja stanna kvar i arbetslivet.
Projektet för Heltidsresan, är återupptaget och de pilotverksamheter som startades upp innan
Covid är nu åter i planering för att återuppta arbetet. Inom gruppbostäder pågår det
partsgemensamma arbetet med en arbetsgrupp av schemaplanerare som provar olika arbetssätt
för att få hållbara scheman och att medarbetarnas arbetstid förläggs där den behövs.
kompetensutveckling för alla yrkeskategorier pågår men det som har erbjudits under våren
2021 är digitala webbutbildningar/föreläsningar inom relevanta områden för alla
yrkeskategorier.
(Vård- och omsorg)
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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.

Att stödja och förbättra servicen för språksvaga arbetstagare pågår ständigt där vi uppmanar
språksvaga medarbetare att alltid ta med någon annan person som har språket. Om önskemål
om tolk finns ordnas det.
(Gemensam service)

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

Sammanfattning av särskilda uppdrag
Majoriteten av alla uppdrag, 52 stycken, har av verksamheterna markerats som pågående
(gult). För en del av dessa kommer arbetet pågå under resten av året, andra uppdrag är av
karaktären att de sträcker sig över en längre tidsperiod än så.
Sex av uppdragen har markerats som ej påbörjade (rött) och sju av uppdragen som klara
(grönt).

Kommun och inflytande
Status

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

Kommentar
Medborgardialog runt behov, prioritering och inriktning för utveckling av befintlig fritid och rekreation i Örbyhus
centrum är nu avslutad. Processen för utformning drivs nu vidare av Tillväxt och samhällsbyggnad.
Medborgardialog inom Demokratiberedningens uppdrag att ta fram förslag för att öka inflytandet för barn och
unga har, efter att det varit uppskjutet på grund av pandemin, genomförts i digital form under februari-mars.
Kommunfullmäktige beslutade om förslagen i juni. Genomförande av den komplexa dialogen runt situationen
med förskola och skola i Hållnäs och Skärplinge är avslutad och resultatet överlämnat till Kommunledning och
Utbildning.
Arbete pågår med utformande av så kallade lokala överenskommelser (LÖK)
(Gemensam service)
6.1.c Digitaliseringstakten inom kommunens verksamheter ska öka för att uppnå bättre service
gentemot medborgare, verksamhetseffektivisering samt ge möjligheter för nya servicelösningar.
Kommentar
Under första delen av 2021 så har totalt 11 nya e-tjänster lanserats. Inloggningsförfarandet för
handläggare/administratörer har förstärkts med två-faktorsinloggning för att möjliggöra hantering av känsligare
ärenden i e-tjänsteplattformen. Ytterligare fem e-tjänster är under utveckling och kommer att lanseras inom
kort. Ny IT-strategi fastställd av KF.
Verksamhetseffektiviseringar har genomförts inom Bemanningsenheten med stöd av Robot, en digital
bokningsassistent och inom lönecentrum har Anställningsguiden införts.
Arbete och utveckling fortsätter med modellen och strukturen för digitalisering och systemförvaltning.
(Gemensam service)
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Vi försöker bemöta medborgarnas behov utifrån de förutsättningar som finns och fånga upp företagens behov
och önskemål. Under perioden har arbete bland annat pågått med att digitalisera/förenkla rapporteringen av
hemsändningsbidrag.
(Medborgarservice)

Kulturskolan har upphandlat ett nytt elevhanteringssystem som ger ökad digitalisering för anmälan och
betalning. Det nya systemet ger pedagogerna ett verktyg för enklare och säkrare kommunikation med
vårdnadshavare och elever.
Fritidsklubben har digital anmälan
Digital ansökan för föreningsbidrag har införts.
(Kultur- och fritid)

E-tjänsten för frånvarorapportering är i drift. Nya och förbättrade funktioner för vårdnadshavare har införts.
Vårdnadshavare kan också logga in och de det egna barnets frånvaro.
Nytt schema är infört, även det synligt för elever och vårdnadshavare
Kunskapsuppföljningen sker i befintligt system, som uppgraderas vid behov.
Nytt administrativt system är infört för hela utbildningsverksamheten.
Skolverkets riktade insats kring skolans digitalisering genomfördes under hösten 2020 och avslutades under
januari 2021.
Användningen av digitala enheter inom utbildningen ökar stadigt. Antalet pedagoger som genomför kurser i
fortbildningsportalen har ökat under våren.
De digitala systemen för Anmälan om kränkande behandling, enkäter och digitala läromedel har använts på ett
medvetet och ökande sätt. Teams har varit en mycket viktig del i skolans arbete under pandemin för att minska
smittspridningen och samtidigt medfört en ökad digital kompetens både bland elever och personal.
Den fortsatta distansundervisningen för gymnasiet och vuxenutbildningen har påskyndat och utvecklat
undervisning med digitala verktyg och gett ökad kunskap kring ett mer flexibelt arbetssätt.
Under våren har arbetet med att införa en digital enhet till alla elever i grundskolan fortgått och avslutas under
hösten 2021
(Utbildning)

Samordnare för välfärdsteknik arbetar med att kartlägga behovet ute i verksamheterna gällande nattkameror
samt är med i upphandling av trygghetslarm på vård och omsorgsboendena, omställning till digitala
nyckelgömmor inom hemtjänsten samt deltar i lokala E-styr samt arbetar med E-tjänster samt göra E-tjänster
lättillgängliga för vård och omsorg. Samordnare för välfärdsteknik gör även översyn av alla Ipad samt telefoner
om vilka appar som kunder kan behöva för att kommunicera samt andra appar som det kan finnas behov av
utifrån kunders behov. Översynen leder till att det ska finnas ett basutbud för alla verksamheter att använda till
kund.
(Vård- och omsorg)

Säkra webmöten är upphandlat och arbetssätten är anpassade för att genomföra säkra möten tills det nya
systemet är i drift.
Pga förändrade arbetssätt under pandemin kan det vara svårt att klara ökning av e ansökningar under året.
Kontakter är tagna för att påbörja förstudien med AI vid förhandsbedömningar.
Översyn av hemsidan pågår.
(Individ- och familjeomsorg)
6.1.g Den mat som serveras i kommunens verksamheter ska vara god och näringsrik.
Upphandlingarna ska utformas så att lokala livsmedelsproducenter ges goda förutsättningar att
kunna bli leverantörer och andelen ekologisk mat ska öka.
Kommentar
Nytt livsmedelsavtal med möjlighet till att använda DIS för lokala inköp. Deltagande i projekt NärMat har
resulterat i två tillfällen av lokala inköp.
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Samtliga måltider följer Livsmedelverkets rekommendationer för näringsrik och hälsosam kost.
Andelen ekologiska inköp har bromsats under pandemin, detta pga av tillgång och höga priser.
(Medborgarservice)
6.1.h Se över menyer och metoder för att minska på matsvinnet ytterligare och öka nöjdheten med
maten inom alla verksamheter utifrån föregående års nivå.
Kommentar
Daglig mätning av matsvinn inleddes under mars för att ta nästa steg i att minska andelen svinn.
Översyn och genomgång av menyer pågår för att öka kundnöjdheten genom varje åldersgrupp
(Medborgarservice)
6.1.i Inrättande av visselblåsarfunktion.
Kommentar
Samtal pågår kring en gemensam lösning i länet.
(Gemensam service)
6.1.j Intensifierat effektiviseringsarbete inom hela kommunkoncernen för att resurserna ska räcka till
mer, generera kvalitetshöjningar samt öka organisationens robusthet såväl ekonomiskt som
organisatoriskt.
Kommentar
Ett ständigt pågående arbete
(Tierps kommun)
6.1.k.x Inrätta generella KS-medel under kommundirektören som enbart kan tas i anspråk efter
särskilt beslut i kommunstyrelsen under året. De generella KS-medlen är avsedda att under 2021
och 2022 användas till att dämpa negativa effekter som tillkommer under året orsakade av den
pågående pandemin (exempelvis skattebortfall, ökad arbetslöshet och ökade kostnader för
försörjningsstöd) som inte täcks upp av statliga medel.
Kommentar
Medel har tagits i anspråk och ombudgeterats till Samhällsbyggnad för att finansiera stödåtgärder för
näringslivet. Dessutom har medel avsatts för att delta i forskningsprojektet CRUSH covid. Medel föreslås
dessutom tas i anspråk för att ge medarbetarna en sommargåva på 500 kr per månadsanställd i form av två
presentkort på 250 kr vardera.
(Kommunstyrelsen)

Medel har under året tagit i anspråk för att underlätta för näringslivet. Dessutom har förslag om sommarpresent
i form av lokalt presentkort till medarbetarna tagits fram för att visa uppskattning för medarbetarnas insatser
under detta år som präglats av corona. Dessutom är presnetkortet avsedd att stimulera lokala näringslivet.
(Medborgarservice)
6.1.l.x Inrätta samverkansmedel som under 2021 används till att möjliggöra samverkan med
kommuner och regionen för att minska sårbarheten och på sikt spara resurser. I detta ingår uppstart
och utveckling av ytterligare samverkansområden eller uppbyggnad av gemensam
infrastruktur/system för att ta bort identifierade hinder för samverkan inom exempelvis Ctillsammans.
Kommentar
Intensifierad samverkan har påbörjats. De enda medel som hittills har tagit i anspråk avser slutkostnad för
utredning C-tillsammans. Uppgick till drygt 7 tkr. Planering för en eventuell gemensam resurs som ska hjälpa
att genomför Risk- och sårbarhetsanalys vid införande av Office 365 i de fem kommuner som ingår i den
gemensamma IT-nämnden finns.
(Kommunstyrelsen)

Utredningar har genomförts avseende gemensamma insatser. Dessutom planeras ytterligare gemensamma
nödvändiga arbeten t.ex. avseende risk- och konsekvensanalys vid införandet av Office 365
(Medborgarservice)
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Status
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6.2.a Dagens skolstruktur i form av skol- och förskoleverksamhet på nuvarande orter ska bibehållas
och insatserna för en likvärdig skola ska öka.

Kommentar
Under våren har Uppsala universitet via Fosam genomfört seminarier kring forskningslitteracitet med
karriärlärarna samt med skolledarna inom grundskola och gymnasium/vux
Det digitala systemet för lektionsobservationer har använts i lägre utsträckning än tänkt, då skolan som ett led i
att begränsa smittspridningen har minskat kontakter mellan vuxna. De observationer som har genomförts har
visat goda resultat som en del av samtal kring undervisning och reflektion kring arbetet.
Samverkan för bästa skola avslutades under våren. Fokus under våren har varit handledningen på Bruks, med
ett utökat upplägg finansierat av Skolverket, och Örbyhus.
Strukturen för det systematiska kvalitetsarbetet har utvecklats under våren med tydliga uppföljningar, inlagda i
årshjulet, siktet är att få Stratsys att fungera som stöd i arbetet från slutet av vårterminen. Elevenkäter har
genomförts vid ett tillfälle under våren.
Erfarenhetsdelning mellan skolor har som en följd av pandemin varit mycket begränsad.
Genom Fosam och Skolledarakademin har ett antal samtalstillfällen genomförts med samtliga skolledare
(förskola, grundskola, gymnasium och vux) kring bland annat pedagogiskt ledarskap.
En modell för pedagogisk professionsutveckling med lönekriterier har använts i pågående löneprocess för all
personal inom förskolan. Gruppsamtal i arbetslagen och observationer av undervisningen har bidragit till
gemensam förståelse för våra olika roller och uppdrag inom förskolan i syfte att öka likvärdigheten.
Vid budgetfördelningen mellan förskoleområdena har en särskild tilldelning riktats till barn i behov av särskilt
stöd.
(Utbildning)
6.2.b Fokus på tidiga insatser och förebyggande arbete för högre resultat.
Kommentar
Kartläggning av samtliga elever i förskoleklass med Skolverkets bedömningsunderlag genomförs under hösten
2021 och följs upp under våren 2022 samt under kommande årskurser 1-3.
Systemet Kartläggaren används för den fortsatta uppföljningen av samtliga elever.
Lovskola planerades under våren men kunde inte genomföras som en följd av corona-pandemin.
(Utbildning)

En utveckling av öppna förskolan sker med mobil verksamhet över hela kommunen. Stärkt samarbete med
förskolorna och IFOs råd och stöd är påbörjat. Ett arbete med förstärkt elevhälsa i ett samarbete med skolan
och IFO är påbörjat.
Utveckling av fältarbete har stannat av pga covid 19.
(Individ- och familjeomsorg)
6.2.c Snabbare vägar till arbete för vuxna genom praktikplatser varvat med SFI redan från början.
Utveckla SFI och yrkes SFI för bättre resultat.
Kommentar
För dem som tillhör etableringen så är det Arbetsförmedlingen som ansvarar för att individen får en
helhetslösning. Från 1 januari 2019 innebär det att dessa individer studerar på heltid (23h). En omstrukturering
av SFI pågår, för att underlätta de som inte tillhör etableringen att kombinera studier med arbete eller praktik.
Ett först steg tas i augusti 2021. Dock finns det inga resurser inom SFI att hitta, placera och följa upp eventuella
praktikplatser
Omstruktureringen av SFI är påbörjad och det nya flexibla SFI är igång sedan augusti 2021. Kort innebär detta
en mer individualiserad undervisning, samt ett mer flexibelt schema som ska möjliggöra för eleverna att
kombinera SFI med praktik/arbete. Pandemin har dock förenat samverkan med Arken och möjligheten at gå ut
i praktik. Målet är att från 2022 kunna utöka samverkan med företagarna om x antal praktikplatser.
(Utbildning)

De elever som går Yrkes SFI gör både APL och språkpraktik inom vård och omsorg. Språkpraktiken för SFI har
under våren 2021 inte genomförts som planerat detta utifrån covid-19. Planering av APL och språkpraktik har
planerats under sommaren och genomfördes vid höstterminsstart samt att planering för APL och ytterligare
språkpraktik planeras under hösten 2021.
(Vård- och omsorg)
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Arbetet med praktikplatser är pausat för närvarande.
(Individ- och familjeomsorg)
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 teknikrespektive vård- och omsorgscollege.
Kommentar
Ständigt pågående arbete. Pandemin har dock påverkan samverkan väldigt mycket eftersom mycket har ställts
in, eller delvis ersatts med digitala forum som inte ersätter fysiska möten på ett bra sätt. De fysiska mötena
krävs oftast för att skapa goda relationer och därmed bättre matchning mellan näringsliv/utbildning.
(Medborgarservice)

Utbildning deltar i följande forum för samverkan mellan arbetsmarknad/näringsliv och
gymnasieskolan/vuxenutbildningen:-Teknikcollege, både lokalt och regionalt. Omfattar IN, TE och NA-Vårdoch omsorgscollege, både lokalt och regionalt, omfattar VO och till viss del BF-ETG - en samverkan mellan
branschen och skolan inom -EE-programmet-BYN - en samverkan mellan arbetsgivare, fack och skola för BAprogrammet-TIA - en samverkan mellan branschen och skolan inom fordonsprogrammet-MBC- en samverkan
mellan branschen och skolan inom fordonsprogrammet-UF-ung företagsamhet, alla program -RESAMvuxenutbildningens regionala samverkan, där branschorganisationer deltar tillsammans med AF,
Länsstyrelsen, Region Uppsala och Uppsala universitet.
När det gäller lärlingsutbildningarna har söktrycket varit varierat, och inom vissa branscher har det varit svårt
att hitta lärlingsplatser till de sökande. Inför 2022 har vuxenutbildningen sök statsbidrag för lärlingsutbildningar.
Utbildningsutbudet anpassa kontinuerligt efter arbetsmarknadens behov, både lokalt och regionalt.
Sedan våren 2021 bedriver Region Uppsalas folkhögskola Studiemotiverade insatser samt en
Lokalvårdsutbildning i kombination med svenska som andraspråk (motsvarande Yrkes-sfi). I Högbergsskolans
lokaler.
(Utbildning)

Vård och omsorgscollege är det självklara forumet att diskutera kompetensförsörjningsfrågor både lokalt och
regionalt. I länet ingår samtliga kommuner i vård och omsorgscollege och alla lokala ordföranden har
nätverksträffar en gång i månaden därefter genomförs regionala styrgrupper där utbildning och arbetsgivare i
länet fattar beslut om gemensam kompetensförsörjnings satsningar samt att den lokala styrgruppen för Tierp
arbetar för att lokalt få fler till studier för att sedan rekryteras in i vård och omsorg. Det finns lokal aktivitetsplan
framtagen med aktiviteter för gemensam samverkan fram till 2024, vi ligger i fas med aktiviteterna.
(Vård- och omsorg)
6.2.e I samverkan med arbetsgivare inom Industri och vård- och omsorg undersöka möjligheten att
anordna yrkeshögskoleutbildningar (YH) inom respektive bransch.
Kommentar
En översyn om möjligheten att anordna YH inom Industri och vård och omsorg är tillsammans med
Teknikcollege och Vård- och omsorgscollege är genomförd. Slutsatsen är, att det inte är aktuellt i något av
fallen. Inom vård- och omsorg ligger fokus helt på att utbilda undersköterskor, då bristen är omfattande. Därtill
kommer ett beslut under sommaren 2021 om skyddad yrkestitel för undersköterskor. Vilket tydliggör fokus på
att utbilda nya, samt utbilda befintlig personal så att behörighet som undersköterska uppnås.
Inom industri görs bedömningen att det skulle kräva stora investeringar både i personalens kompetens och i
uppdaterad utrustning. Det finns även en stor osäkerhet i om vi skulle kunna fylla alla plaster. Summan av
detta är, att risken för ett stort ekonomiskt bakslag väger över till att inte gå vidare med uppdraget.
(Utbildning)
6.2.f Pedagogisk omsorg ska erbjudas som ett alternativ.
Kommentar
Pedagogisk omsorg finns som alternativ till förskola på följande orter : Tierps centralort, Vendel, Månkarbo och
i början av året öppnade ett nytt familjehem i Skärplinge.
(Utbildning)
6.2.g Utredning av fritidshemsverksamheten i Tierp med syfte att hitta en form som når lagstadgad
nivå samt använder resurser på bästa vis.
Kommentar
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De insatser som framkom i samband med Skolinspektionens tillsyn är genomförda och tillsynen är avslutad.
Bemanningen anpassas till elevantal och ekonomi, fortfarande är andelen behöriga fritidslärare låg. Samarbete
med andra kommuner har inletts kring möjliga vägar för fortbildning/utbildning.
(Utbildning)
6.2.i Sammanställa och synliggöra den statistik som redan finns i syfte att tydliggöra och stötta det
systematiska kvalitetsutvecklingsarbetet samt vidta riktade insatser för att förbättra elevernas
måluppfyllelse och öka likvärdigheten inom skolan.
Kommentar
Plan för årshjul, lokala verksamhetsplaner, resultatuppföljningar och pedagogiska bokslut samt framtagande av
skolblad genomförs enligt plan.
Uppföljning av obligatorisk kartläggning av elever i förskoleklass enligt Skolverkets riktlinjer samt införandet av
ett heltäckande kartläggningssystem för grundskola gällande kunskapsutveckling är genomfört enligt plan.
Arbete pågår att göra resultaten tillgängliga via systemet för dokumentation och bedömning.
Skoldatablad är på väg att ersättas av Stratsys. Detta har tagit längre tid än planerat.
(Utbildning)
6.2.j Stärka det förebyggande elevhälsoarbetet.
Kommentar
Handledning främjande och förebyggande elevhälsoarbete inom ramen för SBS (Samverkan för bästa skola) är
genomförd med samtliga skolområden, dock i lägre utsträckning än planerat som en följd av corona.
Elevhälsoplanen uppdaterad, liksom rutiner för problematisk skolfrånvaro. Systemet för anmälan av kränkande
behandling ger bra stöd för såväl dokumentation som åtgärder. Likabehandlingsplanerna uppdateras årligen,
med medverkan från elever och personal.
(Utbildning)
6.2.k I Kyrkbyn ska skolverksamheten återupptas i samma omfattning som tidigare.
Kommentar
Högdelen i befintlig byggnad renoveras och anpassas efter verksamhetens krav. Lågdelen i befintlig byggnad
rivs och samtidigt uppförs förskola/skola av modellen SKR-koncept med kapacitet för 6 avdelningar förskola, 2
klassrum för Förskoleklass och åk 1 samt mottagningskök och matsal.
Enligt tidsplan ska nya och renoverade lokaler vara färdiga för verksamhet till skolstart ht 2022. Sista delen av
utemiljö och idrottshall färdigställs under hösten 2022.
(Utbildning)
6.2.l Ny förskola i Söderfors ska beställas under 2021. Dyra paviljonger avvecklas då nya lokaler är
på plats. Solgläntan avyttras eftersom nya lokaler kommer byggas.
Kommentar
Styrgrupp med representanter från Utbildning, Samhällsbyggnad och TKAB är tillsatt, har under våren arbetat
med förprojektering och ska enligt tidsplan lägga beställning på SKR-konceptförskola för 6 avdelningar i
Söderfors i maj 2021.
Arbetet fortsätter med fokus att utreda och besluta om bästa möjliga placering i Söderfors. Beställning läggs
under hösten 2021.
(Utbildning)
6.2.m Ny förskola i Skärplinge ska projekteras och beställas med hänsyn till beslut fattade avseende
organisationsutredningen och medborgardialogsprocessen runt skolsituationen i Skärplinge och
Hållnäs. Befintliga lokaler säljs/återgår till lägenheter/återlämnas till skolan.
Kommentar
Styrgrupp med representanter från Utbildning, Samhällsbyggnad och TKAB är tillsatt, har under våren arbetat
med förprojektering och ska enligt tidsplan lägga beställning på SKR-konceptförskola för 6 avdelningar i
Skärplinge i maj 2021.
Beställning lagd från Utbildning till fastighetsbolaget juni 2021.
(Utbildning)
6.2.n Nya förskolelokaler på Vallskogatomten upphandlas inklusive förvaltning och städ. Storlek
upphandlas utifrån hänsyn till kommunens egna behov och storlek på fristående pedagogisk
omsorgs- och förskoleetablering på orten. TKAB ska vid upphandling sälja tomten till vinnande
anbudsgivare till det pris TKAB inför upphandling begär inklusive täckning för tidigare projektering.
Paviljonger avvecklas då nya lokaler är på plats.
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Kommentar
Styrgrupp med representanter från Utbildning, Samhällsbyggnad och TKAB är tillsatt. Styrgruppen har under
våren arbetat med förprojektering och utredning kring storlek och möjligheter på den befintliga
Vallskogatomten. Styrgruppens arbete ska enligt tidsplan vara färdigt i maj 2021.
Styrgruppen fortsätter arbetet kring att utreda möjligheter och begränsningar kring placering, utformning, behov
och kapacitet. Beställning beräknas läggas under hösten 2021.
(Utbildning)
6.2.o Genomlysning av samordningsvinster i planering av skolskjuts- och fritidsverksamhet,
genomförs under 2021.
Kommentar
Arbetet med att optimera samordning är ständigt pågående.
(Utbildning)
6.2.p Avgiften för pedagogisk lunch tas bort. Finansieras inom befintlig ram.
6.2.q Bred satsning för att höja resultaten såväl för dem som riskerar missa målen som för dem som
vill nå högsta betyg. Statliga medel som ges för lovskola matchas upp tillsammans med andra
insatser utöver ordinarie undervisning. 2 400 tkr avsätts till detta under 2021, satsningen utvärderas
och de delar som fallit väl ut utvecklas vidare och finns med i den kommande beredningen för
implementering i ordinarie verksamhet.
Kommentar
Grundskolan är underfinansierad vilket gör att satsningen inte kunna inledas i brist på medel. Statsbidrag söks
för att inleda detta under höstterminen 2021.
(Utbildning)
6.2.r Införande av digitala enheter i grundskolan enligt ett-till-ett.
Kommentar
Arbetet med att införa digitala enheter till alla elever inom grundskolan har pågått under våren och de första
enheterna är på väg ut i verksamheten. Under hösten kommer alla elever ha tillgång till en personlig digital
enhet.
(Utbildning)
6.2.s.x Skolmedel ska under 2021 användas till inköp av utrustning och enheter för att möjliggöra
ett-till-ett digitalisering som svarar upp mot de behov skolan flaggat för som är kopplade till
exempelvis genomförandet av nationella prov och moderna läromedel. Ett-till-ett digitaliseringen är
också ett led i att bygga ett robustare samhälle. Inte minst under pandemin där gymnasieskolorna
var stängda märktes vikten av att kunna bedriva undervisning vid behov på distans.
Kommentar
Se 6.2.r
(Utbildning)

Bo, trafik och miljö
Status

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

Kommentar
Arbetet med revidering av resepolicyn har fortsatt pågått under 2021.
(Gemensam service)

Digitala körjournaler har installeras i kommunens verksamhetsbilar.
(Medborgarservice)
6.3.b Vid upphandling ska krav ställas på ökande andel fossilfria bränslen, för att nå fossilfria
transporter till år 2030. Kommunen ska även främja lösningar som underlättar för privatpersoner att
nå effektiva och fossilfria transporter.
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Kommentar
Kommunen ställer krav och ger mervärde för fossilfria transporter när upphandling av tjänster som innefattar
transporter görs. Tyvärr kommer det inte alltid anbud som kan uppfylla detta. Brist på infrastruktur för fossilfria
transporter är en anledning. Arbetet fortsätter.
Kommunen deltar i samverkansprojektet Fossilfritt 2030. Arbetet innefattar både att själv tillgängliggöra, och
skapa förutsättningar för andra aktörer att tillgängliggöra, infrastruktur för fossilfria transporter (laddpunkter,
biodiesel, biogas, vätgas). Detta innebär bland annat koordinering med de kommunala bolagen, dialog med
privata aktörer, dialog med andra kommuner, länsstyrelsen och regionen samt information till allmänheten.
Arbetet går i linje med länsstyrelsens hållbarhetslöften som kommunen antagit för att få ytterligare skjuts i
arbetet med fossilfria transporter.
(Gemensam service)
6.3.c Källsortering av avfall ska införas i kommunens samtliga verksamheter.
Kommentar
Återbruksrum och källsortering är införd i kommunhuset. Kostenheten utför sortering i den mån fastigheten
tillåter.
(Medborgarservice)

Källsortering finns i verksamheterna
(Kultur- och fritid)

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

Källsortering har införts på alla avdelningar inom vård och omsorgsboenden utifrån olika delar tex grovsopor,
tidningar, matavfall och brännbart. Återstår att införa specifika utrymmen/kärl för att gälla alla avfallstyper.
(Vård- och omsorg)

Dialog pågår på övergripande nivå för att få till utrymmen för sopsortering för IFO huset och kommunhuset.
(Individ- och familjeomsorg)
6.3.e Kommunen ska verka för att kommuninvånare och kommunens företagare har den information
och medvetenhet som behövs för att göra medvetna val som främjar hållbar utveckling.
Kommentar
Kommunens hemsida och Facebook har använts för att sprida information om hur en som privatperson kan
bidra till hållbar utveckling och var det finns hjälp och råd att få. Näringslivsenheten har under våren 2021
sammankallat företagsnätverket för kvalitet och miljö som syftar till att öka kunskapen och motivationen för
kommunens företagare att ställa om.
(Gemensam service)

Ständigt pågående arbete med informationsspridning i våra näringslivskanaler/samverkansforum.
(Medborgarservice)
6.3.f Införande av ersättning för cesiumprovtagning av vildsvin som ej uppfyller nivåerna för
tjänlighet.
Kommentar
Införande pågår.
(Medborgarservice)
6.3.g Genomgång av hyreskontrakt inom bostadsbeståndet för att om möjligt tillgodose behov inom
kommunens egna verksamhetslokaler för att effektivisera lokalutnyttjandet och möta
bostadsefterfrågan.
Kommentar
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Träffpunkten Skutan har lämnat lokalerna som återlämnats till Tierpsbyggen, och återanpassats till lägenheter.
(Individ- och familjeomsorg)
6.3.h Området södra villorna i Siggbo trädgårdsstad läggs ut på anbud under 2021 inför tecknande
av exploateringsavtal för att hålla nere kommunens belåningsgrad och öka näringslivets medverkan
i exploatering av området.
Kommentar
Förberedelser pågår bland annat med enkäter till byggherrar.
(Medborgarservice)
6.3.i Utreda möjligheterna för ytterligare delområden inom Siggbo trädgårdsstad att hantera via
exploateringsavtal.
Kommentar
Förberedelser pågår bland annat med enkäter till byggherrar
(Medborgarservice)
6.3.j Under 2021 påbörja arbetet med att ta fram en Mobilitetsplan (plan för ett hållbart rese- och
transportsystem) för Tierps kommun.
Kommentar
Pågående arbete
(Medborgarservice)

Kultur, fritid och friluftsliv
Status

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

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

Iop har upprättats med två sociala företag.
(Individ- och familjeomsorg)
6.4.c Översyn och effektivisering av lokaluthyrning, hyror och avgifter inom Kultur och
fritidsverksamheten.
Kommentar
Det pågår en översyn av taxor och avgifter samt en genomgång av hyresnivå
(Kultur- och fritid)
6.4.d Aktiv samverkan kring gränsdragningslistor med TKAB för minskade driftkostnader för
anläggningar.

Näringsliv och arbete
Status

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

Kommentar
Den digitala destinationen Upplev Norduppland har förbättrats och utökats med mycket fler besöksmål, handel
etcetera. Framtagning av virtuella guidade turer har också påbörjats, cirka 30 platser i kommunen kommer
presenteras i film och beräknas vara klara under 2021. Produktkatalog har tagits fram under våren 2021

Delårsrapport

53(86)

102

Status

Särskilda uppdrag

tillsammans med bland annat Region Uppsala i projektet "100 bussar" i syfte att öka antalet turistbussar till
våra olika besöksmål. Projekt tillsammans med två kommuner samt Neda har godkänts av Tillväxtverket, start
april 2021 och skall pågå i ett år i syfte att stärka våra besöksnäringsföretag och öka deras digitala
kompetens/digitala närvaro
(Medborgarservice)
6.5.c Arbeta med att lyfta fram kommunens attraktivitet för företag, skapa goda förutsättningar för
nyetableringar av hållbara företag och säkra upp att redan etablerade företag stannar i kommunen
och ges förutsättningar att utvecklas.
Kommentar
LOV-företag har en samordnare som dels ansvarar för uppföljning men som också underlättar för företagens
dialog med kommunen och fungerar som en väg in. I samband med Covid-19 har samordnaren fungerat som
en länk för att LOV-företagen ska erhålla samma information om rådande riktlinjer kring pandemin som andra
utförare. Avseende att arbeta för att fler LOV-företag ska söka sig till kommunen har inga riktade aktiviteter
gjorts under tertial 1.
(Gemensam service)

Försvårats i och med pandemi samt begränsad budget för marknadsföring.
(Medborgarservice)
6.5.d I samband med att Arbetsförmedlingen omorganiseras ska kommunen arbeta aktivt för ratt åta
sig eventuella uppdrag som utlyses.
Kommentar
I alla de forum som vi möter arbetsförmedlingen har vi försökt att erbjuda våra tjänster. Pga otydligheter i deras
nya uppdrag och organisation har vi ännu inte fått klara besked.
(Individ- och familjeomsorg)
6.5.f Genomföra en översyn av kommunens arbete med näringslivsfrågor kopplat till service
gentemot det lokala näringslivet med bäring på utvecklingsmöjligheter.
Kommentar
Workshops med Svenskt Näringsliv både internt och med lokala företag har genomförts och fortsätter under
2021 i syfte att identifiera områden att utveckla kopplat till service, bemötande, samverkan och interna
processer. Har fördröjts av pandemin
(Medborgarservice)

Omsorg och stöd
Status

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

Kommentar
Verksamheten arbetar aktivt med planeringen för de individer som har boendebeslut enligt LSS respektive
beslut om daglig verksamhet i annan kommun eller i extern verksamhet för att så långt som möjligt erbjuda
verkställighet i egen regi i stället. En långtids placering verkställs sedan april månad i egen regi. Ytterligare
placeringar planeras att verkställas i egen regi 2022.
(Vård- och omsorg)

Hemmaplanslösningar har utvecklas och det är ett ständigt pågående arbete, Den nya organisationen har
medfört samverkanseffekter.
(Individ- och familjeomsorg)
6.6.c Utveckla måltiderna för äldre så att den bidrar till förbättrad hälsa och högre livskvalitet.
Kommentar
Kontinuerliga möten mellan kostenheten och äldreomsorgen har skett både på övergripande och enhetsnivå.
Enheten har jobbat med Modellen för äldreomsorgens måltider med olika pusselbitar. Återkommande träffar
med kökschefen och kostombudet där olika delar av utvecklingsarbetet har skett under våren och kommer
även fortsätta under hösten. Trivsam måltidsmiljö och göra skillnad på helg och vardag har legat i fokus.

Delårsrapport

54(86)

103

Status

Särskilda uppdrag

(Vård- och omsorg)
6.6.d Utveckla insatser för att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre.
Kommentar
I och med Covid har arbetet genomförts på individnivå då digitala hjälpmedel och individuella aktiviteter
genomförts i en större skala än tidigare. Kommunikation med anhöriga och närstående genom digitala
hjälpmedel har implementerats. Träffpunkterna är fortfarande stängda men förväntas öppna upp nu under
hösten 2021
(Vård- och omsorg)
6.6.e Arbeta fram nya arbetssätt för att öka kontinuiteten inom hemtjänsten.
Kommentar
Arbetet med att ta fram nya arbetssätt och kvalitetssäkra mätning av kontinuitet påbörjades och har nu
återupptagits.
Hemtjänsten har under en 14 dagars period i mars 2021ett genomsnitt antal personal på 11,57 jämfört med
november 2019 då det var 11,67.
(Vård- och omsorg)
6.6.f Aktivt arbeta med effektiv och nära vård i samverkan med regionen.
Kommentar
Under inledningen av 2021 har fler medarbetare inom vård och omsorg involverats i olika utvecklingsprojekt
kopplade till omställningen till ”Effektiv och nära vård”. Även om flera delprojekt har pausats eller drivits i
begränsad omfattning så är Tierp en av de kommuner som aktivt deltagit i utveckling av ”patientkontrakt” och
som finns med som referenskommun i Inneras uppdrag att ta fram nya funktioner på 1177.
Utifrån begränsade resurser på grund av Covid-19 så har dock flertalet projekt som drivs av Region Uppsala
satts på paus. Ett av undantagen är Vårdcentrum Tierp med närvårdsplatser som har prioriterats. Underlag för
överenskommelse och avtal rörande en närvårdsenhet i samverkan mellan Region Uppsala, Tierps kommun
och Älvkarleby kommun är under framtagande.
(Gemensam service)

Arbetet på strategisk nivå har återupptagits men med ett fåtal prioriterade områden. Ett avtal för
närvårdsenheten är under upparbetande och enheten förväntas starta i november 2021.
Områdeschefer, verksamhetsutvecklare samt MAS har gått SKR:s ledarskapsprogrammet för effektiv och nära
vård under våren 2021
(Vård- och omsorg)

Samarbetsmöten sker kontinuerligt där utveckling av samverkan diskuteras.
(Individ- och familjeomsorg)
6.6.g Arbeta förebyggande med uppsökande verksamhet hos personer äldre än 80 år för att kunna
kartlägga och tidigt möta framtida behov.
Kommentar
Pausat pga Covid
(Vård- och omsorg)
6.6.h Utveckla arbetet med personcentrerad vård för att stärka den enskildes delaktighet, inflytande
och självbestämmande över utförda insatserna.
Kommentar
Medicinskt ansvarig sjuksköterska säkerställer att befintliga och nya rutiner innehåller ett personcentrerat
synsätt
(Gemensam service)
6.6.i Aktivt arbete med föräldrar genom samverkan mellan SFI/vuxenutbildning/arbetsmarknadsenheten och familjeenheten i syfte att stärka föräldraskapet samt stoppa och förebygga
förekomsten av våld i hemmet.
Kommentar
Arbetet är påbörjat men har försvårats och försenats pga covid 19 och de restriktioner som införts.
(Individ- och familjeomsorg)
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6.6.j Projektet ”Dans för hälsa” permanentas och blir en del av ordinarie verksamhet under 2021.

Kommentar
Projektet har övergått till ordinarie verksamhet. Pandemin har medfört att det under våren 2021 endast varit
möjligt att genomföra några få digitala aktiviteter första halvåret. Nu planeras en återgång till aktiviteter på
plats.
(Kultur- och fritid)

Dans för hälsa ligger nu hos kultur och fritid. Stimulansmedel för psykisk hälsa har tillförts verksamheten.
(Individ- och familjeomsorg)
6.6.k.x Hälsomedel: Inom det gemensamma vårdomställningsprogrammet Effektiv och nära vård är
en viktig del förstärkt geografiskt hälsouppdrag som är lagt till Tierps vårdcentrum med bäring på att
kommunens invånares ohälsotal är högt. Det är viktigt att gemensamt arbeta med åtgärder via detta
område inom samverkansstrukturerna mellan regionen och kommunen. Hälsomedlen är avsedda att
användas för insatser och utvecklingsdelar som sker under 2021 och 2022 och är av
engångskaraktär men som lägger grunden för ökad hälsa. Inom hälsomedlen ingår också en
matchning av regionens arbete med cykelturism där kommunen tillsammans med regionen ska ta
fram en åtgärdsplan för ökad cykelbarhet. Detta kommer tillgodose det behov som såväl
medborgardialogerna inom översiktsplaneområdet lyft som sommarens erfarenheter från hemester
och att det finns ett stort allmänintresse kring hälsofrämjande aktiviteter.
Kommentar
Fortsatt arbete med projektet som startade 2020 där medarbetare inom vård och omsorg deltagit och som
riskerat sjukskrivning på grund av stressymptom samt promenadgrupper för att stärka den fysiska hälsan.
Aktiviteter har genomförts och för tidigt att utvärdera effekterna.
(Vård- och omsorg)
6.6.l.x Sociala medel: Antalet orosanmälningar för barn har ökat drastiskt senaste åren och
kostnader för placeringar och insatser ökar i hög takt. Sociala medel är avsedda för att möta delar
av de föreslagna åtgärderna och insatserna som framkommer utifrån den analys som givits i
uppdrag till utskottet barn och ungdom att ta fram. Delar som inte ryms inom befintlig ram och
uppdrag för individ och familj eller delar av akut karaktär finansieras med dessa medel.
Kommentar
Medel är äskade och verksamhetsförstärkningar är delvis genomförda.
(Individ- och familjeomsorg)

Kommunen som arbetsgivare
Status

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

Kommentar
Samverkan sker inom flera områden, bland annat samverkan runt kompetensförsörjning.
(Gemensam service)

Genom Vård och omsorgscollege sker en kontinuerlig samverkan med andra kommuner i länet samt även till
viss del med universiteten genom vårdkompetensrådet, där regional ordförande för vård och omsorgscollege är
representerad. Den primära frågan är hur vi säkrar kompetensförsörjningen samt hur vi ska arbeta med att bli
mer attraktiva både inom utbildning och för arbetsgivaren.
(Vård- och omsorg)

Nytt avtal med Uppsala universitet gällande VFU är undertecknat. Duktiga och engagerade personer utvecklar
arbetet med VFU studenter. Väldigt goda resultat i utvärderingen från senaste VFU studenterna.
(Individ- och familjeomsorg)
6.7.b Öka attraktiviteten för Tierps kommun som arbetsgivare. Kompetensutveckla personalen.
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Möjliggöra nya lösningar för att öka attraktiviteten för att få fler äldre att vilja stanna kvar i arbetslivet.

Kommentar
Ny kompetensstrategin har fastställts. Generellt har rådande pandemi utvecklat distansarbetet. Digitala HRutbildningar har tagits fram för att underlätta för chefer och skyddsombud. Utvecklingen av arbetsmiljöarbetet
genom Stamina-modellen fortsätter. Under året har utveckling av distansarbete påskyndats tack vare
pandemin.
(Gemensam service)

Arbetsgivaren har erbjudit utbildningar till medarbetarna inom olika områden för vård och omsorg tex,
utbildning för optimal schemaläggning, arbete som görs inom ramen för heltidsresan, utbildat medarbetare
inom palliativ vård, Hygienombud utbildas kontinuerligt, utbildat medarbetare till utbildare inom psykisk hälsa,
första hjälpare samt handledarutbildning till medarbetare för att kunna handleda elever samt introducera nya
medarbetare inom vård och omsorg. Ett introduktionsprogram har tagits fram helt digitalt som riktar sig till
nyanställda inom vård och omsorg, som har varit väldigt uppskattat av nya medarbetare och timanställda. Det
har även genomförts webutbildningar inom specifika områden inom funktionshindradeomsorg samt
äldreomsorg till medarbetare. utifrån Covid-19 har utmaningen varit att alla utbildningar genomförts digitalt men
det har över förväntan fungerat väldigt bra.
(Vård- och omsorg)

Kompetensutveckling sker men har minskat pga pandemin och brist på medel. Medel äskade för
kompetensutveckling av de särskilda medel som finns hos kommundirektören. Pandemin har medfört
utveckling av nya arbetssätt som kan förenkla för pendlare att arbeta i Tierp.
(Individ- och familjeomsorg)
6.7.c Heltidsresan. Målet ska enligt avtal vara uppnått 2021.
Kommentar
De centrala parterna har förlängt införandet av heltid som norm till 2024-12-31
(Gemensam service)

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

(Vård- och omsorg)
6.7.d Alla verksamheter ska verka för att möjliggöra för fler deltidsbrandmän (RIB) bland
kommunens medarbetare.
Kommentar
I dagsläget finns inga medarbetare med intresse att bli deltidsbrandman. Blir det aktuellt framöver kommer
åtgärder vidtas.
(Gemensam service)

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

Deltidsbrandmän inom utbildningsverksamheten har en fungerande arbetssituation
(Utbildning)

Möjlighet ges om det blir akuellt. Många inom IFO pendlar från andra orter.
(Individ- och familjeomsorg)
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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Kommentar
Kompetensbaserad rekrytering tillämpas.
(Gemensam service)

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

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

Vid varje vakans som uppstår diskuteras frågan om tjänsten ska tillsättas och om det finns behov på andra håll
i verksamheten.
(Individ- och familjeomsorg)
6.7.f Förtjänsttecken inom Daglig verksamhet införs anpassat till deltagarna och verksamheten.
Kommentar
Planeras genomföras i november -december.
(Vård- och omsorg)
6.7.g Höjning av friskvårdsbidraget till 1500 kronor per år och medarbetare, samt avskaffande av
friskvårdstimme utifrån ett rättviseperspektiv.
Kommentar
Genomfört efter samverkan med fackliga organisationer
(Tierps kommun)
6.7.h.x Kompetensutvecklingsmedel ska användas under året för kompetensutveckling för att rusta
kommunens medarbetare samt bidra till att kommunen som arbetsgivare blir attraktivare. Helt enkelt
en investering för framtiden.
Kommentar
En hel del kompetensutveckling planeras för medarbetarna med hjälp av dessa medel. Enligt planeringen
kommer drygt 200 medarbetare kunna genomföra kompetensutveckling med dessa medel. Ett axplock av
dessa: Utbildning säkerhetschef, projektledarutbildning för 80 personer, utbildning för Medicinsk ansvarig,
kriskommunikation, utbildning av anställda vårdbiträden till undersköterska, ett antal utbildningar inom
socialtjänsten mm mm
(Gemensam service)

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

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

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

Utbildningar är bokade för hösten och dessa finansieras delvis via kompetensutvecklingsmedlen.
(Individ- och familjeomsorg)
6.7.i.x Under 2021 avsätts omställningsmedel för att möjliggöra långsiktiga besparingar i
kombination med miljönytta. Medlen ska under året användas till planering och inrättande av central
fordonspool i syfte att minska fordonskostnaderna, ta bort arbetsuppgifter kopplat till bilvård,
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Status

Särskilda uppdrag
däckbyten mm för vårdpersonal samt lägga grunden för etablering av en fossilfri bilpool i kommunen
som kan nyttjas av privatpersoner de tider kommunen ej har behov av bilarna. Omställningsmedlen
ska också användas till att införa källsortering i kommunens alla verksamheter för att minska
kostnaderna för brännbart avfall samt öka sorteringsgraden. Omställningsmedel är också en del i att
införa digitala verktyg för att digitalisera tjänster som kan erbjuda samma eller bättre service till
kommuninvånarna till en lägre kostnad för kommunen än idag.

Kommentar
Projektledare har anlitats för att utreda detta.
(Gemensam service)
6.7.j.x Senast maj 2021 ska heltidsresan vara på plats. Medel användas för att möjliggöra en optimal
övergång från dagens läge till fullt ut genomfört.
Kommentar
Målet med att införa Heltidsresan maj 2021 har flyttats fram till 2024-12-31. Det partsgemensamma arbetet
pågår med uppföljningar med arbetsgrupper i pilotverksamheterna. Handlingsplan som är upprättad följs upp
kontinuerligt samt statistik som tas fram kvartalsvis följas upp och utvärderas för att möjliggöra för fler att få
önskad sysselsättningsgrad. Framtagen statistiken ska visa på att fler går upp till heltid, att antalet timanställda
minskar, fyllnadstid och övertid minskar samt att sjukfrånvaron minskar genom hälsosamma och hållbara
scheman för medarbetarna.
(Vård- och omsorg)
6.7.k.x Kompetenshöjande aktiviteter för att rusta och stärka medarbetarna utifrån de förändringar
och behov som sker inom vård- och omsorgsområdet. Stärka kommunens attraktivitet som
arbetsgivare utifrån ett aktivt arbete med att skapa ett öppet och involverande arbetsklimat.
Kommentar
Aktiviteter ej påbörjade då verksamheten arbetar med implementeringen av Heltidsresan i mål 6.7, j, x som
ingår i samma Äldreomsorgssatsning
(Vård- och omsorg)
6.7.l.x Medel används till utveckling och uppstartskostnader för införande av nya arbetssätt som
syftar till att skapa högre kvalitet inom vård och omsorg samt en bättre arbetsmiljö för medarbetare.
Kommentar
Aktiviteter ej påbörjade då verksamheten arbetar med implementeringen av Heltidsresan i mål 6.7, j, x som
ingår i samma Äldreomsorgssatsning
(Vård- och omsorg)

Delårsrapport

59(86)

108

Gemensam service
Resultatrapport
Verksamhetens resultatrapport
(tkr)

Utfall
202108

Taxor & avgifter

Utfall
202008

Årsprogn
os

Årsbudget

Årsavvikel
se

Bokslut
2020

1

1

0

0

1

21

Övriga intäkter

4 569

3 071

4 305

3 996

309

5 496

Summa intäkter

4 570

3 072

4 305

3 996

310

5 517

-31 312

-29 271

-48 199

-48 202

3

-45 354

Material

-358

-310

-585

-437

-149

-648

Tjänster

-18 825

-46 697

-27 771

-26 508

-1 263

-53 224

Övriga kostnader

-3 882

-3 309

-5 020

-5 096

76

-5 148

Kapitalkostnader

-23

-512

-50

-52

2

-567

Avskrivningar

-89

-3 537

-134

-134

Summa kostnader

-54 489

-83 636

-81 759

-80 429

-1 331

-108 522

Verksamhetens
nettokostnader

-49 919

-80 564

-77 454

-76 433

-1 021

-103 005

99

81

150

135

15

128

-55

-62

-78

-82

4

-98

-49 875

-80 545

-77 382

-76 380

-1 002

-102 975

-49 875

-80 545

-77 382

-76 380

-1 002

-102 975

Personalkostnader

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter
finansiella poster

-3 581

Extraordinära poster
Årets resultat

Kommentar till resultat
Årsprognosen visar en negativ avvikelse mot budget på -1 002 tkr.
Det beror främst på licenskostnader som inte är budgeterade gällande Stratsys och Proceedo.
Även installation och licenskostnader för LEX.

Investeringsrapport
Investeringstabell verksamheter
Enhet
Kommundirektör

Utfall
202108

Utfall
202008
0

Årsprogn
os

Årsbudget

Årsavvikel
se

-200

-750

550

0
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Enhet

Utfall
202108

Utfall
202008

Årsprogn
os

Årsbudget

Årsavvikel
se

Bokslut
2020

Summa verksamheten

Kommentar till investeringar
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Medborgarservice
Resultatrapport
Verksamhetens resultatrapport
(tkr)

Utfall
202108

Taxor & avgifter

Utfall
202008

Årsprogn
os

Årsbudget

Årsavvikel
se

Bokslut
2020

6 940

5 015

8 671

8 050

621

6 713

Övriga intäkter

90 377,5

79 159,8

136 966

112 185

24 781

124 356

Summa intäkter

97 317,5

84 174,8

145 637

120 235

25 402

131 069

-38 833

-36 895,8

-61 437

-63 347

1 909

-57 406

Material

-9 011

-8 520,9

-14 136

-14 067

-69

-14 359

Tjänster

-51 211,6

-40 360,3

-76 643

-65 775

-10 868

-64 658

Övriga kostnader

-4 507,3

-7 771

-5 700

-2 376

-3 324

-3 820

Kapitalkostnader

-6 073,3

-7 115

-9 059

-10 589

1 530

-10 671

-11 302,6

-10 263

-17 356

-16 600

-756

-16 000

-120 938,8

-110 926,0

-184 331

-172 754

-11 578

-166 914

-23 621,3

-26 751,2

-38 694

-52 519

13 824

-35 845

-409,2

-3,1

-626

-625

-1

-5,8

-24 030,5

-26 754,3

-39 320

-53 144

13 823

-35 850,8

-24 030,5

-26 754,3

-39 320

-53 144

13 823

-35 850,8

Personalkostnader

Avskrivningar
Summa kostnader
Verksamhetens
nettokostnader

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter
finansiella poster
Extraordinära poster
Årets resultat

Kommentar till resultat
Förklaring till årsavvikelse MEDBORGARSERVICE
Medborgarservice prognos vid delåret visar en årsavvikelse på + 13 823tkr (före avdrag för
resultatet för kosten samt exploateringsverksamheten, samt deponin).
Efter avdrag för prognostiserad årsavvikelse för kosten (+ 981tkr) och
exploateringsverksamheten (+ 13 776tkr) och deponin (+12 830tkr) landar
Medborgarservice på en negativ årsavvikelse på – 13 785tkr.
Den positiva årsavvikelsen på intäkter + 25 402 tkr beror främst på att
exploateringsverksamheten per helår prognostiseras en vinst på ca +13 776 tkr som ska
noteras och ska ej bidra till årsavvikelsen.
Deponin på Gatmot beräknas under 2021 ge ett överskott på +12 830tkr utifrån
prognostiserad massbalansberäkning samt årlig nuvärdesberäkning av åtagandet för total
avsättning. Detta överskott under 2021 ger möjlighet att få budget i balans för totala
Medborgarservice.
Planavgifter och bygglovsavgifter prognostiseras även ge en positiv årsavvikelse på
intäktssidan, medan hyresmodellen med TKAB bidrar med mindre intäkter.
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Den positiva årsavvikelsen för personal +1909 tkr avser främst kostenheten. Detta på grund
av delvis Corona, effektivisering, resursoptimering och vakanta tjänster som ej är tillsatta,
samt samverkan med utbildning kring gemensamma personalresurser.
Inom kontogruppen tjänster beror den negativa årsavvikelsen – 10 868 tkr på bland annat
prognostiserade kostnader för Kyrkskolan och Solgläntan som delvis tidigare inte varit kända
och inte budgeterade. Vinterväghållningen förväntas gå över budget samt OH-kostnader
TEMAB som inte finns i Medborgarservice ram.
Budgeten som anläggningsreskontran lade inför 2021 hade en lägre internränta än utfallet
förväntas bli under 2021. Per aug förväntas internräntan inkluderat kapitalkostnader ge ett
plus på 1 530 tkr per helår för hela Medborgarservice. Denna summa kommer att avta allt
eftersom investeringarna fortgår under året.
Avskrivningarna förväntas få en negativ årsavvikelse med -731tkr. Avvikelsen kan komma att
förändras allteftersom att pågående projekt blir färdigställda.
”Lilla” Medborgarservice:
Årsavvikelsen förväntas bli +343tkr mot budget för lilla Medborgarservice. Chef
Medborgarservice har lägre konsultkostnader än budget samt en intäkt från Jordbruksverket
som ej var budgeterad. Lokalhyror förväntas gå över budget pga avtalet med Porten.
Hemsändningsbidragen förväntas även gå över budget. Kundcenter och service bidrar med
mindre kostnader än budget. Tierp får ersättning från IT-centrum för att man är värdkommun.
Detta är en ”oväntad” intäkt på 300 tkr för 2021. Bilpool förväntas gå över budget, detta
beroende av pandemi – att bilarna inte nyttjas som tidigare.
Kostenheten:
Kostenheten visar en årsavvikelsen per aug med +981tkr mot budget.
En stor positiv avvikelsen gentemot budget avser personalkostnader som prognostiseras till
+2 110 tkr i årsavvikelse. Detta på grund av delvis Corona, effektivisering, resursoptimering
och vakanta tjänster som ej är tillsatta, samt ökad samverkan med utbildning kring
gemensamma personalresurser och transporter. Bemanning på tidigare obemannade enheter
och nya mottagningskök kommer att innebära att budgeten behövs till kommande år.
En negativ årsavvikelse avser främst mattransporter (-352tkr). Kosten har fortsatt behov av att
använda taxi och kostnaden har inte kunnat reduceras enligt gällande sparkrav. Detta på grund
av att bland annat att Dagverksamheten inte har haft möjlighet att hjälpa i samma stora
utsträckning, som önskat. Sett till gällande sparkrav på 500 tkr så prognostiseras 148tkr av
dessa redan sparats med transport i egen regi.
Kostens budgeterade intäkter för intern och extern försäljning förväntas få en årsavvikelse på
– 500 tkr. Detta beror till största del på mindre försäljning till skolan av livsmedel, interna
luncher, utflykter samt icke pedagogiska måltider som avses ”utanför tallriken”
(portionspriset).
Under sommaren har utbildning samarbetat med kosten. Detta innebar att kosten kunde per
delår, återbetala 497tkr till verksamheterna. Därmed redovisar kosten ytterligare minus 497tkr
på intäktssidan, och ytterligare ett plus på personalsidan med motsvarande belopp.
Kosten ser att livsmedelskostnaderna kan komma att få en negativ årsavvikelse och per aug
redovisas -130tkr. Det politiska beslut som fattades under 2019 när livsmedelsbudgetramen
för utbildning och vården minskades med 2 miljoner kronor ser kostenheten fortfarande vara
svårt att införliva. Även fast en pandemi som Corona har medfört en viss minskad tillagning
av antal portioner, så finns det andra faktorer som påverkar den totala livsmedelskostnaden.
Inom detta år ser kosten ökade kostnader på grund av högre andel ekologisk. Den
närproducerade maten ser i nuläget ut att ligga i samma nivå som de upphandlade livsmedlen.
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Samhällsbyggnad:
Årsavvikelsen för Samhällsbyggnadsenheten förväntas bli totalt -1 277,1* tkr mot budget.
* Inklusive överskott för året på +12 830 tkr från sluttäckningsprojekt
* Exklusive exploateringsverksamheten med ca +13 776,4tkr
Årsavvikelsen för Chef tillväxt och samhällsbyggnad förväntas bli totalt -548 tkr mot budget.
Avvikelsen beror på Fyrisåns vattenförbud där det ej finns någon ram. En resurs för arbete
med att utveckla bilpool samt fasa in fossilfria fordon i verksamheterna finns obudgeterad
inom Samhällsbyggnad. Budget finns anslagen hos kommundirektör.
Årsavvikelsen för Chef planering och myndighet förväntas bli totalt +918 tkr mot budget. Den
positiva avvikelsen beror på intäkter gällande bygglovsavgifter och planavgifter samt
vakanser.
Årsavvikelsen för Chef förvaltning och genomförande förväntas bli +13 116tkr mot budget.
(Exklusive resultatet av exploateringsverksamheten +13 776tkr)
Exploateringsverksamheten kommer per helår att kunna bidra med ett plus mot budget, men
dess prognostiserade vinst på ca +13 776 tkr ska noteras och ska ej bidra till årsavvikelsen! I
Dp 1045 Siggbo Företagspark har tomt för Padel sålts samt att två ytterligare tomter är sålda. I
Dp 1058 Triangelparken sker två överlåtelser under året, område A och område D, båda för
bostadsändamål.
En tomt på Dp1057 Kronhjortsvägen, en tomt på Dp1053 Wallskoga, en tomt på Dp 1070
Klockars väg, en tomt på Dp 365 Kvarnvägen, en tomt i Skärplinge samt Örbyhus,
prognostiseras bli sålda under året, samtliga för bostadsändamål.
Deponin på Gatmot beräknas ge ett överskott på +12 830tkr utifrån prognostiserad
massbalansberäkning samt årlig nuvärdesberäkning av åtagandet för total avsättning.
Avsättningar för deponierna har tagits upp till det belopp som bedöms krävas för att reglera
förpliktelsen på balansdagen. Detta överskott används till att täcka underskott hos Chef
Fastighetssamordnare TK 13108.
Årsavvikelsen för Chef Teknik och utveckling förväntas få ett utfall med -5 857 tkr mot
budget. Årsavvikelsen beror främst på kostnader för vinterväghållning (-3 600tkr), samt
TEMAB:s OH-kostnader som ej tilldelats budgetram (- 2 200 tkr)
Årsavvikelsen för Chef Miljö och Hälsoskydd prognostiseras till -347tkr. Årsavvikelsen beror
till största delen på färre intäkter för tillfälliga serveringstillstånd pga Corona samt årliga
avgifter för miljö och livsmedelstillsyn samt utökat behov av administrativ personal.
Årsavvikelsen för Chef fastighetssamordnare förväntas bli -8 557 tkr mot budget. Avvikelsen
beror bland annat på Hyresmodellen gentemot TKAB ca -4 000tkr som avser ej kompensation
för ej utförd 2020års hyresökning, utebliven hyra för Kyrkskolan, Solgläntan och ramförlust
för brandstationen. Utrangering samt rivningskostnader för Kyrkskolan bidrar ytterligare till
det negativa resultatet ca -4 000. Söderfors Camping såldes även med en förlust med ca 300tkr. Förväntade kostnader för tillsyn av Kyrkskolan och Solgläntan samt kompensation för
dess bokförda värden till TKAB bidrar ytterligare till den negativa årsavvikelsen.
Kapitalkostnaderna beräknas bidra med ett plus.
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Investeringsrapport
Investeringstabell verksamheter
Enhet

Utfall
202108

Utfall
202008

Årsprogn
os

Årsbudget

Årsavvikel
se

Bokslut
2020

”Lilla” Medborgarservice*
1210

0

0

0

0

0

0

Kostenheten 1218

0

0

-100

-400

300

0

Samhällsbyggnad 13

-13 936

-15 213

-28 566

-44 788

16 222

-30 229

Summa verksamheten

-13 936

-15 213

-28 666

-45 188

16 522

-30 229

Kommentar till investeringar
Medborgarservice:
Prognosen för Medborgarservice investeringar är totalt + 16 522 tkr för helåret baserat på
framflyttande av större projekt.
Kostenhetens investeringsbudget gällande Wesslandia på 400tkr berörs till stor del på
eventuella beslut från TKAB om renoveringsbehov. Behovet för 2021 bedöms bli 100tkr.
Samhällsbyggnad redovisar en årsprognos för investering/re-investering på + 16 222 tkr.
Delar av Projektet för Kråkstråk etapp 1 kan rapporteras som färdigt då värmekulverten till
Cykelparkeringen till Möbeln är i drift.
Projektet 1846 G/C väg Tobo/Örbyhus blir framskjutet på grund av att markägarna ska ges
möjlighet att ordna tillfarter.
I januari 2021 tog Samhällsbyggnad över TKABs bokförda värden på Sporthallen i Örbyhus
på 2 466tkr, som inte var budgeterade.
Med anledning av att Tierps kommun har tagit tillbaka anläggning samt förvaltning av
Vendelbadet och Sporthallen i Örbyhus finns ett behov av årliga reinvesteringsmedel för
dessa för att anläggningarna ska vara driftsäkra.
Projekt 1041 Ledning pool teknikrum Vendelbadet finns enligt 2020-10-20 § 164 beslut om
totalutgift på 1 500tkr. Prognos för totalutgift är 2 300tkr.
Projektet 1709 Siggbo Trädgårdsstad väntar på beslut från mark och miljödomstolen och
därmed ombudgeteras delar av årets medel till andra projekt.
Projektet för Fiskvandringsvägar i Skärplinge, Dagvattendammar Örbyhus samt
Vattenfördröjning Siggbobäcken kommer inte att nyttja hela årsbudgeten 2021.
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Kultur- och fritid
Resultatrapport
Verksamhetens resultatrapport
(tkr)

Utfall
202108

Taxor & avgifter

Utfall
202008

Årsprogn
os

Årsbudget

Årsavvikel
se

Bokslut
2020

868

1 152

858

2 358

-1 500

1 887

Övriga intäkter

5 582

4 996

9 924

10 174

-250

8 143

Summa intäkter

6 450

6 148

10 782

12 532

-1 750

10 030

-19 153

-18 758

-31 069

-31 769

700

-29 518

Material

-1 974

-2 401

-3 153

-3 253

100

-4 711

Tjänster

-29 094

-30 770

-45 682

-45 732

50

-45 818

Övriga kostnader

-2 481

-2 606

-5 402

-6 302

900

-5 569

Kapitalkostnader

-461

-529

-685

-685

-785

Avskrivningar

-586

-538

-789

-789

-892

Summa kostnader

-53 749

-55 602

-86 780

-88 530

1 750

-87 293

Verksamhetens
nettokostnader

-47 299

-49 454

-75 998

-75 998

0

-77 263

-7

-11

-13

-13

-47 306

-49 465

-76 011

-76 011

0

-77 281

-47 306

-49 465

-76 011

-76 011

0

-77 281

Personalkostnader

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter
finansiella poster

-18

Extraordinära poster
Årets resultat

Kommentar till resultat
Administration prognostiserar ett överskott på 850 tkr avseende bidrag.
I dagsläget är det svårt att avgöra vilka verksamheter som kommer att kunna fullgöra sina
planerade aktiviteter och därmed förbruka budgeterade medel. Kulturell verksamhet
prognostiserar ett överskott på 250tkr.
Per 31 augusti har Fritidsverksamheten ett underskott avseende intäkter till baden med cirka
1 500 tkr på grund av pandemin till det kommer minskade intäkter för uthyrning av
sporthallar och andra fritidslokaler. Årseffekten av detta beräknas bli ett underskott på cirka
1 750 tkr. Löner beräknas ge ett överskott på 300 tkr också på grund av pandemin.
Det resterande underskottet på 350 tkr kommer vi att gemensamt täcka upp inom Kultur och
Fritids verksamheter.

Investeringsrapport
Investeringstabell verksamheter
Enhet

Utfall
202108

Utfall
202008

Årsprogn
os

Delårsrapport

Årsbudget

Årsavvikel
se

Bokslut
2020
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Enhet

Utfall
202108

Utfall
202008

Årsprogn
os

Årsbudget

Årsavvikel
se

Bokslut
2020

Kultur och fritid

-261

-709

-1 196

-1 196

0

-1 200

Summa verksamheten

-261

-709

-1 196

-1 196

0

-1 200

Kommentar till investeringar
Endast få investeringar har aktiverats men vi räknar med att använda alla medel under 2021.
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Utbildning
Resultatrapport
Verksamhetens resultatrapport
(tkr)

Utfall
202108

Utfall
202008

Årsprogn
os

Årsbudget

Årsavvikel
se

Bokslut
2020

Taxor & avgifter

8 178

6 864

11 726

10 137

1 589

10 028

Övriga intäkter

6 880

5 999

9 000

5 280

3 720

8 960

15 058

12 863

20 726

15 417

5 309

18 988

-66 755

-63 817

-106 702

-105 325

-1 376

-100 002

Material

-953

-556

-1 391

-836

-555

-1 002

Tjänster

-33 082

-34 458

-49 635

-47 919

-1 717

-52 556

Övriga kostnader

-189

-179

-376

-361

-16

-283

Kapitalkostnader

-164

-193

-242

-241

-1

-283

Avskrivningar

-246

-210

-364

-301

-63

-318

-101 389

-99 413

-158 710

-154 983

-3 728

-154 444

-86 331

-86 550

-137 984

-139 566

1 581

-135 456

-1

-1

-1

0

-1

-1

-86 332

-86 551

-137 985

-139 566

1 580

-135 457

-86 332

-86 551

-137 985

-139 566

1 580

-135 457

Summa intäkter

Personalkostnader

Summa kostnader
Verksamhetens
nettokostnader

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter
finansiella poster
Extraordinära poster
Årets resultat

Kommentar till resultat
Förskolan prognostiserar ett överskott på 1 580,9 tkr
Förklaring till årsavvikelse
Förskoleområde 1 prognostiserar ett underskott på - 810 tkr.
Underskottet beror på ökade personalkostnader till följd av ej budgeterad löneökning på –
468 tkr, ökade vikariekostnader om -300 tkr samt bonusutbetalningar till följd av nytt
kollektivavtal om sammanlagt -105 tkr . Inköp av datorer avviker med -170 tkr. På
intäktssidan finns ej budgeterade sjuklönebidrag till följd av Covid-19 på 558 tkr.
Förskoleområde 2 prognostiserar ett överskott på 708 tkr.
Överskottet beror på ej budgeterade sjuklönebidrag till följd av Covid-19 på 500 tkr.
Rekrytering pågår för att öka bemanning och behörighet vilket under hösten kommer att få
genomslag men leder till ändå till en positiv prognostiserad årsavvikelse på 230 tkr .
Förskoleområde 3 prognostiserar ett överskott på 97 tkr.
På intäktssidan finns ej budgeterade sjuklönebidrag till följd av Covid-19 på 417 tkr och
statsbidrag för mindre barngrupper om 150 tkr
Delårsrapport
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På kostnadssidan finns avvikelser i och med ej budgeterad löneökning om ca -35 tkr samt
bonusutbetalningar till följd av nytt kollektivavtal om -101 tkr. I takt med inflytt i vissa
områden har barnantalet ökat vilket medfört ökade personalkostnader. Utöver det har ej
budgeterade kostnader för inköp av ipads och datorer om - 112 tkr tillkommit.
Centrala medel prognostiserar ett överskott på 1 585 tkr.
Intäkterna prognostiseras 3 454 tkr högre till följd av förändrade barnomsorgsavgifter och nya
rutiner kring inkomstuppgifter om ca 1 548 tkr, ökade statsbidrag om ca 100 tkr samt översyn
av fakturering av interkommunal ersättning (IKE) för barn från andra kommuner som valt
förskola i Tierp, som prognostiseras 1 755 tkr högre än budget.
Kostnaderna prognostiseras -1 869 tkr högre till följd av högre IKE för barn Tierp som valt
förskola i annan kommun (-150 tkr) eller fristående huvudman (-800 tkr), och ej budgeterade
löneökningar om -128 tkr. Utöver det finns högre lokalkostnader om -934 tkr till följd av att
förskolan fakturerats för Tegelbruket trots att det tagits ur budget samt ej budgeterade ITkostnader om -192 tkr till följd av ny fördelning. Kostnaderna för licensavgifter och måltider
prognostiseras 257 tkr respektive 150 tkr lägre än budgeterat.
Resultatrapport Grundskola
(tkr)

Utfall
202108

Utfall
202008

Årsprogn
os

Årsbudget

Årsavvikel
se

Bokslut
2020

Taxor & avgifter

4 178

3 795

6 170

6 000

170

5 789

Övriga intäkter

28 589

20 286

39 133

26 760

12 373

30 135

Summa intäkter

32 767

24 081

45 303

32 760

12 543

35 924

-120 559

-118 259

-191 954

-182 571

-9 383

-190 685

Material

-8 397

-2 801

-9 592

-3 122

-6 470

-4 219

Tjänster

-82 753

-83 249

-125 567

-119 147

-6 420

-129 059

Övriga kostnader

-304

-487

-1 049

-929

-120

-1 000

Kapitalkostnader

-408

-511

-584

-591

7

-744

Avskrivningar

-336

-262

-497

-382

-115

-406

Summa kostnader

-212 757

-205 569

-329 243

-306 742

-22 501

-326 113

Verksamhetens
nettokostnader

-179 990

-181 488

-283 940

-273 982

-9 958

-290 189

-5

-3

-6

-1

-4

-4

-179 995

-181 491

-283 946

-273 983

-9 962

-290 193

-179 995

-181 491

-283 946

-273 983

-9 962

-290 193

Personalkostnader

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter
finansiella poster
Extraordinära poster
Årets resultat

Kommentar till resultat
Grundskolan prognostiserar ett underskott på -9 962 tkr
Förklaring till årsavvikelse
SO 1 Aspen (- 1 273 tkr) och Kyrk ( + 262tkr) prognostiserar ett underskott på -1
011 tkr.
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Underskottet beror på ökade personalkostnader till följd av ej budgeterad bemanning på
Aspenskolan, ej budgeterad löneökning på -389 tkr samt bonusutbetalningar till följd av nytt
kollektivavtal om sammanlagt -92 tkr och kostnader för extra städ p g a Covid-19 på -48 tkr.
Skolan har ett behov av att utöka personaltätheten bland pedagogisk personal vilket medfört
ökade kostnader och har dessutom tvingats starta en ytterligare förskoleklass utöver vad som
budgeterats.
På intäktssidan finns ej budgeterade sjuklönebidrag till följd av Covid-19 på 299 tkr.
SO 1 Mehede och Bruks prognostiserar budget i balans.
Ökade personalkostnader till följd av ej budgeterad löneökning på -176 tkr samt
bonusutbetalningar till följd av nytt kollektivavtal om sammanlagt -33 tkr.
På intäktssidan finns ej budgeterade sjuklönebidrag till följd av Covid-19 på 365 tkr.
SO 2 Örbyhus 7-9 prognostiserar ett underskott på -2 428 tkr
Underskottet beror till mindre del på ökade personalkostnader till följd av ej budgeterad
löneökning på -180 tkr samt bonusutbetalningar till följd av nytt kollektivavtal om
sammanlagt -44 tkr . Stor del av resterande underskott är en nödvändig men obudgeterad
utökning av särskild undervisningsgrupp Sirius. Kostnader för utökat städ p g a Covid -19
uppgår till -105 tkr
Verksamheten har ännu inte genomfört alla de effektiviseringar om ytterligare 1 500 tkr som
beslutades i budgetarbetet vilket bidrar till prognostiserad avvikelse gentemot budget.
Örbyhus skola har haft en stor ökning i elevantal vilket till viss del försvårat
effektiviseringsarbetet. Åtgärder vidtas för att ändå genomföra möjliga delar.
På intäktssidan finns ej budgeterade sjuklönebidrag till följd av Covid-19 på 118 tkr.
SO 2 Örbyhus F-6 och Vendel prognostiserar ett underskott på -257 tkr
Underskottet beror på ökade personalkostnader till följd av ej budgeterad löneökning på 351 tkr samt bonusutbetalningar till följd av nytt kollektivavtal om sammanlagt -84 tkr. ITkostnaderna prognostiseras dock 125 tkr lägre än budgeterat.
På intäktssidan finns ej budgeterade sjuklönebidrag till följd av Covid-19 på 365 tkr.
Örbyhus skola har haft en stor ökning i elevantal vilket om det fortsätter riskerar att ytterligare
öka kostnaderna.
SO3 Centralskolan och Tallbacksskolan prognostiserar ett underskott på - 909 tkr
Underskottet beror på ökade personalkostnader till följd av ej budgeterad löneökning på 584 tkr samt bonusutbetalningar till följd av nytt kollektivavtal om sammanlagt -109 tkr och
kostnader för extra städ p g a Covid-19 på -251 tkr .
På intäktssidan finns ej budgeterade sjuklönebidrag till följd av Covid-19 på 458 tkr.
Grundsärskolan prognostiserar ett underskott på -193,5 tkr
Underskottet beror på ökade personalkostnader till följd av ej budgeterad löneökning på 135 tkr samt bonusutbetalningar till följd av nytt kollektivavtal om sammanlagt -22 tkr.
Utöver detta har grundsärskolan vikariekostnader under sommaren som uppgår till -228 tkr
utöver budget Dessa är något höga och semesterplanering ses över inför kommande år.
På intäktssidan finns ej budgeterade sjuklönebidrag till följd av Covid-19 på 159 tkr.
SO 4 Ol Anderskolan prognostiserar ett underskott på -1 085 tkr.
Underskottet beror till viss del på ökade personalkostnader till följd av ej budgeterad
löneökning på -204 tkr samt bonusutbetalningar till följd av nytt kollektivavtal om
sammanlagt -62 tkr. Övertalighetsprocess som dragit ut på tiden riskerar gav en avvikelse på Delårsrapport
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206 tkr och ett ökat behov av extra stöd i viss elevgrupper har medfört ytterligare negativa
avvikelser som fortsätter växa under hösten. I en elevgrupp finns behov av att stärka upp med
ytterligare resurser till hösten vilket i så fall medför risk för ytterligare underskott.
Sammanlagt prognostiseras personalkostnaderna p g a av ovanstående -1 130 tkr.
På intäktssidan finns ej budgeterade sjuklönebidrag till följd av Covid-19 på 155 tkr.
SO4 Björkäng och Hållnäs prognostiserar ett underskott på -442 tkr
Underskottet beror på ej budgeterad löneökning på -153 tkr samt bonusutbetalningar till följd
av nytt kollektivavtal om sammanlagt -45 tkr. Utöver detta har tillkommit elev med
extraordinärt stödbehov vilket medöfr en prognostiserad kosntand om - 220 tkr under hösten.
På intäktssidan finns ej budgeterade sjuklönebidrag till följd av Covid-19 på 65 tkr.
Centrala kostnader 669 prognostiserar ett underskott på - 3 632 tkr.
Underskottet beror till stor del på felaktiga underlag gällande skolskjutskostnader på -3
299 tkr. Avtalet är ofördelaktigt och då grundskolan redan är underfinansierad hade rätt
underlag inte gjort skillnad då det inte finns fler effektiviseringar att göra. Underskott för
skolmåltider på -2 237 tkr är planerat då budget är lagd utifrån föregående års utfall som
medförde en återbetalning. Övriga stora avvikelser på kostnadssidan är modersmål som
prognostiseras -900 tkr högre än budget. Ej budgeterade löneökningar uppgår till -262 tkr och
bonus till följd av nytt kollektivavtal till -18 tkr. Statsbidrag som kräver medfinansiering
medöfr en prognostiserad kostnad på -800 tkr. IKE prognostiseras -807 tkr högre än
budgeterat.
Intäkterna prognostiseras 5 710 tkr högre än budgeterat p g a ökade statsbidrag på ca 3000 tkr
samt högre IKE-intäkter på 213 tkr. Merparten av statsbidragen är dock av engångskaraktär
och kommer även att driva kostnader i form av medfinansiering.
Sammantaget belastas grundskolan totalt med kostnader om - 10 934 tkr som inte är möjliga
att påverka. Grundskolan är därmed underfinansierad och det är svårt att vidta fler åtgärder.
Drifttabell Gymnasium
(tkr)
Taxor & avgifter

Utfall
202108

Utfall
202008

Årsprogn
os

Årsbudget

Årsavvikel
se

Bokslut
2020

526

274

590

449

141

430

Övriga intäkter

20 672

19 174

32 100

36 767

-4 667

32 464

Summa intäkter

21 198

19 448

32 690

37 216

-4 526

32 894

-50 561

-50 077

-78 691

-78 604

-87

-80 189

Material

-1 328

-1 112

-1 874

-1 839

-35

-2 230

Tjänster

-53 939

-53 402

-76 498

-73 203

-3 295

-77 854

Övriga kostnader

-878

-991

-1 407

-1 412

5

-1 450

Kapitalkostnader

-506

-623

-798

-798

0

-905

Avskrivningar

-652

-591

-1 111

-1 111

0

-889

-107 864

-106 796

-160 379

-156 967

-3 412

-163 517

-86 666

-87 348

-127 689

-119 751

-7 938

-130 623

0

0

0

0

0

0

-2

-3

0

0

0

-3

Personalkostnader

Summa kostnader
Verksamhetens
nettokostnader

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
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Resultat efter
finansiella poster

-86 668

-87 351

-127 689

-119 751

-7 938

-130 626

-86 668

-87 351

-127 689

-119 751

-7 938

-130 626

Extraordinära poster
Årets resultat

Kommentar till resulltat
Gymnasium och vuxenutbildning prognostiserar ett underskott på -7 938 tkr
Förklaring till årsavvikelse
Gymnasieskolan och vuxenutbildningen har sedan tidigare prognoser arbetat aktivt med
åtgärder för att hantera personalkostnaderna och prognostiserar nu för dessa endast ett mindre
underskott om -87 tkr. Det stora underskottet beror istället på lägre intäkter avseende
statsbidrag för introduktionsprogrammen som försvunnit om - 2 070 samt uteblivna intäkter
avseende interkommunala ersättningar för Vuxenutbildningen -1 400 tkr, Gymnasiesärskolan
- 1 000 tkr samt Introduktionsprogrammen -1 500 tkr. Positiva avvikelser finns avseende
statsbidrag för vuxenutbildningen om 1 057 tkr.
Kostnaderna för interkommunala ersättningar för elever som valt utbildning hos annan
huvudman prognostiseras -2 296 tkr högre än budgeterat. I prognostiserad årsavvikelse finns
även internt fördelade IT-kostnader om -680 tkr som avser vuxenutbildningen.
Merparten av den prognostiserade årsavvikelsen rör alltså intäkter och kostnader som inte går
att påverka för verksamheten. En osäkerhet finns kring möjlighet till utökade statsbidrag för
att kompensera de som uteblivit och som på så vis kan förbättra resultatet, men verksamheten
arbetar hela tiden aktivt för att maximera dessa intäkter.

Investeringsrapport
Investeringstabell verksamheter
Enhet

Utfall
202108

Utfall
202008

Årsprogn
os

Årsbudget

Årsavvikel
se

Bokslut
2020

Förskoleområde 1

-77

-171

-250

-250

0,0

-191

Förskoleomårde 2

2

-55

-250

-250

0

-252

Förskoleområde 3

-117

-20

-250

-250

0,0

-236

Summa verksamheten

-192

-246

-750

-750

0

-679

Årsprogn
os

Årsbudget

Årsavvikel
se

Kommentar till investeringar
Investeringstabell Grundskola
Enhet
So 1 Aspen och Kyrk

Utfall
202108

Utfall
202008

Bokslut
2020

-4

0

-200

-200

0

-92

So 1 Mehede och Bruks

0

0

-100

-100

0

0

So2 Örbyhus 7-9, Sirius

-112

0

-250

-250

0

-150

-89

0

-100

-100

0

-98

-164

-71

-250

-250

0

-308

So2 Örbyhus F-6, Vendel
So3
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So4 Björkängssk

-17

-75

-100

-100

0

-161

So4 Ol Anders

-99

-219

-100

-100

0

-344

-485

-365

-1 100

-1 100

0

-1 153

Årsbudget

Årsavvikel
se

Summa verksamheten

Kommentar till investeringar
Investeringstabell Gymnasium
Enhet

Utfall
202108

Utfall
202008

Årsutfall

Bokslut
2020

Summa verksamheten

Kommentar till investeringar
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Vård- och omsorg
Resultatrapport
Verksamhetens resultatrapport
(tkr)

Utfall
202108

Utfall
202008

Årsprogn
os

Årsbudget

Årsavvikel
se

Bokslut
2020

Taxor & avgifter

7 318

7 333

10 703

11 163

-460

26

Övriga intäkter

39 196

21 909

53 757

27 260

26 498

28 989

Summa intäkter

46 514

29 242

64 460

38 423

26 038

29 015

-144 291

-144 096

-216 188

-201 886

-14 302

-8 320

Material

-9 654

-9 060

-14 296

-10 334

-3 962

-2 715

Tjänster

-71 586

-53 812

-108 853

-105 505

-3 348

-4 083

Övriga kostnader

-1 633

-1 611

-2 883

-3 133

250

535

Kapitalkostnader

-180

-569

-325

-325

0

32

Avskrivningar

-635

-541

-913

-911

-2

-23

Summa kostnader

-227 979

-209 689

-343 458

-322 094

-21 364

-14 574

Verksamhetens
nettokostnader

-181 465

-180 447

-278 998

-283 671

4 674

14 441

-2

-2

-1

-1

0

-1

-181 467

-180 449

-278 999

-283 672

4 674

14 440

-181 467

-180 449

-278 999

-283 672

4 674

14 440

Personalkostnader

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter
finansiella poster
Extraordinära poster
Årets resultat

Kommentar till resultat
Bistånd
Prognostiserad årsavvikelse +2 674 tkr, beror främst på att köpt plats verkställs i befintlig
verksamhet inom funktionshindradeomsorgen +1 200 tkr samt att kunderna inte kommer att
utnyttja färdtjänst i normal omfattning pga. covid-19, +1 350 tkr.
Äldreomsorgen
Verksamheten har haft ökade kostnader för personal, inköp av skyddsutrustning och inhyrd
legitimerad personal. Detta avser alla verksamheter. Vidare så är inte alla boenden fullbelagda
vilket genererar uteblivna intäkter.
Heltidsresan prognostiseras att ge en negativ årsavvikelse om ca 9,9 mnkr på årsbasis.
Kostnader för heltidsresan kommer att täckas av statsbidraget Äldreomsorgssatsningen.
Verksamheten har även fått pausa flertalet planerade aktiviteter på grund av Covid-19.
Dagverksamhet och träffpunkter har blivit inställda vilket genererat lägre kostnader för resor.
Vidare har budget för närvårdsplatser inte nyttjats, 1,5 mnkr, då regionen fattat beslut om att
själva finansiera uppstart av Närvårdsplatser. Detta innebär att verksamheten inte kommer att
ha kostnader för detta under 2021 och 2022.
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Per aug finns statsbidrag om 28 mnkr, som avser förbrukas under hela budgetåret 2021. Detta
omfattar statsbidrag bland annat för Äldreomsorgslyftet, Äldreomsorgssatsningen,
Välfärdsteknik samt ersättning för Covid-19 avseende december 2020. Av de 28 mnkr ska
ca 2,5 mnkr bokas om till Funktionshindradeomsorgen som haft kostnader inom ramen för
statsbidragen.
Covid-19
Extra insatser på grund av Covid-19 fortsätter att påverka verksamheterna. Det finns i nuläget
inget beslut om statsbidrag som kommunen kan återsöka. Beslut för december 2020 fattades i
början på juli om 5,4 mnkr jämfört med det sökta 6.2 mnkr. Dessa medel bokförs under
innevarande år vilket medför att dessa kan nyttjas för att täcka del av de ökade kostnaderna i
samband med Covid-19. Av ovanstående belopp avser 4,3 mnkr äldreomsorgen och 1,1 mnkr
funktionshindradeomsorgen.
Årsprognos för Äldreomsorgen inklusive Bistånd per aug 4 674 tkr.
Resultatrapport Funktionshindradeomsorg
(tkr)

Utfall
202108

Taxor & avgifter

Utfall
202008

Årsprogn
os

Årsbudget

Årsavvikel
se

Bokslut
2020

152

200

326

286

40

255

Övriga intäkter

14 019

12 317

20 269

17 863

2 406

22 998

Summa intäkter

14 171

12 517

20 595

18 149

2 446

23 253

-62 144

-60 892

-92 457

-92 260

-196

-92 576

Material

-3 167

-2 321

-4 793

-4 118

-675

-4 115

Tjänster

-15 019

-12 745

-23 569

-20 195

-3 375

-19 632

Övriga kostnader

-6 501

-6 024

-9 367

-8 967

-400

-10 101

Kapitalkostnader

-97

-128

-119

-119

0

-190

Avskrivningar

-65

-48

-96

-96

0

-75

Summa kostnader

-86 993

-82 158

-130 401

-125 755

-4 646

-126 689

Verksamhetens
nettokostnader

-72 822

-69 641

-109 806

-107 606

-2 200

-103 436

-23

-35

0

0

0

-43

-72 845

-69 676

-109 806

-107 606

-2 200

-103 479

-72 845

-69 676

-109 806

-107 606

-2 200

-103 479

Personalkostnader

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter
finansiella poster
Extraordinära poster
Årets resultat

Kommentar till resultat
Funktionshindradeomsorgen
Årsavvikelsen för gruppbostäder består uteslutande av ökade personalkostnader och inhyrd
rehab personal, detta är främst på grund av Covid 19 och verkställighet i egen regi av tidigare
köpt plats. Detta kan dock ej ses i resultatrapporten då det finns 3 mnkr budgeterat för en ny
gruppbostad för socialpsykiatrin som ej etablerats.
Daglig verksamhet avviker negativt främst pga. uteblivna cafeintäkter då de har varit
stängda/öppna i mindre omfattning i och med covid-19. From september är caféerna öppna
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som vanligt, men vi räknar inte med intäkter i normal omfattning under perioden sep-dec.
Inom personlig assistans har det tillkommit 7 nya ärenden, detta ger en prognos på - 3,3 mnkr
netto, hänsyn har tagits till beslut som upphört under året.
Verksamheten ska erhålla statsbidrag om ca 2,5 mnkr som bokförts inom Äldreomsorgen.
Detta avser statsbidrag för Covid-19 avseende december 2020 samt Äldreomsorgslyftet.
Covid-19
Extra insatser på grund av Covid-19 fortsätter att påverka verksamheterna. Det finns i nuläget
inget beslut om statsbidrag som kommunen kan återsöka. Beslut för december 2020 fattades i
början på juli om 5,4 mnkr jämfört med det sökta 6.2 mnkr. Dessa medel bokförs under
innevarande år vilket medför att dessa kan nyttjas för att täcka del av de ökade kostnaderna i
samband med Covid-19. Av ovanstående belopp avser 4,3 mnkr äldreomsorgen och 1,1 mnkr
funktionshindradeomsorgen.
Med hänsyn till den intäkten är årsavvikelsen -2 200 tkr.

Investeringsrapport
Investeringstabell verksamheter
Enhet

Utfall
202108

Utfall
202008

Årsprogn
os

Årsbudget

Årsavvikel
se

Bokslut
2020

Äldreomsorg

-538

-817

-1 500

-1 500

0

-1 713

Summa verksamheten

-538

-817

-1 500

-1 500

0

-1 713

Årsprogn
os

Årsbudget

Årsavvikel
se

Kommentar till investeringar
Investeringstabell Funktionshindradeomsorgen
Enhet

Utfall
202108

Utfall
202008

Bokslut
2020

Funktionshindradeomsor
g

0

0

-350

-350

0

-248

Summa verksamheten

0

0

-350

-350

0

-248

Kommentar till investeringar
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Individ- och familjeomsorg
Resultatrapport
Verksamhetens resultatrapport
(tkr)

Utfall
202108

Taxor & avgifter

Utfall
202008

Årsprogn
os

Årsbudget

Årsavvikel
se

Bokslut
2020

383

241

306

306

Övriga intäkter

15 108

21 508

19 177

20 477

-1 300

31 579

Summa intäkter

15 491

21 749

19 483

20 783

-1 300

31 893

-52 831

-52 464

-83 885

-84 886

1 000

-78 365

Material

-590

-935

-1 465

-1 465

Tjänster

-47 073

-44 441

-62 087

-41 725

-20 361

-67 288

Övriga kostnader

-22 461

-20 003

-31 607

-31 167

-440

-30 193

Kapitalkostnader

-184

-189

-271

-271

Avskrivningar

-163

-143

-196

-197

1

-220

Summa kostnader

-123 302

-118 175

-179 511

-159 711

-19 800

-177 684

Verksamhetens
nettokostnader

-107 811

-96 426

-160 028

-138 928

-21 100

-145 791

-11

-21

-35

-35

-

-29

-107 822

-96 447

-160 063

-138 963

-21 100

-145 820

-107 822

-96 447

-160 063

-138 963

-21 100

-145 820

Personalkostnader

314

-1 336

-282

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter
finansiella poster
Extraordinära poster
Årets resultat

Kommentar till resultat
Höga kostnader för vård av barn och unga. Under 2020 ökade placeringskostnaderna med
drygt 50% jämfört med föregående år. Vi ligger fn kvar på samma höga nivå, trots att färre
barn placeras, pga ärendens komplexitet.I några av dessa ärenden har utveckling skett och
annan placeringsform blir aktuell. Kostnaderna för HVB har bromsats upp något, men istället
har kostnaderna för konsulentsödda familjehem ökat. Under en period var inflödet av
anmälningar något lägre än normalt men en ökning har nu skett.
Ökning av kostnader för försörjningsstöd som delvis beror på social dumpning. Den tidigare
ökningen av placeringar gällande våld i nära relationer har stannat av. Ökat tryck på beroende
med fler placeringar, inom ram. Adm är underbudgeterat för att ge enheterna större chans att
nå budget. Kostnaderna för lokaler har ökat efter att IFO flyttat verksamhet till Bäggeby där
dyra ombyggnadskostnader för utemiljö har medfört högre hyra än i tidigare externa
lokaler..En budgetförstärkning motsvarande merkostnaden har inte gjorts. Dessutom har
tomhyra för lokaler på Tegelbruksgatan, fd Bergis, återigen hamnat på IFO efter att en extern
hyresgäst lämnat lokalerna.
En kostnad för återställande av fd skutans lokaler, till hyreslägenheter, har också påförts
verksamheten då IFO lämnat lokalerna för att de ska bli bostäder enligt tidigare uppdrag.
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Statsbidragen har minskat i förhållande till budget då antalet nyanlända understiger de
mottagningstal som finns.
Medel har återsökt från migrationsverket med ca 4 mkr. Det är oklart om dessa medel
kommer att beviljas varför dessa inte har beaktats i prognosen.

Investeringsrapport
Investeringstabell verksamheter
Enhet

Utfall
202108

Utfall
202008

Årsprogn
os

Årsbudget

Årsavvikel
se

Bokslut
2020

Administration/ledning

-184

-335

-350

-350

0

-335

Summa verksamheten

-184

-335

-350

-350

0

-335

Kommentar till investeringar
Investeringsmedel kommer att användas under året. Det är verksamhetsanpassning av lokaler
och diverse inventarier i nya lokaler.
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It-nämnd
Resultatrapport
Verksamhetens resultatrapport
(tkr)

Utfall
202108

Utfall
202008

Årsprogn
os

Årsbudget

Årsavvikel
se

Bokslut
2020

Taxor & avgifter
Övriga intäkter

45 800

42 631

69 461

67 112

2 349

67 539

Summa intäkter

45 800

42 631

69 461

67 112

2 349

67 539

-17 069

-16 073

-26 232

-25 654

-578

-24 781

Material

-420

-407

-327

-600

273

-668

Tjänster

-27 889

-25 468

-42 112

-40 038

-2 074

-41 454

Övriga kostnader

-98

-77

-185

-185

Kapitalkostnader

-30

-24

-49

-79

-294

-251

-556

-556

-45 800

-42 300

-69 461

-67 112

-2 349

-67 537

0

331

0

0

0

2

Personalkostnader

Avskrivningar
Summa kostnader
Verksamhetens
nettokostnader

-205
30

-37
-392

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter
finansiella poster

-1

-2

0

330

0

0

0

0

0

330

0

0

0

0

Extraordinära poster
Årets resultat

Kommentar till resultat
Lönekostnaderna prognosticeras bli högre än budget p.g.a. ersättningsrekryteringar av
långtidssjukskriven personal samt vikariekostnader.
Avgifterna för telefoni minskar i och med det nya upphandlade avtalet med Telia.
Kostnaderna för serviceavtal och licensavtal har ökat i och med ökande volymer av
klienter(pc,ipads) och utökat nyttjande av digitala lösningar. Kostnaden för det nya avtalet
med Microsoft för alla fem kommunerna ökar till över 12 miljoner.
Konsultkostnaderna i de utvecklingsprojekt som drivits för att på sikt minska administrationen
kring våra konton(MIM) samt införandet av TEAMS och Office 365 underskattades.
Komplexiteten av skolans lösningar kring kontohanteringen har drivit upp kostnaderna.
Projektet är nu pausat för att undvika ett negativt årsresultat.
3.8 Kommunen ska arbeta för att mer vård, inklusive specialistvård, ska erbjudas nära. ITCentrum bygger ut digital infrastruktur i våra verksamheter.
3.9 Minskad sjukfrånvaro i kommunens verksamhet. IT-Centrum utvecklar möjligheterna till
distansarbete.
4.2 Alla barn ska erbjudas en likvärdig grundskola av god kvalitet som leder till relevanta och
ändamålsenliga kunskaper. IT-Centrum arbetar för att de digitala stöden ska vara likvärdiga
Delårsrapport
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för varje elev utifrån deras egna förutsättningar.
7.2 Minska kommunens energiförbrukning, bland annat genom energieffektivisering Genom
upphandling ständigt sträva efter effektivare enheter, lägre förbrukning samt nya
användningsområden.
9.2 Genom upphandling styra mot renare och smartare teknik. Vid all upphandling sträva
efter att minimera miljöpåverkan och minskad PCF, Product Carbon Footprint
12.1 Minska mängden avfall genom åtgärder för att förebygga, minska, återanvända och
återvinna avfall. Återbruka och återvinna våra klienter(pc, ipad, mobiler) samt vid
upphandling efterfråga ”refurbished”(renoverade) enheter.
13.1 Senast år 2045 ska kommunen inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser.Utveckla
möjligheterna till digitalpendling och distansarbete för att minimera klimatpåverkan.
17.1 Kommunens samverkan och partnerskap med andra kommuner, Region Uppsala, företag
och civilsamhälle ska öka. IT-Centrum skapar möjligheter till ytterligare samverkan inom
region och medlemskommunerna genom utbyggnaden av såväl hård som digital infrastruktur.
IT-Centrum arbetar för att Information, system och processer bör betraktas som digital
infrastruktur vilken kan delas och samutnyttjas.
Särskilda uppdrag
6.1.c Digitaliseringstakten inom kommunens verksamheter ska öka för att uppnå bättre
service gentemot medborgare, verksamhetseffektivisering samt ge möjligheter för nya
servicelösningar.
IT-Centrum stödjer ”verksamhetsutveckling genom digitalisering” både i den av
verksamheten efterfrågade projekten och genom de förbättringar som hela tiden görs i ITinfrastrukturen. Godaexempel under det sista året är den gemensamma digitala
telefonilösningen för fem kommuner samt ny gemensam lösning för utskrift, kopiering och
scanning.
6.1.k.x Inrätta generella KS-medel under kommundirektören som enbart kan tas i anspråk
efter särskilt beslut i kommunstyrelsen under året. De generella KS-medlen är avsedda att
under 2021 och 2022 användas till att dämpa negativa effekter som tillkommer under året
orsakade av den pågående pandemin (exempelvis skattebortfall, ökad arbetslöshet och ökade
kostnader för försörjningsstöd) som inte täcks upp av statliga medel.
En projektledarutbildning genomförs under året med ca 70 deltagare från många av
kommunens olika verksamheter. I samband med det så har kommunens projektmodell
reviderats.
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.
IT-Centrum möjliggör digitala möten via skype, TEAMS och Zoom för verksamheten och
politiken. IT-Centrum följer utvecklingen och tar löpande fram utrustning som ska passa de
förändrade behoven av möten.
6.3.c Källsortering av avfall ska införas i kommunens samtliga verksamheter.
IT-Centrum har via sina leverantörer under fler år återbrukat eller återvunnit alla återlämnade
klienter.
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Investeringsrapport
Investeringstabell verksamheter
Enhet

Utfall
202108

Utfall
202008

Årsprogn
os

Årsbudget

Årsavvikel
se

-500

500

-3 100

-5 000

1 900

-4 300

-3 000

-1 300

-100

100

-8 600

1 200

Administration
Drift

-438

Nät

-977

Support
Summa verksamheten

-208

0
-1 415

-208

-7 400

Bokslut
2020

-714

-714

Kommentar till investeringar
Arbetet med 10-gigabitsnätet mellan kommunhuvudorterna pågår. Inköp av 2 nya
brandväggar i varje kommun samt Coreswitchar, 2 st per kommun.: Prognos 4300 tkr
IT-Drift: Ny backup-lösning VEEM, Prognos 2600tkr
IT-Drift: Loggserver: 500 tkr
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Lönenämnd
Resultatrapport
Verksamhetens resultatrapport
(tkr)

Utfall
202108

Taxor & avgifter

Utfall
202008

Årsprogn
os

Årsbudget

Årsavvikel
se

Bokslut
2020

0

1

0

0

0

0

Övriga intäkter

6 974

6 574

11 043

11 043

0

10 064

Summa intäkter

6 974

6 575

11 043

11 043

0

10 064

-4 875

-4 801

-7 567

-7 567

0

-7 338

Material

-84

-8

-60

-75

15

-40

Tjänster

-2 000

-1 761

-3 376

-3 331

-45

-2 674

-15

-5

-40

-70

30

-12

-6 974

-6 575

-11 043

-11 043

0

-10 064

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Personalkostnader

Övriga kostnader
Kapitalkostnader
Avskrivningar
Summa kostnader
Verksamhetens
nettokostnader

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter
finansiella poster
Extraordinära poster
Årets resultat

Kommentar till resultat
Lönenämnden köper verksamhet från enheten Lönecentrum inom Gemensam service i Tierps
kommun. Lönecentrum budgeterar intäkter och kostnader lika stora och eventuella avvikelser
vid delårsbokslutet regleras mot respektive kommun, enligt fördelningsnyckel, så att resultatet
blir noll.
Lönecentrums delårsresultat +389 tkr har reglerats och fördelats enligt följande:
Tierp 190 tkr (49%)
Älvkarleby 82 tkr (21%)
Knivsta 113 tkr (29%)
Temab 4 tkr (1%)
Älvkarleby, Knivsta och Temabs andelar finns som förutbetald intäkt i Tierps kommuns
balansräkning. Tierps andel ingår i Gemensam service resultat.
I årsprognosen bedöms intäkter och kostnader att följa budget vilket ger 0 kr i årsavvikelse.
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Investeringsrapport
Investeringstabell verksamheter
Enhet

Utfall
202108

Utfall
202008

Årsprogn
os

Årsbudget

Årsavvikel
se

Bokslut
2020

Summa verksamheten

Kommentar till investeringar
Lönenämnden har inga investeringar.
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Jävsnämnd
Resultatrapport
Verksamhetens resultatrapport
(tkr)

Utfall
202108

Utfall
202008

Årsprogn
os

Årsbudget

Årsavvikel
se

Bokslut
2020

Taxor & avgifter
Övriga intäkter
Summa intäkter

Personalkostnader

-20

-16

-35

-44

9

-25

Summa kostnader

-20

-16

-35

-44

9

-25

Verksamhetens
nettokostnader

-20

-16

-35

-44

9

-25

-20

-16

-35

-44

9

-25

-20

-16

-35

-44

9

-25

Material
Tjänster
Övriga kostnader
Kapitalkostnader
Avskrivningar

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter
finansiella poster
Extraordinära poster
Årets resultat

Kommentar till resultat

Investeringsrapport
Investeringstabell verksamheter
Enhet

Utfall
202108

Utfall
202008

Årsprogn
os

Årsbudget

Årsavvikel
se

Bokslut
2020

Summa verksamheten

Kommentar till investeringar
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Valnämnd
Resultatrapport
Verksamhetens resultatrapport
(tkr)

Utfall
202108

Utfall
202008

Årsprogn
os

Årsbudget

Årsavvikel
se

-16

-19

3

-4

-4

0

-1

1

-2

-5

3

Bokslut
2020

Taxor & avgifter
Övriga intäkter
Summa intäkter

Personalkostnader

-15

Material
Tjänster
Övriga kostnader
Kapitalkostnader
Avskrivningar
Summa kostnader

-15

-22

-29

7

Verksamhetens
nettokostnader

-15

-22

-29

7

-15

-22

-29

7

-15

-22

-29

7

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter
finansiella poster
Extraordinära poster
Årets resultat

Kommentar till resultat

Investeringsrapport
Investeringstabell verksamheter
Enhet

Utfall
202108

Utfall
202008

Årsprogn
os

Årsbudget

Årsavvikel
se

Bokslut
2020

Summa verksamheten

Kommentar till investeringar
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Revision
Resultatrapport
Verksamhetens resultatrapport
(tkr)

Utfall
202108

Utfall
202008

Årsprogn
os

Årsbudget

Årsavvikel
se

Bokslut
2020

Taxor & avgifter
Övriga intäkter
Summa intäkter

Personalkostnader

-163

-269

-269

0

-105

7

Material

0

-9

-9

0

0

4

Tjänster

-1 017

-1 298

-1 298

0

-63

478

-15

-50

-50

0

0

21

Summa kostnader

-1 195

-1 626

-1 626

0

-168

510

Verksamhetens
nettokostnader

-1 195

-1 626

-1 626

0

-168

510

-1 195

-1 626

-1 626

0

-168

510

-1 195

-1 626

-1 626

0

-168

510

Övriga kostnader
Kapitalkostnader
Avskrivningar

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter
finansiella poster
Extraordinära poster
Årets resultat

Kommentar till resultat

Investeringsrapport
Investeringstabell verksamheter
Enhet

Utfall
202108

Utfall
202008

Årsprogn
os

Årsbudget

Årsavvikel
se

Bokslut
2020

Summa verksamheten

Kommentar till investeringar
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktiges presidium
2021-11-02

§9
Delårsrapport 2021
Beslut

Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige besluta
att i enlighet med kommunrevisionens utlåtande avseende delårsrapport
2021 uppdra till kommunstyrelsen att säkerställa att kommunstyrelsens
återkoppling av kommunens mål- och budgetdokument är tillfredsställande i
delårsrapport och årsredovisning.
Sammanfattning av ärendet

Kommunrevisionen har i sin granskning av delårsrapport 2021
uppmärksammat att delårsrapportens utformning och innehåll behöver
förbättras för att i alla delar efterleva lag och god sed och vara ett
tillfredsställande underlag för beslut. Kommunrevisionen rekommenderar
därför att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att
säkerställa att kommunstyrelsens återkoppling av kommunens mål- och
budgetdokument är tillfredsställande i delårsrapport och årsredovisning.
Beslutsunderlag

•

Revisorernas utlåtande avseende delårsrapport 2021

Beslutet skickas till

•

Kommunfullmäktige

Ordförande sign

Justerare sign

Sekreterare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-10-19

§ 219
Dnr 2021/856

Taxa för vatten och avlopp 2022
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta i enlighet med
styrelsen för Tierps Energi & Miljö AB:s förslag
att anta Taxa för vatten och avlopp 2022, samt
att taxan ska gälla från och med den 1 januari 2022.
Sammanfattning av ärendet

Den gällande taxan för vatten och avlopp blev senast antagen av
kommunfullmäktige 3 november 2020 och gäller från den 1 januari 2020.
Taxan ska finansiera de kostnader Tierps Energi & Miljö AB har för att
utföra uppdraget av de kommunala vatten- och avloppstjänsterna.
Beslutsmotivering

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.
Barnrättskonsekvenser

Inga barnrättskonsekvenser har identifierats.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Taxan påverkar inte Tierps kommuns resultat eller balansräkning då
verksamheten ingår i Tierps Energi & Miljö AB. Kostnadsökningen för
vatten och avlopp är beräknad till 7 % för 2022. Huvudanledningen är stora
behov att öka reinvesteringstakten för ledningsnäten, reningsverken och
införandet av fjärravlästa kundmätare. Under kommande år kommer
huvudfokus vara att minimera läckage på vattenledningsnätet samt minska
ovidkommande vatten och bräddningar i avloppsnätet.
Beslutsunderlag




Missiv till KF angående taxa för vatten och avlopp 2022
Taxa för vatten- och avlopp 2022

Beslutet skickas till



Kommundirektör

Ordförande sign

Justerare sign

136

Sekreterare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-10-19


Vd för Tierps Energi & Miljö AB

Ordförande sign
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Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande
Datum

Diarienummer

2021-10-08

KS 2021/856

Taxa för vatten och avlopp 2022
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 2022, samt
att taxan ska gälla från och med den 1 januari 2022.
Sammanfattning av ärendet

Den gällande taxan för vatten och avlopp blev senast antagen av
kommunfullmäktige 3 november 2020 och gäller från den 1 januari 2020.
Taxan ska finansiera de kostnader Tierps Energi & Miljö AB har för att
utföra uppdraget av de kommunala vatten- och avloppstjänsterna.
Beslutsmotivering

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.
Barnrättskonsekvenser

Inga barnrättskonsekvenser har identifierats.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Taxan påverkar inte Tierps kommuns resultat eller balansräkning då
verksamheten ingår i Tierps Energi & Miljö AB. Kostnadsökningen för
vatten och avlopp är beräknad till 7 % för 2022. Huvudanledningen är
stora behov att öka reinvesteringstakten för ledningsnäten, reningsverken
och införandet av fjärravlästa kundmätare. Under kommande år kommer
huvudfokus vara att minimera läckage på vattenledningsnätet samt minska
ovidkommande vatten och bräddningar i avloppsnätet.
Beslutsunderlag
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Dokumentnamn

Förslag till beslut
Datum

Diarienummer

2021-10-06
Adress

Delegationspunkt

Kommunfullmäktige

VA-taxa för Tierps kommun 2022

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 2022-01-01 intill dess att nytt beslut om taxa
fattas.
Bakgrund
Den gällande VA-taxan blev senast antagen av kommunfullmäktige 3
november 2020 och gäller från den 1 januari 2020. Taxan ska finansiera de
kostnader Temab har för att utföra uppdraget av de kommunala vatten- och
avloppstjänsterna.
Beslutsunderlag
 Bilaga 1, Förslag till VA-taxa 2022
Motivering
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
Taxan påverkar inte Tierps kommuns resultat eller balansräkning då
verksamheten ingår i Tierps Energi & Miljö AB.
Kostnadsökningen för VA är beräknad till 7 % för 2022.
Huvudanledningen är stora behov att öka reinvesteringstakten för
ledningsnäten, reningsverken och införandet av fjärravlästa kundmätare.
Under kommande år kommer huvudfokus vara att minimera läckage på
vattenledningsnätet samt minska ovidkommande vatten och bräddningar i
avloppsnätet.

Tierps Energi & Miljö AB
Box 9
815 21 Tierp
Besöksadress: Vallskogavägen 3, Tierp
Telefon: 0293-21 99 00
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Tidplan
Taxan träder i kraft 2022-01-01.
Beslut delges
Kommunchef
Vd för Tierps Energi & Miljö AB

Tierps Energi & Miljö AB

Kenneth Karlsson
Ordförande

Tomas Ulväng
Vd

Tierps Energi & Miljö AB
Box 9
815 21 Tierp
Besöksadress: Vallskogavägen 3, Tierp
Telefon: 0293-21 99 00

141

Taxa för vatten och avlopp 2022

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

142

Dokumentets giltighet och beslut
Dokumentnamn: Taxa för vatten och avlopp
Gäller för:
VA-Verksamhet
Gäller fr o m:
2022-01-01
Gäller t o m:
2022-12-31
Fastställd av:
KF § xxx/2021
Fastställd:
2021-xx-xx
Diarienummer:
KS 2021/xxx

Dokumentansvar och handläggning
Dokumentansvarig: Jørgen Johnsen, Verksamhetschef
VA, TEMAB
Handläggare:
Jørgen Johnsen, Verksamhetschef
VA, TEMAB
Dokumenthistorik
Tidigare beslut:
KF § 93/2020
Upphäver:
KS 2020/820– VA-taxa 2021

143

Innehållsförteckning
Inledning .....................................................................................................................4
Bakgrund .................................................................................................................4
Syfte ........................................................................................................................4
Omfattning ..............................................................................................................4
Avgiftsbestämmelser ..................................................................................................4
Lagstöd för avgifter och/eller beräkningsgrunder ....................................................19
Definitioner ...............................................................................................................19

3

144

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
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avses att bebyggas, för vissa andra ändamål där lokalytan är det viktigaste sett från
användarsynpunkt.

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
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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.
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.

7

148

ANLÄGGNINGSAVGIFTER (§§ 5 - 12)
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

47 000 (45 280)

58 750 (56 600)

b) en avgift avseende
upprättande av varje
uppsättning
förbindelsepunkter för
V, S och Df,

37 000 (35 240)

46 250 (44 050)

c) en avgift per m2
tomtyta

44,00 (44,00)

55,00 (55,00)

d) en avgift per lägenhet

22 100 (21 420)

27 625 (26 775)

e) *en grundavgift för
bortledande av Df, om
bortledande av
dagvatten sker utan
att förbindelsepunkt
för Df upprättats.

14 500 (14 040)

18 125 (17 550)

* 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

47 000 (45 280)

58 750 (56 600)

b) en avgift avseende
upprättande av varje
uppsättning

37 000 (35 240)

46 250 (44 050)

c) en avgift per m2
tomtyta

97,00 (97,00)

121,25 (121,25)

d) *en grundavgift för
bortledande av Df,
om bortledande av
dagvatten sker utan
att förbindelsepunkt
för Df upprättats.

14 500 (14 040)

18 125 (17 550)

* 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.
Avgift enligt 6.1 c) tas ut endast intill en tomtyta av 3500 m2. Vid ändrade förhållanden
enligt 6.5, 6.6 och 6.7 tas ut ytterligare avgift enligt 6.1 c) i den mån ovan angiven
begränsningsregel så medger och med iakttagande av vad som föreskrivs i 8.2.
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.

10

151

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).
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. Vid
beräkning av avgift för tillkommande tomtyta iakttas begränsningsregeln i 6.3.
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:

Bostadsfastighet

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:

Bostadsfastighet

Tomtyteavgift

5.1 c)

*)

Lägenhetsavgift

5.1 d)

100 %

Annan fastighet

6.1 c)

30 %
-

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)

Avgift per FP

6.1 b)

30 %

50 %

20 %

-

Tomtyteavgift

6.1 c)

30 %

50 %

-

20 %

Grundavgift för Df

6.1 d)

100 %

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
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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§ 11
11.1 Sedan avgiftsskyldighet inträtt, ska avgift betalas inom tid som anges i räkning.
11.2 Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, ska erläggas
dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle ha skett.
11.3 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 11.2.
11.4 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 11.2 ut för tiden från det två månader förflutit
sedan avgiftsskyldighet inträdde och fram till dess tilläggsavgiften betalas.

§ 12
12.1 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.
12.2 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.
12.3 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 (§§ 13 – 22)
Avgifter för vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt.

§ 13
13.1 För bebyggd fastighet ska erläggas brukningsavgift
Avgift utgår per fastighet med:

Utan moms (kr)

Med moms (kr)

a) en fast avgift per år

4 650 (4 320)

5 813 (5 400)

b) en avgift per m3 levererat vatten

22,50 (21,00)

28,13 (26,25)

c) en avgift per år och lägenhet för
bostadsfastighet och därmed
jämställd fastighet

1220 (1 125)

1 525 (1 406)

d) en avgift per år och varje påbörjat
100-tal m2 tomtyta för annan fastighet

5,80 (5,40)

7,25 (6,75)

13.2 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

13.1 a)

25 %

45 %

10 %

20 %

Avgift per m3

13.1 b)

40 %

60 %

-

-

Avgift per lägenhet

13.1 c)

30 %

40 %

20 %

10 %

Avgift efter tomtyta

13.1 d)

30 %

40 %

20 %

10 %

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.
13.3 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 13.1 b) ut efter en antagen förbrukning om
150 m3/lägenhet och år i permanentbostad och med 60 m3/lägenhet och år för
fritidsbostad.
13.4 För s.k. byggvatten ska erläggas brukningsavgift enligt 13.1 b). Om mätning inte sker,
antas den förbrukade vattenmängden uppgå till 30 m3 per lägenhet.
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13.5 För extra mätställe (mätställe utöver ett per fastighet) ska erläggas en årlig avgift
med ett belopp motsvarande 30 % av den fasta avgiften enligt 13.1 a). Beloppet avrundas
till närmaste hela krontal.
Parallellkopplade vattenmätare räknas som ett mätställe.
13.6 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.
13.7 Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren härvid
godkänns, ska fastighetsägaren ersätta huvudmannen för undersökningskostnaderna i
enlighet med vad som framgår av § 17.
13.8 För spillvattenmängd, som enligt huvudmannens medgivande avleds till dagvattenledning (kylvatten o d), ska erläggas avgift med 30 % av avgiften enligt 13.1 b).
13.9 Vid reducering av onormal vattenförbrukning, som inte beror på ökad
vattenkonsumtion, måste överförbrukningen vara större än normalförbrukningen och
dessutom överstiga 100 kbm/år.
Begreppet normalförbrukning är fastighetens medelårsförbrukning under föregående
treårsperiod eller annan bedömning om treårsperiod ej är tillämplig.
Då villkoren uppfylls medges en reducering av avgiften med 50 % för överförbrukning
mellan 2 och 5 gånger normalförbrukningen samt en reduktion med 75 % för
överförbrukning större än 5 gånger normalförbrukningen.

§ 14
Den som hämtar vatten från vattenkiosk, brandpost eller liknande ska erlägga avgift.
Avgift utgår med:

Utan moms (kr)

Med moms (kr)

Avgift per m3 vatten*

22,50 (21,00)

28,13 (26,25)

Depositionsavgift tag (momsfritt)

1 000

Årlig avgift tag

400
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500

*) Brandvatten är befriat från avgift. Mindre vattenuttag från vattenutkastare är befriat
från avgift.

§ 15
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

§ 16
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.

§ 17
För obebyggd fastighet ska erläggas brukningsavgift enligt 13.1 a).
Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras den fasta
avgiften. Följande avgifter ska därvid erläggas för respektive ändamål:

Fast avgift

14.1 a)

V

S

Df

Dg

25 %

45 %

10 %

20 %

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.
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§ 18
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 efter bokning

500

625

Byte av mätarplombering

500

625

Sönderfrusen vattenmätare

500

625

Avläsning av vattenmätare

800

1000

Utanför ordinarie arbetstid

200 % av avgiften

§ 19
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 §§ 13 – 16 får huvudmannen i
stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens
storlek.
Avviker spillvatten från viss fastighet från normalt hushållsspillvatten och är av sådan
beskaffenhet att det stör eller förstör utrustning i ledningsnät, reningsverk eller annan
18

159

anläggningsdel, eller försvårar för huvudmannen att uppfylla myndighetskrav, har
huvudmannen rätt att neka spillvattenanslutningen.
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§ 20
Avgift enligt 13.1 a), c) och d) debiteras i efterskott per månad eller varannan månad
enligt beslut av huvudmannen. Avgift enligt 13.1 b) debiteras i efterskott på grundval av
enligt mätning förbrukad vattenmängd eller annan grund som anges i §§ 13 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.

§21
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
§ 22
Denna taxa träder i kraft 2022-01-01. De brukningsavgifter enligt 13.1, 13.4 och 13.8 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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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-10-19

§ 220
Dnr 2021/857

Taxa för slamavgift 2022
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta i enlighet med
styrelsen för Tierps Energi & Miljö AB förslag
att anta Slamtaxa år 2022, samt
att taxan ska gälla från och med 1 januari 2022.
Sammanfattning av ärendet

Den gällande slamtaxans revidering blev senast antagen av
kommunfullmäktige den 3 november 2020 och gäller från den 1 januari
2021. Taxan ska finansiera de kostnader Temab har för att utföra uppdraget
av det kommunala renhållningsansvaret för tömning av slam från enskilda
avlopp, slutna tankar och slamavskiljare/köksavlopp.
Beslutsmotivering

I Tierps kommun är det Temab som ansvarar för insamling av hushållsavfall
och därmed också tömning och behandling av slam från enskilda
avloppsanläggningar, slamavskiljare/köksavlopp. För själva tömningen
anlitar Temab i sin tur en entreprenör.
Slammet i enskilda avloppsanläggningar, slamavskiljare/köksavlopp klassas
som hushållsavfall och enligt miljöbalken är det endast kommunen, eller
den entreprenör som kommunen har utsett, som får tömma och transportera
bort hushållsavfallet. Det innebär att slam inte får tömmas eller transporteras
på något annat sätt.
Barnrättskonsekvenser

Beslutet bedöms inte påverka barn och ungas rättigheter.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Taxan påverkar inte Tierps kommuns resultat eller balansräkning då
verksamheten ingår i Tierps Energi & Miljö AB.
Slamtaxan för år 2022 är korrigerad efter nya förutsättningar utifrån
genomförd upphandling, samt att det ska korrelera bättre till mängden slam
som tas om hand, då den största kostnaden är kopplad till omhändertagande
av slam.

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-10-19
Taxan ska finansiera de kostnader Temab har för att utföra uppdraget av det
kommunala renhållningsansvaret för tömning av slam från enskilda avlopp,
slutna tankar och slamavskiljare/köksavlopp.
Kostnadsökningen för slammet är beräknad till 7,7% för 2022. Taxan är
beräknad att täcka dessa kostnader. Anledningen till kostnadsökningen är
dels att kostnaden för omhändertagandet av slam har ökat under 2021 samt
beräknas öka under kommande år.
Beslutsunderlag




Missiv till KF angående slamtaxa 2022
Taxa för slamavgift år 2022

Beslutet skickas till




Kommundirektör
Vd för Tierps Energi & Miljö AB

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign

1 (2)
Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande
Datum

Diarienummer

2021-10-11

KS 2021/857

Tax för slamavgift år 2022
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta i enlighet med
styrelsen för Tierps Energi & Miljö AB förslag
att anta Slamtaxa år 2022, samt
att taxan ska gälla från och med 1 januari 2022.
Sammanfattning av ärendet

Den gällande slamtaxans revidering blev senast antagen av
kommunfullmäktige den 3 november 2020 och gäller från den 1 januari
2021. Taxan ska finansiera de kostnader Temab har för att utföra uppdraget
av det kommunala renhållningsansvaret för tömning av slam från enskilda
avlopp, slutna tankar och slamavskiljare/köksavlopp.
Beslutsmotivering

I Tierps kommun är det Temab som ansvarar för insamling av
hushållsavfall och därmed också tömning och behandling av slam från
enskilda avloppsanläggningar, slamavskiljare/köksavlopp. För själva
tömningen anlitar Temab i sin tur en entreprenör.
Slammet i enskilda avloppsanläggningar, slamavskiljare/köksavlopp
klassas som hushållsavfall och enligt miljöbalken är det endast kommunen,
eller den entreprenör som kommunen har utsett, som får tömma och
transportera bort hushållsavfallet. Det innebär att slam inte får tömmas
eller transporteras på något annat sätt.
Barnrättskonsekvenser

Beslutet bedöms inte påverka barn och ungas rättigheter.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Taxan påverkar inte Tierps kommuns resultat eller balansräkning då
verksamheten ingår i Tierps Energi & Miljö AB.
Slamtaxan för år 2022 är korrigerad efter nya förutsättningar utifrån
genomförd upphandling, samt att det ska korrelera bättre till mängden slam
som tas om hand, då den största kostnaden är kopplad till
omhändertagande av slam.
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2 (2)

Taxan ska finansiera de kostnader Temab har för att utföra uppdraget av
det kommunala renhållningsansvaret för tömning av slam från enskilda
avlopp, slutna tankar och slamavskiljare/köksavlopp.
Kostnadsökningen för slammet är beräknad till 7,7% för 2022. Taxan är
beräknad att täcka dessa kostnader. Anledningen till kostnadsökningen är
dels att kostnaden för omhändertagandet av slam har ökat under 2021 samt
beräknas öka under kommande år.
Beslutsunderlag




Missiv till KF angående slamtaxa 2022
Taxa för slamavgift år 2022

Beslutet skickas till




Kommundirektör
Vd för Tierps Energi & Miljö AB
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1 (2)
Dokumentnamn

Förslag till beslut
Datum

Diarienummer

2021-10-06
Adress

Delegationspunkt

Kommunfullmäktige

Taxa för slamavgift 2022

Förslag till beslut
Styrelsen för Tierps Energi & Miljö AB föreslår Kommunstyrelsen att
föreslå Kommunfullmäktige
att fastställa slamtaxa i Tierps kommun. Slamtaxa skall gälla från och med
2022-01-01 intill dess att nytt beslut om taxa fattas.
Bakgrund
Den gällande slamtaxans revidering blev senast antagen av
kommunfullmäktige den 3 november 2020 och gäller från den 1 januari
2021. Taxan ska finansiera de kostnader Temab har för att utföra uppdraget
av det kommunala renhållningsansvaret för tömning av slam från enskilda
avlopp, slutna tankar och slamavskiljare/köksavlopp.
Beslutsunderlag
 Bilaga 1, Förslag till slamtaxa 2022
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.

Tierps Energi & Miljö AB
Box 9
815 21 Tierp
Besöksadress: Vallskogavägen 3, Tierp
Telefon: 0293-21 99 00

Handläggare
Tomas Ulväng
Vd
Telefon: 0293-21 99 01
Epost: tomas.ulvang@temab.tierp.se
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2 (2)

Ekonomiska konsekvenser och finansiering
Taxan påverkar inte Tierps kommuns resultat eller balansräkning då
verksamheten ingår i Tierps Energi & Miljö AB.
Slamtaxan för år 2022 är korrigerad efter nya förutsättningar utifrån
genomförd upphandling, samt att det ska korrelera bättre till mängden slam
som tas om hand, då den största kostnaden är kopplad till
omhändertagande av slam.
Taxan ska finansiera de kostnader Temab har för att utföra uppdraget av
det kommunala renhållningsansvaret för tömning av slam från enskilda
avlopp, slutna tankar och slamavskiljare/köksavlopp.
Kostnadsökningen för slammet är beräknad till 7,7% för 2022. Taxan är
beräknad att täcka dessa kostnader. Anledningen till kostnadsökningen är
dels att kostnaden för omhändertagandet av slam har ökat under 2021 samt
beräknas öka under kommande år.

Tidplan
Taxan träder i kraft 2022-01-01.
Beslut delges
Kommunchef
Vd för Tierps Energi & Miljö AB

Tierps Energi & Miljö AB

Kenneth Karlsson
Ordförande

Tomas Ulväng
Vd

Tierps Energi & Miljö AB
Box 9
815 21 Tierp
Besöksadress: Vallskogavägen 3, Tierp
Telefon: 0293-21 99 00

Handläggare
Tomas Ulväng
Vd
Telefon: 0293-21 99 01
Epost: tomas.ulvang@temab.tierp.se
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Inledning
Bakgrund
Taxan ska finansiera de kostnader Tierps kommun har för att utföra det kommunala
renhållningsansvaret.

Syfte
Att ge kommunen möjlighet att ta ut avgifter på ett sådant sätt att miljöanpassad
avfallshantering främjas.

Omfattning
1. Tierps Energi & Miljö AB (Temab) har i uppdrag av Tierps kommun
verksamhetsansvar för den del av avfallshanteringen som är kommunens
ansvar. Avfallet får inte grävas ner, eldas upp eller på annat sätt slutligt
omhändertas av någon annan än kommunen utan godkännande från
kommunen.
2. Lagstadgad mervärdeskatt ingår i de i taxan angivna beloppen avseende
anläggnings- och brukningsavgifter.
3. Det belopp som anges i fakturan skall betalas senast på förfallodagen.
Belopp avrundas till hela krontal. Avgift som ej erlagts i tid påförs
dröjsmålsränta enligt räntelagen samt eventuell kostnad för inkassoavgift
enligt lagen om ersättningar för inkassokostnader.
4. Med fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den som
enligt 1 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som
fastighetsägare. Tomträttshavare jämställs med fastighetsinnehavare i denna
taxa. Bostadsrättsföreningar är fastighetsinnehavare. Samfälligheter
jämställs med fastighetsinnehavare i de fall avfallshanteringen ingår
samfälligheten. En fastighetsägare är skyldig att betala avgifter enligt denna
taxa för slamavgifter.
5. Enskild väg som nyttjas för hämtning skall hållas röjd och i sådant skick att
den är framkomlig för hämtningsfordon. Erforderlig vändmöjlighet skall
finnas.
6. Ändring av tidpunkt för tömning av slam kan ske på grund av
väderleksförhållanden och helgdagar. Ordinarie hämtning utförs i den
ordning som Temab bestämmer.
7. Om Temab:s kostnader ändras genom särskilda skatter, ny eller ändrad lag,
förordning eller föreskrift skall angivna priser justeras i enlighet med
kostnadsändringen.
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8. Saknar taxan tillämplighet för bortforsling/behandling av avfallsslag eller en
tjänst har inte definierats i den kompletta taxan skall Temab räkna fram
avgiften i det enskilda fallet dock till självkostnadspris.
9. Önskemål om ändring av abonnemang ställs till Temab med skriftlig
ansökan. Se även Temab:s hemsida.
10. Förhållanden på tömningsplatsen
Slamavskiljaren eller den slutna tanken ska vara lätt åtkomlig och synlig.
Anläggningen ska vara markerad med skylt märkt ”slam”. Brunnslocket får
ej vara övertäckt eller fastfruset och får inte vara tyngre än att det lätt kan
hanteras av en person. Tömningsfordonet körs så nära avloppsanläggningen
som chauffören anser sig kunna köra utan att förorsaka skada på fastighet
eller tömningsfordon. Kontakta Temab om särskilda önskemål om
uppställningsplats finns. Det är dock alltid chauffören som har det slutgiltiga
avgörandet om uppställningsplats.
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Avgiftsbestämmelser
Typ av hämtning

Volym
kbm

Enhet

Pris
(inkl moms)

Slamavskiljare/köksavlopp
Ordinarie hämtning samt överenskommen regelbunden tömning
0 - 1,5
per tömning
818 kr (777)
1,6 - 3
per tömning
1203 kr
(1152)
3,1 - 5
per tömning
1925 kr
(1494)
5,1 - 8
per tömning
3129 kr
(2442)
Budning (extra beställning)
Tillägg på ordinarie tömning

Alla
volymer

per tömning

750 kr (750)

Slutna tankar
Överenskommen regelbunden tömning
0-3
per tömning

Budning (extra beställning)
Tillägg på ordinarie tömning

3,1 - 5

per tömning

5,1 - 8

per tömning

Alla
volymer

1203 kr
(1071)
1925 kr
(1422)
3129 kr
(2722)

per tömning

750 kr (750)

per 5 meter
per kubikmeter
per tömning

110 kr (110)
385 kr (385)
3000 kr
(3000)
750 kr (750)
1000 kr
(1000)

Tilläggsavgifter
Tillägg för slang över 25 m
Tillägg för volym
Akuttömning inom 24 h under
ordinarie arbetstid
Bomkörning*
Spolning i samband med tömning

>5

per tillfälle
per tillfälle

* En så kallad bomkörning uppstår om slambilen inte kan utföra slamtömningen som
planerat. Exempel på orsaker till bomkörning kan vara att handtag saknas på betonglock,
hinder på vägen, att brunnslocket är blockerat eller för lång slangdragning.

Lagstöd för avgifter och/eller beräkningsgrunder
Miljöbalken 27 kap 5 § ger kommunen möjlighet att ta ut avgift på ett sådant sätt att
miljöanpassad avfallshantering främjas.
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Renhållningsordning för Tierps kommun giltig från och med 2022-01-01

7
175

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-10-19

§ 221
Dnr 2021/858

Taxa för renhållning 2022
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta i enlighet med
styrelsen för Tierps Energi & Miljö AB förslag
att anta taxa för renhållning 2022, samt
att taxan gäller från och med den 1 januari 2022.
Sammanfattning av ärendet

Den gällande renhållningstaxans revidering blev senast antagen av
kommunfullmäktige den 3 november 2020, och gäller från den 1 januari
2021. Taxan ska finansiera de kostnaderna Temab har för att utföra det
kommunala renhållningsansvaret.
Beslutsmotivering

Renhållningstaxan är miljöstyrd 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.
Barnrättskonsekvenser

Beslutet bedöms inte påverka barn och ungas rättigheter.
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 2022 är miljöstyrd.
Hela taxans uppbyggnad är genomgången. Bland annat är
hämtningsavgifterna för rest- och matavfall ändrade så att avgiften är
korrelerad till liter avfall per kärl och antal hämtningar per år.
Intäkterna från renhållningstaxan ska täcka de ökade kostnaderna som finns
för transport, omhändertagande av avfall och vidareutveckling av
återvinningscentralerna.
Taxan ska finansiera de kostnaderna Temab har för att utföra uppdraget att
utföra det kommunala renhållningsansvaret.
Kostnadsökningen för renhållningen är beräknad till 4,3% för 2022. Taxan
är beräknad att täcka dessa kostnader. Anledningen till kostnadsökningen är
Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-10-19
dels att HVO planeras införas som drivmedel i våra fordon för att uppnå
fossilfria transporter samt ökade kostnader för destruering av
avfallsfraktioner.
Beslutsunderlag




Missiv till KS angående slamtaxa år 2022
Taxa för renhållning år 2022

Beslutet skickas till




Kommundirektör
Vd för Tierps Energi & Miljö AB

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign

1 (2)
Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande
Datum

Diarienummer

2021-10-11

KS 2021/858

Taxa för renhållning 2022
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta i enlighet med
styrelsen för Tierps Energi & Miljö AB förslag
att anta taxa för renhållning 2022, samt
att taxan gäller från och med den 1 januari 2022.
Sammanfattning av ärendet

Den gällande renhållningstaxans revidering blev senast antagen av
kommunfullmäktige den 3 november 2020, och gäller från den 1 januari
2021. Taxan ska finansiera de kostnaderna Temab har för att utföra det
kommunala renhållningsansvaret.
Beslutsmotivering

Renhållningstaxan är miljöstyrd 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.
Barnrättskonsekvenser

Beslutet bedöms inte påverka barn och ungas rättigheter.
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 2022 är miljöstyrd.
Hela taxans uppbyggnad är genomgången. Bland annat är
hämtningsavgifterna för rest- och matavfall ändrade så att avgiften är
korrelerad till liter avfall per kärl och antal hämtningar per år.
Intäkterna från renhållningstaxan ska täcka de ökade kostnaderna som
finns för transport, omhändertagande av avfall och vidareutveckling av
återvinningscentralerna.
Taxan ska finansiera de kostnaderna Temab har för att utföra uppdraget att
utföra det kommunala renhållningsansvaret.
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Kostnadsökningen för renhållningen är beräknad till 4,3% för 2022. Taxan
är beräknad att täcka dessa kostnader. Anledningen till kostnadsökningen
är dels att HVO planeras införas som drivmedel i våra fordon för att uppnå
fossilfria transporter samt ökade kostnader för destruering av
avfallsfraktioner.
Beslutsunderlag




Missiv till KS angående slamtaxa år 2022
Taxa för renhållning år 2022

Beslutet skickas till




Kommundirektör
Vd för Tierps Energi & Miljö AB
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Dokumentnamn

Förslag till beslut
Datum

Diarienummer

2021-10-06
Adress

Delegationspunkt

Kommunfullmäktige

Taxa för renhållning 2022

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
kommunfullmäktigebeslut och gäller från och med
2022-01-01 intill dess att nytt beslut om taxa fattas.
Bakgrund
Den gällande renhållningstaxans revidering blev senast antagen av
kommunfullmäktige den 3 november 2020, och gäller från den 1 januari
2021. Taxan ska finansiera de kostnaderna Temab har för att utföra det
kommunala renhållningsansvaret.
Beslutsunderlag
 Bilaga 1, Förslag till renhållningstaxa 2022
Motivering
Renhållningstaxan är miljöstyrd 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.

Tierps Energi & Miljö AB
Box 9
815 21 Tierp
Besöksadress: Vallskogavägen 3, Tierp
Telefon: 0293-21 99 00
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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 2022 är miljöstyrd.
Hela taxans uppbyggnad är genomgången. Bland annat är
hämtningsavgifterna för rest- och matavfall ändrade så att avgiften är
korrelerad till liter avfall per kärl och antal hämtningar per år.
Intäkterna från renhållningstaxan ska täcka de ökade kostnaderna som finns
för transport, omhändertagande av avfall och vidareutveckling av
återvinningscentralerna.
Taxan ska finansiera de kostnaderna Temab har för att utföra uppdraget att
utföra det kommunala renhållningsansvaret.
Kostnadsökningen för renhållningen är beräknad till 4,3% för 2022. Taxan
är beräknad att täcka dessa kostnader. Anledningen till kostnadsökningen är
dels att HVO planeras införas som drivmedel i våra fordon för att uppnå
fossilfria transporter samt ökade kostnader för destruering av
avfallsfraktioner.

Tidplan
Taxan träder i kraft 2022-01-01.
Beslut delges
Kommundirektör
Vd för Tierps Energi & Miljö AB

Tierps Energi & Miljö AB

Kenneth Karlsson
Ordförande

Tomas Ulväng
Vd

Tierps Energi & Miljö AB
Box 9
815 21 Tierp
Besöksadress: Vallskogavägen 3, Tierp
Telefon: 0293-21 99 00
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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
Tierps Energi & Miljö AB (Temab) har, i uppdrag av Tierps kommun,
verksamhetsansvar för den del av avfallshanteringen som är kommunens ansvar.
Avfallet får inte grävas ner, eldas upp eller på annat sätt slutligt omhändertas av
någon annan än kommunen utan godkännande från kommunen.

Taxan
Taxan ska finansiera de kostnaderna Temab har i sitt uppdrag av Tierps kommun
för att utföra det kommunala renhållningsansvaret.
Samtliga avgifter är angivna inklusive moms, där det inte tydligt framgår att det är
exklusive moms.
Om Temab:s kostnader ändras genom särskilda skatter, ny eller ändrad lag,
förordning eller föreskrift skall angivna priser justeras i enlighet med
kostnadsändringen.
Det belopp som anges på fakturan skall betalas senast på förfallodatum. Belopp
avrundas till hela krontal. Avgift som ej erlagts i tid påförs påminnelseavgift,
dröjsmålsränta enligt räntelagen samt eventuell kostnad för inkassoavgift enligt
lagen om ersättningar för inkassokostnader.
Den samlade avgiften består av en grundavgift och en hämtningsavgift. För att
räkna ut den totala samlade avgiften, ska grundavgiften läggas ihop med
hämtningsavgiften för valt abonnemang.
Separata avgifter är angivna för till exempel, ändring av abonnemang, beställning
av särskilda tjänster, behandlingsavgifter på återvinningscentralen (ÅVC) Gatmot,
mm.
Saknar taxan tillämplighet för bortforsling/behandling av avfallsslag eller en tjänst
har inte definierats i den kompletta taxan skall Temab räkna fram avgiften i det
enskilda fallet till självkostnadspris.
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Information
I renhållningsordningen finns bestämmelser om under vilka förutsättningar
undantag från gällande bestämmelser kan medges. Undantag från gällande
bestämmelser medför ej befrielse från grundavgiften.
Önskemål om ändring av abonnemang ställs till Temab med skriftlig ansökan. Se
även Temab:s hemsida.
På grund av väderleksförhållanden och helgdagar kan ändring av tidpunkt för
hämtning av restavfall, matavfall och latrin ske. Temab kommunicerar ut ändringar
på sin hemsida.

Fastighetsinnehavarens ansvar
Fastighetsinnehavaren ansvarar för att:
1. teckna abonnemang för fastigheten, vilket motsvarar de boendes och de
förekommande verksamhetsutövarnas behov.
2. de som bor eller är verksamma i fastigheten får nödvändig information om
gällande regler för avfallshanteringen.
3. sorteringen av avfallet sker i överensstämmelse med gällande bestämmelser.
Samt att föremål som kan vålla skada eller annan olägenhet inte läggs i
avfallskärlet
4. hämtplatsen uppfyller krav på god arbetsmiljö
5. rengöra de kärl som ingår i abonnemanget.
6. snöröja, sanda och hålla vägen till avfallsbehållare lätt framkomlig. Enskild väg
och tomtmark som utnyttjas för hämtning ska vara i sådant skick att den är
farbar för hämtningsfordon.
7. backmanöver skall inte förekomma av säkerhetsskäl. Erforderlig
vändningsmöjlighet skall säkerställas för hämtningsfordon eller alternativ
placering av kärl arrangeras och beslutas av Temab.
8. avfallskärlen finns tillgängliga för tömning aktuell hämtningsdag vardagar
06.00–22.00, vid lördagshämtning 06.00–18.00.
9. kärlen placeras med handtagen utåt
10. tillhandahålla nycklar, portkoder och dylikt.
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11. 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.
Gemensamma avfallskärl eller gemensam avfallslösning
Vid gemensamma avfallskärl eller gemensam avfallslösning delar två, tre eller
högst fyra närbelägna fastigheter på de rörliga hämtningsavgifterna. Fast
grundavgift utgår för samtliga fastigheter.
Gemensamma avfallsbehållare eller gemensam avfallslösning prövas av Temab
efter skriftlig ansökan till Temab. Se även Temab:s hemsida.
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.
Felsorteringsavgift
Om otillåtet avfall läggs i behållare avsedda för annat avfall har Temab rätt att ta ut
en felsorteringsavgift för sortering och behandling. Otillåtet avfall i detta
sammanhang är till exempel: förpackningar, tidningar, farligt avfall, batterier,
elektriska och elektroniska produkter. Felsorteringsavgift kan även tas ut i de fall då
felaktigt avfall läggs i kärl för matavfall (brunt kärl), samt matavfall som läggs i
kärl för restavfall (grönt kärl).
Städavgift
Om avfall sprids utanför behållare har TEMAB rätt att ta ut en städavgift.
Fakturering
Temab har rätt att fakturera upp till 3 år tillbaka i tiden om fastighetsinnehavare inte
följt gällande föreskrifter i renhållningsordningen.
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Avgiftsbestämmelser
Grundavgift
Grundavgiften är en fast avgift och betalas av alla fastighetsinnehavare och
verksamheter per år/säsong. Grundavgiften debiteras per lägenhet i flerbostadshus,
per bostadshus eller per verksamhet/företag.
I grundavgiften ingår:
- Bemannade återvinningscentraler för sorterade grovsopor och farligt avfall för
privata hushåll*,
- Övergripande kostnader för planering, kundtjänst, information, administration och
lokaler.
* Verksamheter betalar för återvinningskort för att besöka återvinningscentraler
Till verksamheter räknas alla verksamheter som inte är privathushåll, till exempel
företag, skolor och institutioner.
Grundavgiften går inte att avsäga sig från.
Grundavgift (inkl moms)
En-till tvåbostadshus och fritidshus
Flerbostadshus
Verksamheter

1332 kr/år (1284)
665 kr/lägenhet och år
(640)
665 kr/år (614)

Hämtningsavgift - Abonnemang Källsortering
Vid hämtningsavgift ”källsortering” betalar kunden för hämtning och behandling av
sitt restavfall och matavfall. Nivån på hämtningsavgiften beror på val av kärlstorlek
och hämtningsintervall. Kostnaden är beräknad per liter på respektive kärlstorlek.
Årsabonnemang; Källsortering
Hämtningsintervall: Varannan vecka, 26 hämtningar/år
Restavfall
Restavfall
Restavfall

Kärlvolym (l)
140
240
660

Pris/ år
(inkl moms)
864 kr (800)
1 480 kr (1491)
4 071 kr (4299)

Matavfall
Matavfall

140
240

562 kr (530)
963 kr (996)
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Årsabonnemang; Källsortering
Hämtningsintervall: Var fjärde vecka för restavfallet, 13 hämtningar/år + varannan
vecka för matavfallet, 26 hämtningar/år
Restavfall
Restavfall
Restavfall

Kärlvolym (l)
140
240
660

Pris/ år
(inkl moms)
682 kr (-)
990 kr (-)
2 285 kr (-)

Matavfall
Matavfall

140
240

562 kr (530)
963 kr (996)

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

Kärlvolym (l)
140
240
660

Pris/ år
(inkl moms)
648 kr (530)
1 110 kr (825)
3 053 kr (1822)

Matavfall
Matavfall

140
240

421 kr (354)
722 kr (472)

Sommarabonnemang; Källsortering
Hämtningsintervall: Var fjärde vecka för restavfallet + varannan vecka för
matavfallet
Restavfall
Restavfall
Restavfall

Kärlvolym (l)
140
240
660

Pris/ år
(inkl moms)
418 kr (-)
649 kr (-)
1 620 kr (-)

Matavfall
Matavfall

140
240

421 kr (354)
722 kr (472)
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Hämtningsavgift - Abonnemang Hemkompostering
Hemkompostering förutsätter att abonnenten komposterar matavfallet i godkänd
kompostbehållare. För att kunna erhålla ”Abonnemang hemkompostering” krävs
godkänt tillstånd av den kommunala tillsynsmyndigheten, se även renhållningsordningen.
Årsabonnemang; Hemkompostering; Restavfall
Varannan vecka
Varannan vecka
Varannan vecka

Kärlvolym (l)
140
240
660

Pris/ år
(inkl moms)
1 114 kr (800)
1 730 kr (1491)
4 321 kr (4299)

Var fjärde vecka
Var fjärde vecka
Var fjärde vecka

140
240
660

682 kr (690)
990 kr (1290)
2 285 kr (3784)

Sommarabonnemang; Hemkompostering; Restavfall
Varannan vecka
Varannan vecka
Varannan vecka

Kärlvolym (l)
140
240
660

Pris/ år
(inkl moms)
835 kr (530)
1 298 kr (825)
3 241 kr (1822)

Var fjärde vecka
Var fjärde vecka
Var fjärde vecka

140
240
660

418 kr (367)
649 kr (662)
1 620 kr (1658)
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Hämtningsavgift – Abonnemang Osorterat
Detta abonnemang ska enbart väljas i sällsynta fall där det inte är möjligt att källsortera.

Årsabonnemang; Osorterat
Hämtningsintervall: Varannan vecka, 26 hämtningar/år
Osorterat avfall
Osorterat avfall
Osorterat avfall

Kärlvolym (l)
140
240
660

Pris/ år
(inkl moms)
2 591 kr (1837)
4 441 kr (3216)
12 213 kr (7900)

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

Kärlvolym (l)
140
240
660

Pris/ år
1 943 kr (1475)
3 331 kr (2245)
9 160 kr (4468)

Särskild tilläggsavgift dragväg över 5 m
Tilläggsavgift dragväg, särskilda skäl krävs för dragväg över 5 m, kärlet
återplaceras efter tömning.
Årspris per meter och kärl enkel dragväg
Hämtning var fjärde vecka
Hämtning varannan vecka
Hämtning varje vecka

22 kr (22)
44 kr (44)
88 kr (88)

Hämtning av latrin
Hämtning av latrin är avsett för sommarboende och omfattar hämtning varannan
vecka under säsongen maj- september. I abonnemanget ingår att Temab
tillhandahåller 6 st engångsbehållare, dessa levereras ut i maj.
Normalservice hämtning av 6 st behållare per säsong
Tilläggstjänster extra behållare i samband med ordinarie hämtning
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2 256 kr (2003)
470 kr (376)

Hämtningsavgift – verksamheter/företag - andra hämtningsintervall
Verksamheter/företag kan ha behov av fler eller färre hämtningar än varannan vecka (26
hämtningar årsabonnemang eller 11 hämtningar sommarabonnemang) och då multipliceras
taxan enligt följande faktorer.
Hämtningsintervall
4 gånger / vecka
3 gånger / vecka
2 gånger / vecka
1 gånger / vecka
1 gång /månad

Antal hämtningar / år
208
156
104
52
13

Faktor
8
6
4
2
0,5

Särskilda tilläggsavgifter – hushåll och verksamheter
(priser ink moms)
Timdebitering sopbil, avgift för hämtat avfall tillkommer
Timdebitering liten flakbil, avgift för hämtat avfall tillkommer
Abonnemangsförändring, byte av kärlstorlek eller antal kärl
Felsorteringsavgift, vid grov och upprepad felsortering
Extra tömning av kärl, oavsett storlek
Per extra säck vid ordinarie tömning

1 012 kr/tim (973)
762 kr/tim (733)
155 kr/st (149)
1 145 kr/kärl
(1101)
463 kr/kärl (445)
151 kr/säck(145)

Verksamheter/företag
Rest- och matavfall från verksamheter hanteras enligt punkterna grundavgift och
hämtningsavgift källsortering.
Alla verksamheter/företag skall införskaffa ett årskort före lämning av
verksamhetsavfall på valfri återvinningscentral i Tierps kommun. Årskortet skall
alltid medföras och uppvisas till återvinningscentralens personal innan lämning.
Korten beställs via Temab:s kundtjänst eller på Temab:s hemsida
www.temab.tierp.se.
Årskort för avlämning av max 2 m3 avfall per dag
Kompletteringskort per extra fordon till årskort

5 671 kr (5453)
567 kr (545)

Maximalt kan tre kompletteringskort per årskort beställas. Flera årskort kan lösas
per företag med kompletteringskort.
Vid större mängder än 2 m3 avfall per gång, hänvisas verksamheter/företag till
ÅVC Gatmot. Där sker invägning och debitering per ton enligt taxa.
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Hämtning av förpackningar/tidningar vid verksamheter / företag /
fastigheter
Årsabonnemang / fraktion (pris inkl moms)
Kärlvolym (l)
Pris/ år
1 gång / vecka
140
882 kr (848)
1 gång / vecka
240
2 373 kr (2282)
1 gång / vecka
660
2 903 kr(2791)
Varannan vecka
Varannan vecka
Varannan vecka

140
240
660

441 kr(424)
1 187 kr (1141)
5 805 kr (5582)

Årsabonnemang häckar för kartong hämtning 1 gång varje vecka
Årsabonnemang häckar för kartong hämtning 1 gång varannan vecka
Hämtning av wellbalar storlek SJ pall minimum 5 st max 20 st/gång
Hämtning av enstaka wellbalar

5 805 kr
(5582)
2 903 kr
(2791)
133 kr/st
(128)
307 kr/st
(295)

Behandlingsavgifter vid återvinningscentral Gatmot
Avfall till återvinning från verksamheter/företag
Avfall som är mer än 2 m3 ska vägas in, för avfall mindre än 2 m3 – se ÅVC kort.
Alla priser nedan är per ton och inklusive moms
Faktion
Pris/ton
Kommentar
Brännbart avfall,
1880 kr
utsorterat
(1808)
Rent trä, sorterad
651 kr
Endast omålat, obehandlat trä med
fraktion
(626)
begränsat inslag av spik och beslag
Metallskrot
290 kr
(279)
Wellpapp
416 kr
(400)
Park- och
763 kr
Blandat grönavfall. Park- och
trädgårdsavfall
(734)
trädgårdsavfallet får ej innehålla stubbar,
stenar, glas, plast eller jord.
Grovt Ris från träd o
648 kr
buskar
(623)
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Farligt avfall (FA)
Från Hushåll
Farligt avfall som kommer från ett hushåll kan alltid lämnas kostnadsfritt på valfri
ÅVC inom Tierps kommun. Vad som klassas som farligt avfall finns på Temabs
hemsida.
Från verksamheter/företag
Farligt avfall som kommer från en verksamhet, är som grundregel verksamhetens
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.
På Gatmot återvinningscentral
Fraktion
Trä, tryckimpregnerat
Kylar/frysar av
företagskaraktär
Elektronik, ej
producentansvar
Spillolja
Spillolja

Pris/enhet
Kommentar
(inkl moms)
4 051 kr/ton Tryckimpregnerat virke och slipers.
(3895)
1302 kr/st
(1252)
15 kr/kg (14)
9 kr/liter (9)
1158 kr/fat
(1113)

Lagstöd för avgifter och/eller beräkningsgrunder
Miljöbalken 27 kap. 4- 6 §§ ger kommunen möjlighet att ta ut avgifter på ett sådant
sätt att miljöanpassad avfallshantering främjas.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-10-19

§ 222
Dnr 2021/810

Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och dricksvatten 2022
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och dricksvatten och
att taxan ska gälla från och med den 1 januari 2022, samt
att timtaxan (timavgiften) vid tillämpning av taxan ska vara 1110 kr.
Sammanfattning av ärendet

Enligt aktuell lagstiftning ska taxefinansieringsgraden för offentlig kontroll
inom livsmedelsområdet vara 100 %. Eftersom lönekostnaderna stiger och
taxefinansieringsgraden sedan tidigare är mycket låg sker en årlig översyn
av timavgiften samt översyn av innehållet i taxan. Vissa formuleringar har
även anpassats för att möta ny kontrollförordning från EU och även omfattar
taxan nu import- och exportkontroll.
Beslutsmotivering

Timavgiften är höjd för att täcka budgeterade kostnader för kontrollen och
handläggningen för år 2021 som beräkningsgrund. Enligt aktuell lagstiftning
ska taxefinansieringsgraden för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet
vara 100 %. Det sker en årlig översyn av timavgiften samt översyn av
innehållet i taxan. Taxan justeras utifrån Konsumentprisindex.
Barnrättskonsekvenser

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

Taxorna ska täcka kostnader för att utföra myndighetsutövningen inom
rubricerade områden för Tierps kommun.
Beslutsunderlag





Beslut utskottet samhällsbyggnad § 125/2021
Handläggarens tjänsteutlåtande
Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och dricksvatten 2022

Beslutet skickas till



Chef Miljö- och hälsoskyddsenheten

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utskottet samhällsbyggnad
2021-10-05

§ 125
Dnr 2021/810

Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och dricksvatten 2022
Beslut

Utskottet Samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen hemställa
kommunfullmäktige besluta
att anta Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och dricksvatten och
att taxan ska gälla från och med den 1 januari 2022, samt
att timtaxan (timavgiften) vid tillämpning av taxan ska vara 1110 kr.
Sammanfattning av ärendet

Enligt aktuell lagstiftning ska taxefinansieringsgraden för offentlig kontroll
inom livsmedelsområdet vara 100 %. Eftersom lönekostnaderna stiger och
taxefinansieringsgraden sedan tidigare är mycket låg sker en årlig översyn
av timavgiften samt översyn av innehållet i taxan. Vissa formuleringar har
även anpassats för att möta ny kontrollförordning från EU och även omfattar
taxan nu import- och exportkontroll.
Beslutsmotivering

Timavgiften är höjd för att täcka budgeterade kostnader för kontrollen och
handläggningen för år 2021 som beräkningsgrund. Enligt aktuell lagstiftning
ska taxefinansieringsgraden för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet
vara 100 %. Det sker en årlig översyn av timavgiften samt översyn av
innehållet i taxan. Taxan justeras utifrån Konsumentprisindex.
Barnrättskonsekvenser

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

Taxorna ska täcka kostnader för att utföra myndighetsutövningen inom
rubricerade områden för Tierps kommun.
Beslutsunderlag




Handläggarens tjänsteutlåtande
Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och dricksvatten 2022

Beslutet skickas till



Chef Miljö- och hälsoskyddsenheten

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign

1 (2)
Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande
Datum

Diarienummer

2021-09-23

KS 2021/810

Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och dricksvatten 2022
Förslag till beslut

Utskottet Samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen hemställa
kommunfullmäktige besluta
att anta Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och dricksvatten och
att taxan ska gälla från och med den 1 januari 2022, samt
att timtaxan (timavgiften) vid tillämpning av taxan ska vara 1110 kr.
Sammanfattning av ärendet

Enligt aktuell lagstiftning ska taxefinansieringsgraden för offentlig kontroll
inom livsmedelsområdet vara 100 %. Eftersom lönekostnaderna stiger och
taxefinansieringsgraden sedan tidigare är mycket låg sker en årlig översyn
av timavgiften samt översyn av innehållet i taxan. Vissa formuleringar har
även anpassats för att möta ny kontrollförordning från EU och även
omfattar taxan nu import- och exportkontroll.
Beslutsmotivering

Timavgiften är höjd för att täcka budgeterade kostnader för kontrollen och
handläggningen för år 2021 som beräkningsgrund. Enligt aktuell
lagstiftning ska taxefinansieringsgraden för offentlig kontroll inom
livsmedelsområdet vara 100 %. Det sker en årlig översyn av timavgiften
samt översyn av innehållet i taxan. Taxan justeras utifrån
Konsumentprisindex.
Barnrättskonsekvenser

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

Taxorna ska täcka kostnader för att utföra myndighetsutövningen inom
rubricerade områden för Tierps kommun.
Beslutsunderlag




Handläggarens tjänsteutlåtande
Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och dricksvatten 2022
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2 (2)
Beslutet skickas till



Chef Miljö- och hälsoskyddsenheten

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

Omfattning
2 § Avgift enligt denna taxa tas ut för
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

registrering av anläggning
årlig offentlig kontroll
uppföljande kontroll som inte var planerad
utredning av klagomål
exportkontroll och utfärdande av exportintyg
importkontroll
offentlig kontroll i övrigt

3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för
1.
2.

offentlig kontroll som föranleds av klagomål som visar sig obefogat
avgift enligt denna taxa tas inte ut för handläggning som föranleds av att
beslut enligt livsmedels- och foderlagstiftningen överklagas.

4 § Jävsnämnden respektive Kommunstyrelsen får för varje kalenderår (avgiftsår)
besluta att höja den fastställda timtaxan (timavgiften) med en procentsats som
motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i konsumentprisindex räknat
fram till den 1 oktober året före avgiftsåret. Basmånad för indexuppräkning är
augusti månad 2020.
5 § Beslut om att fastställa avgift enligt 6 § andra stycket, 14 § andra stycket och 18
§ tredje stycket förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av
livsmedel eller särskilda beslut enligt 5 § i förordningen eller andra beslut om
avgifter i enskilda fall enligt denna taxa fattas av Jävsnämnden respektive
Kommunstyrelsen.
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Avgiftsbestämmelser
Timavgift
6 § Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften 1 110 kronor per timme
kontrolltid. Avgiftsuttag sker i förhållande till den kontrolltid som fastställts för en
anläggning eller i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid i varje ärende eller
enligt de andra grunder som anges i taxan.
I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid avses med
kontrolltid den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt för
inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter,
inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt i
ärendet samt föredragning och beslut. Om den sammanlagda kontrolltiden
understiger en halv timme per år tas ingen timavgift ut. För inspektioner, mätningar
och andra offentliga kontroller som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00
lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton,
midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift.
Avgift för registrering
7 § Den som anmäler registrering av en anläggning för att driva
livsmedelsverksamhet eller för att tillverka snus och tuggtobak eller för
dricksvattenförsörjning ska betala avgift för en timmes kontrolltid.
Årlig kontrollavgift
8 § För normal offentlig kontroll av en livsmedelsanläggning enligt 11 §
livsmedelslagen (2006:804) ska en årlig kontrollavgift betalas.
Avgiftens storlek baseras på den kontrolltid Jävsnämnden respektive
Kommunstyrelsen tilldelar anläggningen. Kontrolltiden bestäms genom en
riskbedömning av anläggningen bestående av en riskklassificering med hänsyn till
typ av företag och verksamhet, produktionens storlek och konsumentgrupper samt
en erfarenhetsklassificering med hänsyn till nämndens erfarenheter av
verksamheten. Därutöver beräknas ett kontrolltidstillägg knutet till kraven på
information och spårbarhet. Härvid tillämpas Livsmedelsverkets vägledning
beträffande riskklassificering av livsmedelsanläggningar och beräkning av
kontrollavgifter. Den årliga kontrollavgiften beräknas genom att kontrolltiden
multipliceras med timtaxan.
Schematisk bild över Livsmedelsverkets modell för riskklassificering

5
203

1. Typ av verksamhet och
livsmedel
2. Produktionens storlek
3. Konsumentgrupper
Riskfaktorer
För verksamheten

Utformar märkning Tidigare erfarenheter från tidigare kontroller

Faktorer kopplade
till information

Riskmodul

Erfarenheter från
offentlig kontroll

Informationsmodul

Erfarenhetsmodul

Riskklass

(

Riskmodulens tid

Erfarenhetsklass

+

Kontrolltidstillägg

)

Tidsfaktor

X

=

Kontrolltid

Kommunal timtaxa

Kontrollavgift

9 § Om en tillämpning av 8 § skulle medföra att kontrolltiden för en anläggning blir
uppenbart oriktig i förhållande till det faktiska kontrollbehovet enligt nämndens
riskbedömning, ska anläggningen istället tilldelas kontrolltid på grundval av
nämndens bedömning av anläggningens kontrollbehov.
10 § Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska tas ut i förskott. Av 9 §
förordningen om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel framgår att den årliga
avgiften ska betalas från och med det kalenderår då verksamheten påbörjas.
Avgiften ska därefter betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår.
Om en anläggning placeras i annan avgiftsklass eller annars tilldelas annan
kontrolltid, ska den nya avgiften betalas från och med det följande kalenderåret.
Avgiftsskyldigheten upphör från och med det kalenderår som följer efter det att
verksamheten vid anläggningen upphört.
11 § Årliga kontrollavgiften ska betalas av livsmedelsföretagare vars verksamhet är
föremål för kontroll och äger eller innehar anläggningen vid årets början. Avgiften
ska även betalas av den som bedriver verksamhet i en anläggning för tillverkning av
snus eller tuggtobak eller i en anläggning för dricksvattenförsörjning.
Avgift för uppföljande kontroll och utredning av klagomål
12 § Om påvisandet av bristande efterlevnad medför offentlig kontroll som går
utöver den normala kontrollverksamheten, tas avgift ut för nedlagd kontrolltid
enligt timtaxan och för de faktiska kostnaderna för provtagning och analys av
prover.
Detsamma gäller för offentlig kontroll som föranleds av ett klagomål som leder till
att bristande efterlevnad hos livsmedelsföretagaren kan bekräftas.
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Höjning eller nedsättning av avgift
13 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till en verksamhets art, omfattning,
tillsynsbehov eller övriga omständigheter, får Jävsnämnden respektive
Kommunstyrelsen i ett enskilt ärende besluta ändra avgiften enligt denna taxa.
Avgift exportkontroll
14 § Livsmedelsföretagare ska utöver sådan kontrollavgift som avses i 8 § betala
avgift till Jävsnämnden respektive Kommunstyrelsen för sådan särskild offentlig
kontroll, inklusive utfärdande av exportintyg, som föranleds av
införselbestämmelser i tredje land.
Avgiften ska motsvara den faktiska kontrolltid som nämnden nedlagt i ärendet.
Avgift importkontroll
14 § Importör eller dennes ombud ska, utöver sådan kontrollavgift som avses i 8 §,
betala avgift till Jävsnämnden respektive Kommunstyrelsen för sådan särskild
importkontroll som följer av förordningen (2006:812) om offentlig kontroll av
livsmedel som importeras från ett tredje land och de EU-bestämmelser som
förordningen kompletterar.
Avgiften ska motsvara den faktiska kontrolltid som nämnden nedlagt i ärendet, och
nämndens faktiska kostnader för provtagning och analys av prover
Avgiftens erläggande
14 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Tierps kommun. Betalning ska
ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i faktura.
Verkställighetsfrågor
15 § Jävsnämnden respektive Kommunstyrelsen får förordna att dess beslut ska
gälla omedelbart även om det överklagas.
16 § Jävsnämndens respektive Kommunstyrelsens beslut om avgift får överklagas
hos länsstyrelsen.

Lagstöd för avgifter och beräkningsgrunder
Livsmedelslagen 28 §. Timavgiften är beräknad på kostnader för personal,
kompetensutveckling, nämndens myndighetsutövning, material och utrustning,
försäkringar, fordon, lokalkostnader, investeringskostnader, provtagnings- och
administrationskostnader. Fasta kostnaden är beräknad på tid som beräknas med
riskbedömning. Tiden för handläggning multipliceras med timavgift.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-10-19

§ 223
Dnr 2021/811

Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, lag om tobak
och liknande produkter samt lag om handel av vissa receptfria
läkemedel - 2022
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, lag om tobak och
liknande produkter samt lag om handel med vissa receptfria läkemedel 2022
att taxan ska gälla från och med 1 januari 2022, samt
att timtaxan (timavgiften) som taxan baseras på, vid tillämpningen ska vara
1110 kr.
Sammanfattning av ärendet

En årlig översyn av timavgiften samt översyn av innehållet i taxan görs med
syfte att hålla jämn takt med för verksamheten stigande kostnader. Taxan
har fasta avgifter baserade på tidsbedömningar för respektive område där vi
inom rubricerade lagstiftningar utför tillstånds- eller tillsynsärenden.
Timtaxan är justerad efter konsumentprisindex samt avrundad till jämna 10kr. Timtiden för tillståndsärenden för tobakstillstånd är höjd till 7 timmar.
Beslutsmotivering

Avgiften är beräknad med budgeterade kostnader för tillsynen under år 2021
som beräkningsgrund. Taxorna ska täcka kostnader för att utföra
myndighetsutövningen inom rubricerade områden för Tierps kommun.
Timavgiften och avgiftsnivåerna har justerats för att samtliga taxor för
myndighetsutövningen för Miljö- och hälsoskyddsenheten baseras på
samma timavgift.
Barnrättskonsekvenser

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

Taxorna ska täcka kostnader för att utföra myndighetsutövningen för
tillståndsgivning och tillsyn inom rubricerade områden för Tierps kommun.

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-10-19
Beslutsunderlag





Beslut utskottet samhällsbyggnad § 126/2021
Handläggarens tjänsteutlåtande
Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, lag om tobak och
liknande produkter samt lag om handel av vissa receptfria läkemedel
– 2022

Beslutet skickas till



Chef Miljö- och hälsoskyddsenheten

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utskottet samhällsbyggnad
2021-10-05

§ 126
Dnr 2021/811

Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, lag om tobak
och liknande produkter samt lag om handel av vissa receptfria
läkemedel - 2022
Beslut

Utskottet samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen hemställa
kommunfullmäktige besluta
att anta Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, lag om tobak och
liknande produkter samt lag om handel med vissa receptfria läkemedel 2022
att taxan ska gälla från och med 1 januari 2022, samt
att timtaxan (timavgiften) som taxan baseras på, vid tillämpningen ska vara
1110 kr.
Sammanfattning av ärendet

En årlig översyn av timavgiften samt översyn av innehållet i taxan görs med
syfte att hålla jämn takt med för verksamheten stigande kostnader. Taxan
har fasta avgifter baserade på tidsbedömningar för respektive område där vi
inom rubricerade lagstiftningar utför tillstånds- eller tillsynsärenden.
Timtaxan är justerad efter konsumentprisindex samt avrundad till jämna 10kr. Timtiden för tillståndsärenden för tobakstillstånd är höjd till 7 timmar.
Beslutsmotivering

Avgiften är beräknad med budgeterade kostnader för tillsynen under år 2021
som beräkningsgrund. Taxorna ska täcka kostnader för att utföra
myndighetsutövningen inom rubricerade områden för Tierps kommun.
Timavgiften och avgiftsnivåerna har justerats för att samtliga taxor för
myndighetsutövningen för Miljö- och hälsoskyddsenheten baseras på
samma timavgift.
Barnrättskonsekvenser

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

Taxorna ska täcka kostnader för att utföra myndighetsutövningen för
tillståndsgivning och tillsyn inom rubricerade områden för Tierps kommun.

Ordförande sign

Justerare sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utskottet samhällsbyggnad
2021-10-05
Beslutsunderlag




Handläggarens tjänsteutlåtande
Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, lag om tobak och
liknande produkter samt lag om handel av vissa receptfria läkemedel
– 2022

Beslutet skickas till



Chef Miljö- och hälsoskyddsenheten

Ordförande sign

Justerare sign
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1 (2)
Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande
Datum

Diarienummer

2021-09-23

KS 2021/811

Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, lag om tobak
och liknande produkter samt lag om handel av vissa receptfria
läkemedel - 2022
Förslag till beslut

Utskottet samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen hemställa
kommunfullmäktige besluta
att anta Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, lag om tobak
och liknande produkter samt lag om handel med vissa receptfria läkemedel
2022
att taxan ska gälla från och med 1 januari 2022, samt
att timtaxan (timavgiften) som taxan baseras på, vid tillämpningen ska vara
1110 kr.
Sammanfattning av ärendet

En årlig översyn av timavgiften samt översyn av innehållet i taxan görs
med syfte att hålla jämn takt med för verksamheten stigande kostnader.
Taxan har fasta avgifter baserade på tidsbedömningar för respektive
område där vi inom rubricerade lagstiftningar utför tillstånds- eller
tillsynsärenden. Timtaxan är justerad efter konsumentprisindex samt
avrundad till jämna 10-kr. Timtiden för tillståndsärenden för
tobakstillstånd är höjd till 7 timmar.
Beslutsmotivering

Avgiften är beräknad med budgeterade kostnader för tillsynen under år
2021 som beräkningsgrund. Taxorna ska täcka kostnader för att utföra
myndighetsutövningen inom rubricerade områden för Tierps kommun.
Timavgiften och avgiftsnivåerna har justerats för att samtliga taxor för
myndighetsutövningen för Miljö- och hälsoskyddsenheten baseras på
samma timavgift.
Barnrättskonsekvenser

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

210

2 (2)
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Taxorna ska täcka kostnader för att utföra myndighetsutövningen för
tillståndsgivning och tillsyn inom rubricerade områden för Tierps
kommun.
Beslutsunderlag




Handläggarens tjänsteutlåtande
Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, lag om tobak och
liknande produkter samt lag om handel av vissa receptfria
läkemedel – 2022

Beslutet skickas till



Chef Miljö- och hälsoskyddsenheten

I tjänsten
Henrik Jokijärvi
Chef Miljö- och hälsoskyddsenheten
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alkohollagen, lag om tobak och liknande
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receptfria läkemedel – 2022
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Inledning
Syfte
Taxorna ska täcka kostnader för att utföra myndighetsutövningen med
tillståndshandläggning, registrering, anmälningar och tillsyn inom rubricerade
områden för Tierps kommun. Taxan har fasta avgifter baserade på tidsbedömningar
för respektive område där vi inom rubricerade lagstiftningar utför tillstånds- eller
tillsynsärenden. Avgiften är beräknad utifrån budgeterade kostnader för tillstånd
och tillsyn.

Omfattning
Taxan omfattar prövning och tillsyn enligt alkohollagen, lag om tobak och liknande
produkter samt lag om handel av vissa receptfria läkemedel.

Avgiftsbestämmelser
1 § Denna taxa gäller avgifter för Tierps kommuns kostnader för prövning och
tillsyn enligt alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter samt lag om handel
av vissa receptfria läkemedel.
2 § Avgiftsskyldig är den som bedriver verksamhet som kräver tillstånd och/eller
anmälan enligt alkohollagen, lagen om tobak och liknande produkter, samt lagen
om handel med vissa receptfria läkemedel.
3 § Nyansökan om stadigvarande tillstånd till allmänheten

8 880 kr

4 § Nyansökan om stadigvarande tillstånd till slutet sällskap

6 660 kr

5 § Nyansökan (vid avslag av stadigvarande tillstånd om sökanden 4 440 kr
inte klarar kunskapsprovet, inom 3 månader efter avslagsbeslut)
6 § Fast ändring av stadigvarande serveringstillstånd,
4 440 kr
t ex serveringsyta (även gemensam), serveringstider eller catering
7 § Tillfällig ändring av stadigvarande serveringstillstånd

2 220 kr

8 § Tillfälligt eller stadigvarande serveringstillstånd
vid pausservering

3 330 kr

9 § Ändring av bolagsman eller ombildande av bolag

3 330 kr

10 § Tillfälligt tillstånd till allmänheten

3 890 kr

11 § För varje ytterligare dag tillkommer

280 kr

12 § Tillfälligt tillstånd till allmänheten då restauratör med
stadigvarande serveringstillstånd förestår serveringen
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2 220 kr

13 § För varje ytterligare dag tillkommer

280 kr

14 § Tillfälligt tillstånd till slutet sällskap

950 kr

15 § För varje ytterligare dag tillkommer

280 kr

16 § Avgift för handläggning av en ansökan får tas ut i förväg. Avgiften tas ut även
om ansökan avslås.
Avgifter för tillsyn av stadigvarande serveringstillstånd
17 § Fast årlig tillsynsavgift, stadigvarande tillstånd
till allmänheten

3 330 kr

18 § Fast årlig tillsynsavgift,
stadigvarande tillstånd till slutet sällskap eller vid pausservering

1 110 kr

19 § Anmälan om lokal för verksamhet med stadigvarande serveringstillstånd för
catering:
Ny lokal

450 kr

Redan godkänd lokal

280 kr

20 § Rörlig årlig tillsynsavgift baserad på årsomsättning i kronor för
alkoholdrycker, endast stadigvarande med vinstintresse
0 – 75 000

1 665 kr

75 001 – 150 000

2 780 kr

150 001 – 225 000

3 790 kr

225 001 – 300 000

5 000 kr

300 001 - 500 000

6 100 kr

500 001 – 750 000

7 220 kr

750 001 – 1 000 000

9 990 kr

1 000 001 – 2 000 000

12 765 kr

2 000 001 – 3 000 000

14 990 kr

3 000 001 – 4 000 000

17 210 kr

4 000 001 – 5 000 000

19 980 kr

5 000 001 – 6 000 000

22 200 kr

Mer än 6 000 000

24 420 kr

21 § Vid utebliven restaurangrapportering hamnar företaget automatiskt i den
högsta avgiftsgruppen.
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22 § Fast årlig tillsynsavgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott från och
med det kalenderår som serveringstillståndet har beviljats. Om verksamheten startar
efter den sista november tas avgiften ut fr.o.m. det kalenderår som följer efter det att
serveringstillståndet har beviljats. Det första verksamhetsåret hamnar företaget
automatiskt i den lägsta riskklassen eftersom noggrann granskning har gjorts av
företaget och dess verksamhet i samband med handläggning av ansökan om
serveringstillstånd.
23 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens omfattning,
tillsynsbehovet och övriga omständigheter får kommunen i det enskilda fallet sätta
ned eller efterskänka tillsynsavgiften.
Övriga avgifter
24 § Avgift för genomförande av kunskapsprov per provtillfälle för:
Stadigvarande

1670 kr

Tillfälligt till allmänheten

1110 kr

Tillfälligt till slutet sällskap

830 kr

25 § Förseningsavgift för att inte ha lämnat in
restaurangrapport i tid

2 220 kr

Avgifter tobak, folköl, receptfria läkemedel, elektroniska cigaretter
26 § Handläggning av ansökan om stadigvarande försäljning av
tobak

7 770 kr

27 § Handläggning av anmälan av försäljning av folköl

1110 kr

28 § Handläggning av anmälan av elektroniska cigaretter

1110 kr

29 § Fast årlig tillsynsavgift för detaljhandel och partihandel tobak 4440 kr
30 § Fast årlig tillsynsavgift detaljhandel tobak vid restauranger
som har serveringstillstånd

1670 kr

31 § Fast årlig tillsynsavgift folköl

1110 kr

32 § Fast årlig tillsynsavgift elektroniska cigaretter

1110 kr

33 § Fast årlig tillsynsavgift receptfria läkemedel

1110 kr

34 § Timavgift vid uppföljande kontrollbesök och kontroll som sker med anledning
av befogade klagomål samt handläggning av tillstånd eller tillsyn för övriga ärenden
debiteras 1110 kr per påbörjad tillsynstimme
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35 § Fast årlig tillsynsavgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott från och
med det kalenderår som anmälan har gjorts. Om verksamheten startar efter den sista
november tas avgiften ut fr.o.m. det kalenderår som följer efter det att anmälan har
gjorts.

Lagstöd för avgifter och/eller beräkningsgrunder
Alkohollagen 8 kap 10 §, lag om tobak och liknande produkter 8 kap 1-3 §§, lag om
handel av vissa receptfria läkemedel 23 §.
Timavgiften är beräknad på kostnader för personal, kompetensutveckling,
nämndens myndighetsutövning, material och utrustning, försäkringar, fordon,
lokalkostnader, investeringskostnader och administrationskostnader. Fasta
kostnaden är beräknad på uppskattad tid för handläggning multiplicerat med
timavgift.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-10-19

§ 224
Dnr 2021/822

Taxa för grävtillstånd 2022
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta Taxa för grävtillstånd 2022,
att taxan ska gälla från och med den 1 januari 2022, samt
att uppdra till Samhällsbyggnad att genomföra en översyn av taxan under
2022.
Sammanfattning av ärendet

För att gräva, schakta, sponta (stöd mur) eller göra liknande ingrepp i
kommunens mark krävs ett särskilt så kallat grävtillstånd från kommunen.
Tierps kommun har en befintlig taxa för detta ändamål som gäller till och
med 31 december 2021. Förslaget till beslut är att förlänga den innevarande
taxan samt att uppdra till Samhällsbyggnad att genomföra en översyn av
taxan under 2022. Syftet med översynen är att en gång per mandatperiod se
över taxan och ta fram ett förslag på taxa som ska gälla i fyra år framåt men
som justeras årligen med konsumentprisindex (KPI).
Barnrättskonsekvenser

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





Beslut utskottet samhällsbyggnad §127/2021
Handläggarens tjänsteutlåtande
Taxa för grävtillstånd 2022

Beslutet skickas till





Chef Samhällsbyggnadsenheten
Chef Förvaltning & Genomförande
Bredbandsamordnare

Ordförande sign

Justerare sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utskottet samhällsbyggnad
2021-10-05

§ 127
Dnr 2021/822

Taxa för grävtillstånd 2022
Beslut

Utskottet samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen hemställa
kommunfullmäktige besluta
att anta Taxa för grävtillstånd 2022,
att taxan ska gälla från och med den 1 januari 2022, samt
att uppdra till Samhällsbyggnad att genomföra en översyn av taxan under
2022.
Sammanfattning av ärendet

För att gräva, schakta, sponta (stöd mur) eller göra liknande ingrepp i
kommunens mark krävs ett särskilt så kallat grävtillstånd från kommunen.
Tierps kommun har en befintlig taxa för detta ändamål som gäller till och
med 31 december 2021. Förslaget till beslut är att förlänga den innevarande
taxan samt att uppdra till Samhällsbyggnad att genomföra en översyn av
taxan under 2022. Syftet med översynen är att en gång per mandatperiod se
över taxan och ta fram ett förslag på taxa som ska gälla i fyra år framåt men
som justeras årligen med konsumentprisindex (KPI).
Barnrättskonsekvenser

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




Handläggarens tjänsteutlåtande
Taxa för grävtillstånd 2022

Beslutet skickas till





Chef Samhällsbyggnadsenheten
Chef Förvaltning & Genomförande
Bredbandsamordnare

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign

1 (1)
Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande
Datum

Diarienummer

2021-09-27

KS 2021/822

Taxa för grävtillstånd 2022
Förslag till beslut

Utskottet samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen hemställa
kommunfullmäktige besluta
att anta Taxa för grävtillstånd 2022,
att taxan ska gälla från och med den 1 januari 2022, samt
att uppdra till Samhällsbyggnad att genomföra en översyn av taxan under
2022.
Sammanfattning av ärendet

För att gräva, schakta, sponta (stöd mur) eller göra liknande ingrepp i
kommunens mark krävs ett särskilt så kallat grävtillstånd från kommunen.
Tierps kommun har en befintlig taxa för detta ändamål som gäller till och
med 31 december 2021. Förslaget till beslut är att förlänga den
innevarande taxan samt att uppdra till Samhällsbyggnad att genomföra en
översyn av taxan under 2022. Syftet med översynen är att en gång per
mandatperiod se över taxan och ta fram ett förslag på taxa som ska gälla i
fyra år framåt men som justeras årligen med konsumentprisindex (KPI).
Barnrättskonsekvenser

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




Handläggarens tjänsteutlåtande
Taxa för grävtillstånd 2022

Beslutet skickas till





Chef Samhällsbyggnadsenheten
Chef Förvaltning & Genomförande
Bredbandsamordnare

Thomas Kihlström
Chef Samhällsbyggnad
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Dokumentets giltighet och beslut
Dokumentnamn: Taxa för grävtillstånd 2022
Gäller för:
Tierps kommun
Gäller fr o m:
2022-01-01
Gäller t o m:
2022-12-31
Fastställd av:
Fullmäktige § XX/2021
Fastställd:
2021-11-XX
Diarienummer:
KS 2021/822

Dokumentansvar och handläggning
Dokumentansvarig: Thomas Kihlström, Chef,
Samhällsbyggnad
Handläggare:
Thomas Kihlström, Chef,
Samhällsbyggnad
Dokumenthistorik
Tidigare beslut:
Kommunfullmäktige § 43/2020
Upphäver:
Taxa för grävtillstånd
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Inledning
Bakgrund
För att gräva, schakta, sponta (stöd/mur) eller göra liknande ingrepp i kommunens
mark krävs ett särskilt s.k. grävtillstånd från kommunen. För handläggningen av
grävtillstånd gäller en avgift.
I samband med arbeten på väg måste arbetsplatserna utmärkas och trafiken i vissa
fall ledas om. Dessa utmärkningar ska redovisas på en trafikanordningsplan (TAplan) som ska godkännas av kommunen innan arbetsplatsen får tas i anspråk. För
handläggningen av TA-planer gäller en avgift.
För att lägga ned och bibehålla ledningar i kommunens mark tecknas särskilda
markavtal. För rätten att ha dessa ledningar i marken förslås en avgift per meter
ledning. Utöver detta gäller avgifter för konstruktioner under mark som t.ex.
fundament och tankar/behållare av olika slag.
Det förekommer att grävning sker i kommunens mark utan tillstånd. Vid arbete på
väg är det av största vikt att arbetsplatsen är korrekt utmärkt både för allmänheten
som färdas på vägen och för de som har vägen som arbetsplats. För att tydliggöra
allvarlighetsgraden i detta gäller viten, bilaga 3.

Syfte
Den som vill gräva, schakta, sponta (stöd mur) eller göra andra ingrepp i
kommunens mark måste ha ett s.k. grävtillstånd. Vid arbeten på kommunala gator
och vägar kräver kommunen att det ska finnas en godkänd TA-plan. En TA-plan
ska t.ex. beskriva utmärkningen av arbetsplatsen, omledning av trafik,
måttangivelser för det utrymme som är disponibelt för trafikanter och i vissa fall
även beslut om tillfälliga lokala trafikföreskrifter. För att lägga ned och bibehålla
ledningar i kommunens mark tecknas särskilda markavtal. För rätten att ha dessa
ledningar i marken finns en avgift per meter ledning. Utöver detta finns avgifter för
konstruktioner under mark som t.ex. fundament och tankar/behållare av olika slag.
Avgifterna bekostar redan befintlig administration av särskilda markavtal.
Det förekommer att det grävs i kommunens mark utan tillstånd. Vid ingrepp i
kommunens mark är det viktigt att det finns en ansvarig utförare som kommunen
kan ha en dialog med när det gäller t.ex. återställning av marken. Saknas en
ansvarig utförare drabbas kommunen av kostnaderna för återställningen. För att
minimera grävningar utan tillstånd gäller vite med syftet att entreprenörer inte ska
chansa att gräva utan tillstånd.
Kommunen har ett ansvar som väghållare att trafiksäkerheten och framkomligheten
är god vid alla arbeten på kommunens gator och vägar. Kommunens
väghållaransvar fritar dock inte en entreprenör från ansvar för att arbetsplatsen är
korrekt utmärkt. Kommunen ger därför anvisningar om hur en arbetsplats ska
märkas ut, för att tydliggöra kravet i att TA-planer finns och efterlevs finns viten.
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Avgifter för grävtillstånd och TA-planer
Bilaga 1 Avgifter för grävtillstånd och TA-planer
Avgifter för tillstånd
Grävtillstånd
TA-plan där grävtillstånd ej är
tillämpligt
Tidsförlänging av tillstånd
Administrativ avgift

Avgift (exklusive
moms)
2 000 kr
2 000 kr
Avgift
500 kr

Bilaga 2 Markavtal – avgifter för ledningar och konstruktioner under mark,
där andra avtal inte är överenskommna
Avgifter för ledningar
Avgift
Ledning, kabel och dylikt D < 100 mm
5 kr/lpm
Minimiavgift
750 kr
Ledning, kulvert och
D ≥ 100 mm
(D*7 kr/m)/100
dylikt
Minimiavgift
750 kr
Fundament under mark
Fundament till parasoller,
köstolpar m.m
Minimiavgift

Avgift
270 kr/st

Konstruktioner under
mark
Grundkonstruktion,
oljetank, pelare,
regnvattenanläggning,
fettavskiljare och dylikt
Minimiavgift

Avgift

750 kr

70 kr/m2

750 kr

Avgifterna räknas om den 1 januari varje år enligt förändringen i oktober månads
konsumentprisindex (basår 1980).
Indextalet för oktober 2016 utgör då bastal.
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Bilaga 3 Vitesuttag vid arbete på Tierps kommuns mark
Tillstånd
Vite
När godkänt grävtillstånd saknas

10 000 kr

När godkänd trafikanordningsplan
(TA-plan) saknas

10 000 kr

Om inte tidsförlängning begärts
minst fem arbetsdagar innan sluttid
(gäller både grävtillstånd och TAplan)
Om TA planer ej finns tillgängliga
på arbetsplatsen

Anmärkning
eller

750 kr/kalenderdag

2 500 kr

Avsaknad av dokumenterad
egenkontroll

5 000 kr /grävtillstånd

Särskilda villkor vite
Om entreprenören inte uppfyller
kraven enligt särskilda villkor

Vite
2 500 kr/krav

Utmärkning
Om grundläggande vägmärken i
godkänd TA-plan saknas, t.ex.
vägmärke A20, X1, X2, X3, C31,
C2, C3 eller E11/E13, F25 saknas
När enstaka detaljer saknas eller är
bristfälliga

Anmärkning
eller
Anmärkning
eller

Fysisk avstängning
Om godkänd TA-plan ej är
tillämplig
Underlåtenhet att följa TA-plan
När enstaka detaljer saknas eller är
bristfälliga

Vite
5 000 kr

1 500 kr
Vite
10 000 kr

Anmärkning
eller
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10 000kr + 500kr per
fordon och arbetare per
dag tills det är åtgärdat.
1500kr

Personal och
arbetsområde
Om utmärkningsansvarige
inte befinner sig på
arbetsområdet eller är
nåbar på en fast arbetsplats
Om personalen saknar
godkänd utbildning eller
visar tydlig saknad av
kompetens
Om personalen saknar
varsel kläder eller brister i
varsel klädseln förekommer
Om personalen på plats inte
medverkar till att
anmärkning åtgärdas vid
anmodan
Entreprenadområde
Om mark tas i anspråk eller
schakt sker utanför
entreprenadområdet
Framkomlighet för
trafikanter
Om det inte går att komma
fram och eller det är farligt
att ta sig fram i trafikzonen
Om fordon eller maskiner
som används för arbetet,
där det klart framgår av
TA-planen att dessa skall
rymmas innanför den
fysiska avstängningen,
istället vistas i trafikzonen.
Vid tillfälliga störningar.
Exempelvis: inga
motlägg/fasning 1:3 mot
kantstöd, bristande
snöröjning eller
halkbekämpning.
Trafikanordningsmaterial
kvarlämnat efter avslutat
arbete.

Vite
2 500 kr

2 500 kr

1 500 kr/person
2 500 kr

Vite
5 000 kr/kalenderdag samt åläggs
att återställa ytan enligt
besiktningsmans bedömning
Vite
10 000 kr
2 500 kr

Anmärkning
eller
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1 500 kr

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-10-19

§ 225
Dnr 2021/824

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område samt
strålskyddslagen
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område samt
strålskyddslagen 2022,
att taxan ska gälla från och med den 1 januari 2022, samt
att timtaxan (timavgiften) vid tillämpning av taxan ska vara 1110 kr.
Sammanfattning av ärendet

En årlig översyn av timavgiften samt översyn av innehållet i taxan görs med
syfte att möta för verksamheten stigande kostnader. Detta för att
komplicerade ärenden ska avgifter utöver grundavgift kunna tas ut.
Timavgiften har indexjusterats. Ärenden för tillståndsprocess för
strandskydd samt värmepumpärenden har ändrats för att kunna ta ut mer
avgift i komplicerade ärenden. Taxan har i övrigt ändrats i ett antal punkter
utifrån att den har aktualiserats där det antagits nya lagstiftningar.
Beslutsmotivering

Timavgiften är höjd med budgeterade kostnader för tillsynen under år 2021
som beräkningsgrund. Timavgiften har höjts med motsvarande höjning av
konsumentprisindex, med avrundning för jämt antal kronor vilket
underlättar vid debitering.
Barnrättskonsekvenser

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

Taxorna ska täcka kostnader för att utföra tillstånds- och tillsynsdelen av
myndighetsutövningen inom rubricerade områden för Tierps kommun.
Beslutsunderlag




Beslut utskottet samhällsbyggnad § 128/2021
Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område samt
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Justerare sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utskottet samhällsbyggnad
2021-10-05

§ 128
Dnr 2021/824

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område samt
strålskyddslagen
Beslut

Utskottet Samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen hemställa
kommunfullmäktige besluta
att anta Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område samt
strålskyddslagen 2022,
att taxan ska gälla från och med den 1 januari 2022, samt
att timtaxan (timavgiften) vid tillämpning av taxan ska vara 1110 kr.
Sammanfattning av ärendet

En årlig översyn av timavgiften samt översyn av innehållet i taxan görs med
syfte att möta för verksamheten stigande kostnader. Detta för att
komplicerade ärenden ska avgifter utöver grundavgift kunna tas ut.
Timavgiften har indexjusterats. Ärenden för tillståndsprocess för
strandskydd samt värmepumpärenden har ändrats för att kunna ta ut mer
avgift i komplicerade ärenden. Taxan har i övrigt ändrats i ett antal punkter
utifrån att den har aktualiserats där det antagits nya lagstiftningar.
Beslutsmotivering

Timavgiften är höjd med budgeterade kostnader för tillsynen under år 2021
som beräkningsgrund. Timavgiften har höjts med motsvarande höjning av
konsumentprisindex, med avrundning för jämt antal kronor vilket
underlättar vid debitering.
Barnrättskonsekvenser

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

Taxorna ska täcka kostnader för att utföra tillstånds- och tillsynsdelen av
myndighetsutövningen inom rubricerade områden för Tierps kommun.
Beslutsunderlag
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Utskottet samhällsbyggnad
2021-10-05
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1 (2)
Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande
Datum

Diarienummer

2021-09-28

KS 2021/824

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område samt
strålskyddslagen 2022
Förslag till beslut

Utskottet Samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen hemställa
kommunfullmäktige besluta
att anta Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område samt
strålskyddslagen 2022,
att taxan ska gälla från och med den 1 januari 2022, samt
att timtaxan (timavgiften) vid tillämpning av taxan ska vara 1110 kr.
Sammanfattning av ärendet

En årlig översyn av timavgiften samt översyn av innehållet i taxan görs
med syfte att möta för verksamheten stigande kostnader. Detta för att
komplicerade ärenden ska avgifter utöver grundavgift kunna tas ut.
Timavgiften har indexjusterats. Ärenden för tillståndsprocess för
strandskydd samt värmepumpärenden har ändrats för att kunna ta ut mer
avgift i komplicerade ärenden. Taxan har i övrigt ändrats i ett antal punkter
utifrån att den har aktualiserats där det antagits nya lagstiftningar.
Beslutsmotivering

Timavgiften är höjd med budgeterade kostnader för tillsynen under år 2021
som beräkningsgrund. Timavgiften har höjts med motsvarande höjning av
konsumentprisindex, med avrundning för jämt antal kronor vilket
underlättar vid debitering.
Barnrättskonsekvenser

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

Taxorna ska täcka kostnader för att utföra tillstånds- och tillsynsdelen av
myndighetsutövningen inom rubricerade områden för Tierps kommun.
Beslutsunderlag
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Beslutet skickas till



Chef Miljö- och hälsoskyddsenheten

I tjänsten
Henrik Jokijärvi
Chef
Miljö- och hälsoskyddsenheten
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Inledning
Bakgrund
Enligt miljöbalken är det verksamhetsutövaren som har att visa att verksamheten
inte medför olägenhet för människors hälsa eller miljön. Verksamhetsutövaren ska
ha en fungerande egenkontroll och bekosta erforderliga utredningar och
undersökningar.

Syfte
Principen att förorenaren ska betala ligger till grund för ekonomiska
ställningstaganden inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Principen ingår i Riodokumentet (Polluter Pays Principle) och i EU:s Rom-fördrag. Riksdagen har med
detta som grund haft som utgångspunkt att myndigheternas verksamhet enligt
miljöbalken som huvudprincip ska vara avgiftsfinansierad.

Omfattning
Denna taxa gäller avgifter för Tierps kommuns kostnader för prövning och tillsyn
enligt miljöbalken eller bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken eller
med anledning av EU:s förordningar inom miljöbalkens tillämpningsområde, bl.a.
vad gäller naturvård- och kulturvård, skydd av områden, miljöfarlig verksamhet,
hälsoskydd, verksamheter som orsakar miljöskador, vattenverksamhet, skötsel av
jordbruksmark, kemiska produkter och biotekniska organismer, samt avfall och
producentansvar.
Utöver vad som anges i denna taxa kan ersättning till kommunen utgå bl.a. enligt 26
kap. 22 § miljöbalken för undersökningskostnader m.m. och enligt 25 kap. 2 §
miljöbalken för rättegångskostnader.
Avgift enligt denna taxa ska betalas för:
1. Handläggning och andra åtgärder med anledning av ansökningar om tillstånd,
dispens eller undantag
2. Handläggning och andra åtgärder med anledning av anmälan av verksamhet eller
åtgärd
3. Handläggning och andra åtgärder vid tillsyn i övrigt
Avgift enligt denna taxa tas inte ut för:
1. Tillsyn som föranleds av klagomål som är obefogat och inte kräver utredning
2. Handläggning som föranleds av att beslut av nämnd enligt miljöbalken eller
bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken överklagas
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Avgiftsbestämmelser
Enligt 27 kap 1 § i miljöbalken (1998:808) och 8 kap 14 § i strålskyddsförordning
(2018:506) får en kommunal nämnd ta ut avgift för prövning och tillsyn enligt en
taxa som kommunfullmäktige bestämmer.
Taxan baserar sig på SKR:s taxor och består av en huvuddel samt två bilagor.
Huvuddelen visar vilka paragrafer som styr rätten att ta ut avgifter och på vilket sätt
samt de undantag som finns för att sätta ner en avgift eller inte ta ut avgift alls. Den
reglerar även en fast timavgift som är baserad på kostnaden per
handläggningstimme. Taxebilaga 1 hanterar vilka avgifter som tas ut för prövning
av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn. Taxebilaga 2 hanterar
årsavgifter på de miljöfarliga verksamheter och hälsoskyddsobjekt som har
återkommande årlig tillsyn.

Lagstöd för avgifter och/eller beräkningsgrunder
Miljöbalken i 27 kap. 1 § första stycket med beräkningsgrunder baserade på SKR:s
förslag till taxor.
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Inledande bestämmelser
1 § Denna taxa gäller avgifter för Tierps kommuns kostnader för prövning och tillsyn enligt
miljöbalken eller bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken eller med anledning av EU:s
förordningar inom miljöbalkens tillämpningsområde, bl.a. vad gäller naturvård- och kulturvård,
skydd av områden, miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd, verksamheter som orsakar miljöskador,
vattenverksamhet, skötsel av jordbruksmark, kemiska produkter och biotekniska organismer, samt
avfall och producentansvar.
Utöver vad som anges i denna taxa kan ersättning till kommunen utgå bl.a. enligt 26 kap. 22 §
miljöbalken för undersökningskostnader m.m. och enligt 25 kap. 2 § miljöbalken för
rättegångskostnader.
2 § Avgift enligt denna taxa ska betalas för:
1. Handläggning och andra åtgärder med anledning av ansökningar om tillstånd, dispens eller
undantag
2. Handläggning och andra åtgärder med anledning av anmälan av verksamhet eller åtgärd
3. Handläggning och andra åtgärder vid tillsyn i övrigt
3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för:
1. Tillsyn som föranleds av klagomål som är obefogat och inte kräver utredning
2. Handläggning som föranleds av att beslut av nämnd enligt miljöbalken eller bestämmelser
meddelade med stöd av miljöbalken överklagas
4 § Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkande av avgift fattas av Kommunstyrelsen
respektive Jävsnämnden.
5 § Enligt 27 kap. 3 § miljöbalken är alla som är skyldiga att betala avgift enligt denna taxa eller
enligt 26 kap. 22 § miljöbalken skyldiga att lämna de uppgifter som behövs för att avgiftens eller
ersättningens storlek ska kunna bestämmas.
Avgiftsuttag sker
1.
2.
3.
4.

I förhållande till den handläggningstid som i taxan bestämts för ärendet (fast avgift),
I förhållande till den årliga handläggningstid som anläggningen eller verksamheten tilldelats
(årlig tillsynsavgift),
I förhållande till den faktiskt nedlagda handläggningstiden i det enskilda ärendet (timavgift)
Enligt de andra grunder som anges i taxan.

Timtaxa
6 § Vid tillämpningen av denna taxa är timtaxan 1110 kronor per hel timme handläggningstid.
7 § I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid avses med
handläggningstid den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt för inläsning
av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, revisioner,
provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt i ärendet samt föredragning och beslut. Sådan
avgift tas ut för varje halv timme nedlagd handläggningstid. Om den sammanlagda
handläggningstiden understiger en halv timme per år tas ingen timavgift ut. För inspektioner,
mätningar och andra kontroller som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00 lördagar,
söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas
avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift.
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8 § Kommunstyrelsen får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i denna taxa antagna
fasta avgifterna och timavgifterna med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas
förändring i konsumentprisindex (totalindex) räknat fram till den 1 oktober året före avgiftsåret.
Basmånad för indexuppräkning är oktober månad 2013.

Avgifter för prövning
9 § Avgift för prövning av ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag ska betalas i form av fast
avgift genom att den handläggningstid som anges i taxebilaga 1 multipliceras med timtaxan eller i
form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med
timtaxan eller enligt de grunder i övrigt som anges i taxebilaga 1.
Avgift för prövning ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som ansökningen avser. Då fast avgift
tillämpas kan den tas ut innan handläggningen påbörjas.
10 § Om det i beslut om tillstånd föreskrivs att en anordning inte får tas i bruk förrän den har
besiktigats och godkänts av nämnden, ingår kostnaden för en sådan besiktning i den fasta avgiften.
Kan anordningen då inte godkännas, varför besiktning måste ske vid ytterligare tillfälle, tas timavgift
ut för kommunens kostnader med anledning av den tillkommande handläggningstiden.
11 § Avgift för prövning ska betalas av sökanden. Avgift tas inte ut för en ansökan som återkallats
innan handläggningen har påbörjats.
12 § Avgift för prövning ska betalas även om ansökan avslås.
13 § I ärenden om ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet som prövas av kommunen är
sökanden i förekommande fall också skyldig att ersätta kommunens kostnader enligt 19 kap. 4 och 5
§§ miljöbalken för sakkunniga som har tillkallats av kommunen och för kungörelser i ärendet.
Sökanden är även skyldig att ersätta kommunens kostnader för kungörelser i ärenden om tillstånd,
dispens eller undantag enligt 7 kap. miljöbalken eller förordningen (1998:1252) om områdesskydd
enligt miljöbalken.
14 § Utöver avgift för prövning, kan avgift för tillsyn komma att tas ut för den verksamhet eller
åtgärd som prövningen avser enligt vad som anges i denna taxa.

Avgifter med anledning av anmälan
15 § Avgift för handläggning av anmälan av verksamhet eller åtgärd ska betalas i form av fast avgift
genom att den handläggningstid som anges i taxebilaga 1 multipliceras med timtaxan eller i form av
timavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan
eller enligt de grunder i övrigt som anges i taxebilaga 1.
Om en anmälan omfattar flera miljöfarliga verksamheter enligt taxebilaga 2 ska full avgift betalas
för den punkt som medför den högsta avgiften med tillägg av 25 procent av summan av de belopp
som anges för övriga verksamheter.
Avgift med anledning av anmälan ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som anmälan avser. Då
fast avgift tillämpas kan den tas ut innan handläggningen påbörjas.
16 § Avgift för handläggning av anmälan ska betalas av den som bedriver eller avser att bedriva
verksamheten eller vidta åtgärden. I ärenden om anmälan av miljöfarlig verksamhet med
beteckningen C i miljöprövningsförordning (2013:251) är denne i förekommande fall också skyldig
att ersätta kommunens kostnader för kungörelser i ärendet. Avgift tas inte ut för en anmälan som
återkallats innan handläggningen har påbörjats.
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17 § Utöver avgift med anledning av handläggning av anmälan, kan avgift för tillsyn i övrigt komma
att tas ut för den verksamhet eller åtgärd anmälan avser enligt vad som anges i denna taxa.

Avgift för tillsyn i övrigt
18 § För regelbunden tillsyn över sådan miljöfarlig verksamhet eller hälsoskyddsverksamhet som
anges i taxebilaga 2 ska betalas en årlig tillsynsavgift som baseras på den tillsynstid som
Kommunstyrelsen respektive Jävsnämnden tilldelar anläggningen eller verksamheten. Tillsynstiden
bestäms genom en riskbedömning av anläggningen eller verksamheten bestående av en
avgiftsklassificering enligt taxebilaga 2. Den årliga tillsynsavgiften beräknas genom att tilldelad
tillsynstid multipliceras med timtaxan.
Inspektioner och andra tillsynsinsatser med anledning av att verksamhetsutövaren bryter mot villkor,
eller inte åtlyder förelägganden eller förbud eller som föranleds av extraordinära händelser, ingår
inte i den fasta årsavgiften. För sådana åtgärder tas timavgift ut.
19 § Avgifter för tillsyn i övrigt ska betalas i form av fast årlig avgift genom att den
handläggningstid som anges för anläggningen eller verksamheten i taxebilaga 1 multipliceras med
timtaxan eller i form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet
multipliceras med timtaxan eller enligt de grunder i övrigt som anges i taxebilaga 1.
Inspektioner och andra tillsynsinsatser med anledning av att verksamhetsutövaren bryter mot villkor,
inte åtlyder förelägganden eller förbud eller som föranleds av extraordinära händelser, ingår inte i
den fasta årsavgiften. För sådana åtgärder tas timavgift ut.
20 § För verksamhet som tillståndsprövats ska avgiften bestämmas med utgångspunkt från vad som
föreskrivs i tillståndsbeslutet om tillåten produktionsvolym eller motsvarande.
Om en fabrik, anläggning eller annan inrättning omfattar flera miljöfarliga verksamheter enligt
taxebilaga 2 ska full avgift betalas för den punkt som medför den högsta avgiften med tillägg av 25
procent av summan av de belopp som anges för de övriga verksamheterna.
21 § Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Sådan avgift ska betalas från och
med det kalenderår som följer efter det att beslut om tillstånd till verksamheten har meddelats eller
anmälan skett - eller i de fall tillstånd eller anmälan inte krävs - verksamheten har påbörjats. För
tillsyn som sker dessförinnan och som inte ingår i avgift för prövning eller för handläggning av
anmälan, tas timavgift ut. Fast årlig avgift ska betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat
kalenderår som verksamheten bedrivs.
22 § Avgift för tillsyn ska betalas av den som bedriver eller avser att bedriva verksamheten eller
vidta åtgärd som föranleder avgiften. För tillsyn över miljöskador enligt 10 kap. miljöbalken, ska
tillsynsavgiften betalas av den som enligt 10 kap. miljöbalken är ansvarig för avhjälpande eller
kostnader.

Nedsättning av avgift
23 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, tillsynsbehovet,
nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, får avgift i ett enskilt fall enligt denna taxa
sättas ned eller efterskänkas.
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Betalning av avgift
24 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Tierps kommun. Betalning ska ske inom tid
som anges i beslutet om avgift eller i räkning.

Verkställighetsfrågor m.m.
25 § Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 4 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn
enligt miljöbalken, framgår att kommunal nämnds beslut om avgift får verkställas enligt
utsökningsbalken.
26 § Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 5 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn
enligt miljöbalken, framgår att kommunal nämnd får bestämma att dess beslut om avgift ska gälla
omedelbart även om det överklagas.
27 § Enligt 19 kap. 1 § miljöbalken överklagas kommunal nämnds beslut om avgift hos
länsstyrelsen.
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Taxebilaga 1 - Avgifter för prövning av ansökan,
handläggning av anmälan samt övrig tillsyn

ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENLIGT 2 KAP.
MILJÖBALKEN

AVGIFT
Timmar (h)

Tillsyn i övrigt
Tillsyn över att miljöbalkens hänsynsregler (2 kap. 2-5 §§) efterlevs

Timavgift i de fall
tillsynen inte ingår i
den årliga
tillsynsavgiften
enligt taxebilaga 2

SKYDD AV OMRÅDEN ENLIGT 7 KAP. MILJÖBALKEN
Prövning
Prövning av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna

8 grundavgift.
Timavgift därutöver
Prövning av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som inte får utföras
timavgift
utan tillstånd enligt föreskrifter för natur- och kulturreservat eller
vattenskyddsområde
Prövning av ansökan om dispens eller undantag från föreskrifter för natur- och
kulturreservat, naturminne, djur- och växtskyddsområde eller vattenskyddsområde

timavgift

Anmälan
Handläggning av anmälan om en verksamhet eller åtgärd inom natur- och
kulturreservat eller vattenskyddsområde som kräver anmälan enligt föreskrifter för
natur- och kulturreservat eller vattenskyddsområde

timavgift

Tillsyn
Tillsyn som gäller skydd av områden, djur- och växtarter, naturmiljön i övrigt,
vilthägn eller allemansrätten

timavgift

MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENLIGT 9 KAP. MILJÖBALKEN
Prövning
Prövning av ansökan om inrättande av avloppsanordning eller anslutning av
vattentoalett enligt 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd avseende:
1. Vattentoalett till sluten tank

4

2. Vattentoalett med avloppsutsläpp till mark eller vatten

8

3. Inrättande av annan avloppsanordning enligt vad kommunen föreskrivit
(BDT inom detaljplan eller vattenskyddsområde)
4. Ansluta vattentoalett till befintlig avloppsanordning

4

5. Tillståndspliktig avloppsanordning för 6-25 personekvivalenter
6. Tillståndspliktig avloppsanordning för 26-200 personekvivalenter
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4
10
timavgift

7. Förnyelse av tillstånd enligt ovanstående punkterna 1-6, då tiden för att ta
tillståndet i anspråk har löpt ut.

timavgift

8. Ändring av tillstånd enligt ovanstående punkterna 1-6, för byte av produkt
för rening då tillstånd erhållits max 5 år tillbaka i tiden och miljö- och
hälsoskyddsförhållandena är de samma.

timavgift

9. Inrättande av flera avloppsanordningar enligt punkterna 1, 2 eller 3 på
samma fastighet och vid samma tillfälle
Prövning av ansökan enligt 17 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd att inrätta värmepumpsanläggning för utvinning av
värme ur mark, ytvatten eller grundvatten enligt vad kommunen föreskrivit
avseende:
1. Berg- eller ytjordvärmeanläggning. Gäller anläggningar med max 2 borrhål
2. Bergvärmeanläggning med fler än 2 borrhål per fastighet.
3. Övriga anläggningar

timavgift

3
5 grundavgift
Timavgift därutöver
timavgift

Anmälan
Handläggning av anmälan avseende:
1. Inrättande av avloppsanordning utan vattentoalett enligt 13 § förordningen
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

4

2. Ändring av avloppsanordning enligt 14 § förordningen (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

4

3. Anmälningspliktig verksamhet enligt miljöprövningsförordning (2013:251)

Belopp som
motsvarar den årliga
tillsynsavgiften som
utgår för verksamhet
enligt taxebilaga 2
4. Ändring av anmälningspliktig verksamhet enligt miljöprövningsförordning
timavgift
(2013:251)
Handläggning av anmälan avseende inrättande av värmepumpsanläggning för
utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten enligt 17 § förordningen
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet avseende:
1. Berg- eller ytjordvärmeanläggning. Gäller anläggningar med max 2 borrhål
2
2. Bergvärmeanläggning med fler än 2 borrhål per fastighet.
3. Övriga anläggningar

5 grundavgift
Timavgift därutöver
timavgift

Tillsyn
Återkommande tillsyn över miljöfarlig verksamhet enligt förteckning i taxebilaga Årlig tillsynsavgift
2
enligt taxebilaga 2
Tillsyn över miljöfarlig verksamhet och/eller tillsyn enligt miljöbalken i övrigt

timavgift

HÄLSOSKYDD ENLIGT 9 KAP. MILJÖBALKEN
Prövning
Prövning av ansökan om att hålla vissa djur inom område med detaljplan eller
områdesbestämmelser enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av 39 §
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet
1. Nötkreatur, häst, get, får eller svin

Timavgift

2. Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur

Timavgift

3. Orm som inte anges i 4

Timavgift
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4. Giftorm

Timavgift

Annan prövning av frågor om tillståndsdispenser enligt lokala föreskrifter för
människors hälsa

Timavgift

Anmälan
Handläggning av anmälan om att anlägga gödselstad eller annan upplagsplats för
djurspillning enligt 37 och 42 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd

2

Handläggning av anmälan enligt 38 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd om att driva eller arrangera
1. Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling
som innebär risk för blodsmitta eller annan smitta genom användning av
skalpeller, akupunkturnålar, piercningsverktyg eller andra liknande skärande
eller stickande verktyg
2. Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars används av
många människor
3. Skol- och fritidsverksamhet

3

timavgift
timavgift

Handläggning av anmälan enligt strålskyddslagen

timavgift

Tillsyn
Återkommande tillsyn över hälsoskyddsverksamhet enligt förteckning i taxebilaga
2
Tillsyn i övrigt av hälsoskydd
Tillsyn i övrigt enligt strålskyddslagen

Årlig tillsynsavgift
enligt taxebilaga 2
timavgift
timavgift

Provtagning
Provtagning av badvatten enligt Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna
råd om badvatten NFS 2008:8 vid anläggning eller strandbad samt
Socialstyrelsens allmänna råd om bassängbad, SOSFS 2004:7.
Analyskostnader samt transporter eller fraktkostnader tillkommer.
1. Strandbad
2. Övriga badanläggningar

timavgift
timavgift

MILJÖSKADOR ENLIGT 10 KAP. MILJÖBALKEN
Prövning
Prövning enligt 10 kap. 14 § miljöbalken om de åtgärder som en
verksamhetsutövare har redogjort för enligt 10 kap. 12 eller 13 §§ miljöbalken är
lämpliga och tillräckliga

timavgift

Anmälan
Handläggning enligt 10 kap. 11- 13 §§ miljöbalken med anledning av underrättelse
från verksamhetsutövare
Handläggning enligt 18 § förordningen (2007:19) om PCB m.m.

timavgift
timavgift

Tillsyn
Tillsyn av mark- och vattenområden, grundvatten, byggnader och anläggningar
samt allvarliga miljöskador enligt 10 kap. miljöbalken

VATTENVERKSAMHET ENLIGT 11 KAP. MILJÖBALKEN
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timavgift

Tillsyn
Tillsyn av vattenverksamhet

timavgift

JORDBRUK OCH ANNAN VERKSAMHET ENLIGT 12 KAP.
MILJÖBALKEN
Anmälan
Handläggning av anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken

timavgift

Tillsyn
Tillsyn över verksamhet som berörs av föreskrifter som meddelats enligt 12 kap.
10 § miljöbalken
Tillsyn i övrigt av jordbruk och annan verksamhet

timavgift
timavgift

KEMISKA PRODUKTER ENLIGT 14 KAP. MILJÖBALKEN
Prövning
Prövning av ansökan enligt Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2015:9) spridning
och viss övrig hantering av växtskyddsmedel

4

Anmälan
Handläggning av anmälan enligt Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2015:9)
spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel
Handläggning av anmälan enligt 9 kap. 1 § Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS
2017:5) om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga
vätskor och spilloljor
Handläggning av anmälan enligt 3 § förordningen (1985:997) om
anmälningsskyldighet beträffande asbest i ventilationsanläggningar

2
timavgift
timavgift

Information
Underrättelse och samråd innan installation eller konvertering sker av sådan
utrustning som innehåller 14 ton koldioxidekvivalenter f-gas eller mer.

timavgift

Rapport om det under någon del av ett kalenderår finns minst 14 ton
koldioxidekvivalenter i en stationär anläggning eller i en mobil utrustning som
omfattas av läckagekontroll enligt 11 § eller enligt artikel 3.3 andra stycket och
4.1-4.3 i EU-förordningen om f-gaser.
Övrig tillsyn av fluorerade växthusgaser, som inte omfattas av fast avgift för tillsyn
enligt taxebilaga 2.

timavgift

timavgift

Handläggning av information enligt 3 kap 1 § 1 st Naturvårdsverkets föreskrifter
om skydd mot mark- och vatten-förorening vid hantering av brandfarliga vätskor
och spilloljor (NFS 2017:5) och miljötillsynsförordningen (2011:13):
Information innan installation påbörjas eller hantering inleds av brandfarliga
vätskor eller spillolja i cistern ovan eller i mark som rymmer mer än 1 m3
vätska (inom vattenskyddsområde hantering av mer än 250 liter brandfarliga
vätskor eller spillolja) med tillhörande rörledningar.
Information om cistern som tagits ur bruk.
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Timavgift

Timavgift

Kopior på rapporter från kontroller, inklusive periodiska kontroller, av
cisterner och rörledningar.

Timavgift

Övrig tillsyn av hantering av brandfarliga vätskor och spillolja, som inte
omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.

Timavgift

Tillsyn
Tillsyn av anläggningar som innehåller CFC, HCFC, halon, HFC vilka ska
lämna rapport enligt 15 § förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser
Tillsyn i övrigt av kemiska produkter

timavgift
timavgift

AVFALL OCH PRODUCENTANSVAR ENLIGT 15 KAP.
MILJÖBALKEN
Prövning
Prövning av ansökan om dispens avseende avfallshantering enligt kommunens
föreskrifter i Renhållningsordningen
1. Förlängt intervall för tömning av slam (31 §)
2. Eget omhändertagande av slam eller latrin (29 §) och befrielse från
skyldighet att lämna slam eller latrin (35 §)
3. Befrielse från skyldighet att lämna kärl- och säckavfall (34 §)
Förnyelse av dispens enligt ovanstående punkter 1, 2 eller 3 vid oförändrade
förhållanden
Prövning av ansökan om tillstånd att själv återvinna och bortskaffa avfall på
fastigheten enligt 15 kap. 18 § tredje och fjärde styckena miljöbalken
Prövning eller tillsyn av övriga ärenden enligt renhållningsordningen

1
- Grundavgift 1 h
- Timtaxa max 1 h
därutöver
- Grundavgift 2 h
- Timtaxa max 2 h
därutöver
0,5
timavgift
timavgift

Anmälan
Handläggning av anmälan avseende avfallshantering enligt kommunens
föreskrifter i Renhållningsordningen
1a. Kompostering av matavfall via anmälan med pappersblankett
1b. Kompostering av matavfall vid anmälan via e-blankett via www.tierp.se
Lägre tid beror på mindre administration vid hantering.
2. Spridande av källsorterad urin
3. Spridande av källsorterad urin vid samtidig prövning av eget
omhändertagande av slam och latrin
4. Ärende 1a, 1b, 2 och 3 är grundavgift. Vid ärenden som överstiger detta i
handläggningstid kan timtaxa tas ut utöver grundavgift.
Handläggning av anmälan i övriga fall om att på fastigheten återvinna eller
bortskaffa annat hushållsavfall än trädgårdsavfall enligt avfallsförordning
(2020:614)

1
0,5
0,5
Ingen avgift utöver
den för prövning
timavgift
timavgift

Tillsyn
Tillsyn över transportörer av farligt avfall med tillstånd enligt avfallsförordningen
(2020:614)

timavgift

Tillsyn i övrigt av avfallshantering och producentansvar

timavgift
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Taxebilaga 2 - Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet
Följande förkortningar används i tabellen: KK= Klassningskod, TF= Tidsfaktor,
PN= Prövningsnivå T= Timavgift
Med tidsfaktor (TF) avses den tillsynstid i timmar som kommunen tilldelat
respektive verksamhet. Prövningsnivån (PN) anger var tillstånd ska sökas eller
anmälan göras:
A: tillstånd ska sökas hos miljödomstol
B: tillstånd ska sökas hos länsstyrelse
C: anmälan ska göras till kommunal nämnd
U: verksamheten är varken tillstånds- eller anmälningspliktig men bedöms kräva
återkommande tillsyn
KK

TF

PN

Beskrivning
JORDBRUK

1.10

15

B

1.11

15

B

1.20-1

8

C

Djurhållning m.m.
Anläggning för djurhållning med
1. mer än 40 000 platser för fjäderfän,
2. mer än 2 000 platser för slaktsvin som är tyngre än 30
kilogram och avsedda för produktion (som slaktsvin räknas
även obetäckta gyltor),
3. mer än 750 platser för suggor (som suggor räknas även
betäckta gyltor), eller
4. så många platser för fjäderfän, slaktsvin eller suggor att
platserna tillsammans motsvarar mer än 200 djurenheter
definierade som i 1.20.
Anläggning med stadigvarande djurhållning av nötkreatur,
hästar eller minkar med mer än 400 djurenheter, dock ej
inhägnad.
Med en djurenhet avses
1. en mjölkko (som mjölkko räknas även sinko),
2. sex kalvar som är en månad eller äldre (med kalvar avses
nötkreatur upp till sex månaders ålder, kalvar yngre än en
månad räknas till moderdjuret),
3. tre övriga nöt, sex månader eller äldre,
4. en häst, inklusive föl upp till sex månaders ålder, eller
5. tio minkhonor för avel, inklusive valpar upp till åtta
månaders ålder och avelshannar.
Anläggning med stadigvarande djurhållning med mer än 200
djurenheter men högst 400 djurenheter, dock ej inhägnad.
Med en djurenhet avses
1. en mjölkko (som mjölkko räknas även sinko),
2. sex kalvar som är en månad eller äldre (med kalvar avses
nötkreatur upp till sex månaders ålder, kalvar yngre än en
månad räknas till moderdjuret),
3. tre övriga nöt, sex månader eller äldre,
4. tre suggor, inklusive smågrisar upp till tolv veckors ålder
(betäckta gyltor räknas som suggor),
5. tio slaktsvin eller avelsgaltar, tolv veckor eller äldre (som
slaktsvin räknas även obetäckta gyltor),
6. en häst, inklusive föl upp till sex månaders ålder,

15
249

KK

1.20-2

TF

6

PN

C

Beskrivning
7. tio minkhonor för avel, inklusive valpar upp till åtta
månaders ålder och avelshannar,
8. etthundra kaniner,
9. etthundra värphöns, sexton veckor eller äldre (kycklingmödrar räknas som värphöns),
10. tvåhundra unghöns upp till sexton veckors ålder,
11. tvåhundra slaktkycklingar,
12. etthundra kalkoner, gäss eller ankor, inklusive kycklingar
och ungar upp till en veckas ålder,
13. femton strutsfåglar av arterna struts, emu eller nandu,
inklusive kycklingar upp till en veckas ålder,
14. tio får eller getter, sex månader eller äldre, eller
15. fyrtio lamm eller killingar upp till sex månaders ålder. För
andra djurarter motsvaras en djurenhet av det antal djur som
har en årlig sammanlagd utsöndring motsvarande 100 kilogram
kväve eller 13 kilogram fosfor i färsk träck eller urin. Vid
beräkningen av antalet djur skall väljas det alternativ av kväve
eller fosfor som ger det lägsta antalet djur.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. renskötsel, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1.10 eller 1.11.
Anläggning med stadigvarande djurhållning med mer än 100
djurenheter men högst 200 djurenheter, dock ej inhägnad.
Med en djurenhet avses
1. en mjölkko (som mjölkko räknas även sinko),
2. sex kalvar som är en månad eller äldre (med kalvar avses
nötkreatur upp till sex månaders ålder, kalvar yngre än en
månad räknas till moderdjuret), 3. tre övriga nöt, sex månader
eller äldre,
4. tre suggor, inklusive smågrisar upp till tolv veckors ålder
(betäckta gyltor räknas som suggor),
5. tio slaktsvin eller avelsgaltar, tolv veckor eller äldre (som
slaktsvin räknas även obetäckta gyltor),
6. en häst, inklusive föl upp till sex månaders ålder,
7. tio minkhonor för avel, inklusive valpar upp till åtta
månaders ålder och avelshannar,
8. etthundra kaniner,
9. etthundra värphöns, sexton veckor eller äldre (kycklingmödrar räknas som värphöns),
10. tvåhundra unghöns upp till sexton veckors ålder,
11. tvåhundra slaktkycklingar,
12. etthundra kalkoner, gäss eller ankor, inklusive kycklingar
och ungar upp till en veckas ålder,
13. femton strutsfåglar av arterna struts, emu eller nandu,
inklusive kycklingar upp till en veckas ålder,
14. tio får eller getter, sex månader eller äldre, eller
15. fyrtio lamm eller killingar upp till sex månaders ålder. För
andra djurarter motsvaras en djurenhet av det antal djur som
har en årlig sammanlagd utsöndring motsvarande 100 kilogram
kväve eller 13 kilogram fosfor i färsk träck eller urin. Vid
beräkningen av antalet djur skall väljas det alternativ av kväve
eller fosfor som ger det lägsta antalet djur.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
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KK

TF

PN

Beskrivning
1. renskötsel, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1.10 eller 1.11.

1.2001

2

U

1.30

8

C

1.3001

6

U

1.3002

4

U

1.3003

2

U

1.3004

6

U

5.10

15

B

5.20

6

C

5.2001

2

U

10.10

12

B

10.1001

2

U

10.11

15

B

10.20

12

B

10.30

10

C

Djurhållning 30-100 djurenheter
Odling
Uppodling av annan mark än jordbruksmark för produktion av
foder, livsmedel eller annan liknande jordbruksproduktion.
Växthus eller plantskola med en odlingsyta som är större än
5000 kvadratmeter
Växthus eller plantskola med en odlingsyta som är större än
2000 men högst 5000 kvadratmeter
Växthus eller plantskola med en odlingsyta som är högst 2000
kvadratmeter
Anläggning för torkning av gödsel
FISKODLING M.M.
Fiskodling eller övervintring av fisk där mer än 40 ton foder
förbrukas per kalenderår.
Fiskodling eller övervintring av fisk där mer än 1,5 ton foder
förbrukas per kalenderår, om inte verksamheten är
tillståndspliktig enligt 5.10.
Fiskodling eller övervintring av fisk där högst 1,5 ton foder
förbrukas per kalenderår.
UTVINNING, BRYTNING OCH BEARBETNING AV
TORV, OLJA, GAS, KOL, MALM, MINERAL, BERG,
NATURGRUS M.M
Berg, naturgrus, torv, och andra jordarter
Täkt av torv med ett verksamhetsområde som är större än 150
hektar, om verksamheten inte
1. omfattas av en bearbetningskoncession enligt lagen
(1985:620) om vissa torvfyndigheter, eller
2. endast innebär uppläggning och bortforsling av redan
utbrutet och bearbetat material efter det att tillsynsmyndigheten
meddelat beslut om att täkten är avslutad.
Uppläggning och bortforsling av redan utbrutet och bearbetat
material (torv) efter det att tillsynsmyndigheten meddelat beslut
om att täkten är avslutad.
Täkt av berg med ett verksamhetsområde som är större än 25
hektar, om verksamheten inte endast innebär uppläggning och
bortforsling av redan utbrutet och bearbetat material efter det
att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att täkten är
avslutad.
Täkt för annat än markinnehavarens husbehov av berg,
naturgrus eller andra jordarter, om verksamheten inte
1. omfattas av en bearbetningskoncession enligt lagen
(1985:620) om vissa torvfyndigheter,
2. är tillståndspliktig enligt lagen (1966:314) om
kontinentalsockeln,
3. är tillståndspliktig enligt 10.10 eller 10.11, eller
4. endast innebär uppläggning och bortforsling av redan
utbrutet och bearbetat material efter det att tillsynsmyndigheten
meddelat beslut om att täkten är avslutad.
Täkt för markinnehavarens husbehov av mer än 10 000 ton
naturgrus (totalt uttagen mängd).
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10.3001
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6
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10.40

6
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10.4001

2
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10.50

8

C

10.5001

4

U

10.60

8

C

10.6001

4
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Täkt för markinnehavarens husbehov av högst 10 000 ton
naturgrus (totalt uttagen mängd).
Täkt för markinnehavarens husbehov av
1. mer än 10 000 ton berg (totalt uttagen mängd),
2. torv med ett verksamhetsområde större än 5 hektar, eller
3. mer än 50 000 kubikmeter torv (totalt uttagen mängd).
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om
verksamheten
1. omfattas av bearbetningskoncession enligt lagen (1985:620)
om vissa torvfyndigheter, eller
2. är tillståndspliktig enligt 10.10 eller 10.11.
Täkt för markinnehavarens husbehov av
1. högst 10 000 ton berg (totalt uttagen mängd),
2. torv med ett verksamhetsområde högst 5 hektar, eller
3. högst 50 000 kubikmeter torv (totalt uttagen mängd).
Anläggning för sortering eller krossning av berg, naturgrus
eller andra jordarter
1. inom område som omfattas av detaljplan eller
områdesbestämmelser, eller
2. utanför område som omfattas av detaljplan eller
områdesbestämmelser, om verksamheten bedrivs på samma
plats under en längre tid än trettio kalenderdagar under en
tolvmånadersperiod.
Anläggning för sortering eller krossning av berg, naturgrus
eller andra jordarter
1. inom område som omfattas av detaljplan eller
områdesbestämmelser, eller
2. utanför område som omfattas av detaljplan eller
områdesbestämmelser, om verksamheten bedrivs på samma
plats under högst trettio kalenderdagar under en
tolvmånadersperiod.
Anläggning för framställning, bearbetning eller omvandling av
bränsle eller bränsleprodukt som baseras på mer än 500 ton
torv per kalenderår.
Anläggning för framställning, bearbetning eller omvandling av
bränsle eller bränsleprodukt som baseras på högst 500 ton torv
per kalenderår.

11.10

30

A

11.20

15

B

11.30

10

C

13.10

140

A

13.20

70

A

13.30

50

B

Råpetroleum, naturgas och kol
Utvinning av råolja eller naturgas inom de områden som anges
i 4 kap. 5 § miljöbalken.
Utvinning av råolja eller naturgas inom andra områden än de
som avses i 11.10.
Industriell tillverkning av briketter av kol eller brunkol.
Malm och mineral
Gruvdrift eller gruvanläggning för brytning av malm, mineral
eller kol, om verksamheten inte är tillstånds- eller
anmälningspliktig enligt någon av beskrivningarna i 10.10 10.40.
Anläggning för rostning eller sintring av metallhaltig malm om
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 13.30.
Anläggning för rostning eller sintring av metallhaltig malm för
provändamål.
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13.40

140

A

13.50

55

B

13.60

25

B

13.70

6
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Beskrivning
Anläggning för annan bearbetning eller anrikning av malm,
mineral eller kol än rostning och sintring, om verksamheten
inte är tillståndspliktig enligt 13.50.
Provbrytning inklusive annan bearbetning eller anrikning av
malm, mineral eller kol än rostning och sintring.
Anläggning för utvinning och produktion av asbest.
Annan utvinningsindustri
Djupborrning, som inte omfattas av 11.10 eller 11.20.
LIVSMEDEL OCH FODER M.M.

15.10-1

75

B

15.10-2

35

B

15.20

20

B

15.30

8

C

15.3001

4

U

15.40

80

B

15.41

80

B

15.50-1

40

C

15.50-2

30

C

15.5001

12

U

15.50-3

35

C

Animaliska råvaror
Slakteri för en produktion baserad på mer än 50 000 ton
slaktvikt per kalenderår.
Slakteri för en produktion baserad på mer än 12 500 men högst
50 000 ton slaktvikt per kalenderår.
Slakteri för en produktion baserad på mer än 7 500 ton
slaktvikt per kalenderår, om verksamheten inte är
tillståndspliktig enligt 15.10.
Slakteri för en produktion baserad på mer än 50 ton slaktvikt
per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt
15.10 eller 15.20.
Slakteri för en produktion baserad på högst 50 ton slaktvikt per
kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt
15.10 eller 15.20.
Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och
behandling av animaliska råvaror (utom mjölk) för en
produktion av mer än 18 500 ton produkter per kalenderår, om
verksamheten innebär annat än endast frysning.
Anläggning för tillverkning av livsmedel ur produkter av
animaliskt ursprung baserad på mer än 40 000 ton råvara per
kalenderår, om verksamheten inte är tillstånds- eller
anmälningspliktig enligt 15.40 eller 15.80.
Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och
behandling av animaliska råvaror - chark och styckning - för en
produktion av mer än 10 000 ton men högst 18 500 ton
produkter per kalenderår, om verksamheten inte är
anmälningspliktig enligt 15.80.
Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och
behandling av animaliska råvaror - chark och styckning - för en
produktion av mer än 400 ton men högst 10 000 ton produkter
per kalenderår, om verksamheten inte är anmälningspliktig
enligt 15.80.
Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och
behandling av animaliska råvaror - chark och styckning - för en
produktion av högst 400 ton produkter per kalenderår, om
verksamheten inte är anmälningspliktig enligt 15.80.
Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och
behandling av animaliska råvaror (utom mjölk, fisk och
skaldjur) för en produktion av mer än 10 000 ton men högst
18 500 ton produkter per kalenderår, om verksamheten inte är
anmälningspliktig enligt 15.80.
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15.50-4

25

C

15.5002

8
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15.60-1

75

B

15.60-2

35

B

15.6001

2

U

Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och
behandling av animaliska råvaror (utom mjölk, fisk och
skaldjur) för en produktion av mer än 400 ton men högst 10
000 ton produkter per kalenderår, om verksamheten inte är
anmälningspliktig enligt 15.80.
Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och
behandling av animaliska råvaror (utom mjölk, fisk och
skaldjur) för en produktion av högst 400 ton produkter per
kalenderår, om verksamheten inte är anmälningspliktig enligt
15.80.
Anläggning för beredning eller konservering av fisk eller
skaldjur eller för tillverkning av fiskmjöl, fiskolja eller
fiskpelletar för en produktion baserad på mer än 5 000 ton fisk
eller skaldjur per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp
av vatten som inte leds till ett externt avloppsreningsverk som
är tillståndspliktigt enligt 90.10.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. hållbarhetsbehandling genom endast frysning, torkning eller
saltning, eller
2. verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt
15.10, 15.40 eller 15.80.
Anläggning för beredning eller konservering av fisk eller
skaldjur eller för tillverkning av fiskmjöl, fiskolja eller
fiskpelletar för en produktion baserad på minst 500 ton men
högst 5 000 ton fisk eller skaldjur per kalenderår, om
verksamheten medför utsläpp av vatten som inte leds till ett
externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt
90.10.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. hållbarhetsbehandling genom endast frysning, torkning eller
saltning, eller
2. verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt
15.10, 15.40 eller 15.80.
Anläggning för beredning eller konservering av fisk eller
skaldjur eller för tillverkning av fiskmjöl, fiskolja eller
fiskpelletar för en produktion baserad på högst 500 ton fisk
eller skaldjur per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp
av vatten som inte leds till ett externt avloppsreningsverk som
är tillståndspliktigt enligt 90.10.

15.60-3

75

B
Anläggning för beredning eller konservering av fisk eller
skaldjur eller för tillverkning av fiskmjöl, fiskolja eller
fiskpelletar för en produktion baserad på mer än 10 000 ton fisk
eller skaldjur per kalenderår om verksamheten medför utsläpp
av vatten som leds till ett externt avloppsreningsverk som är
tillståndspliktigt enligt 90.10.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. hållbarhetsbehandling genom endast frysning, torkning eller
saltning, eller
2. verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt
15.10, 15.40 eller 15.80.
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15.60-4

35

B

15.70

6

C

15.7001

2
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15.80-1

10

C

15.80-2

6

C

15.8001

2

U

Anläggning för beredning eller konservering av fisk eller
skaldjur eller för tillverkning av fiskmjöl, fiskolja eller
fiskpelletar för en produktion baserad på mer än 2 000 ton men
högst 10 000 ton fisk eller skaldjur per kalenderår om
verksamheten medför utsläpp av vatten som leds till ett externt
avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. hållbarhetsbehandling genom endast frysning, torkning eller
saltning, eller
2. verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt
15.10, 15.40 eller 15.80.
Anläggning för beredning eller konservering av fisk eller
skaldjur eller för tillverkning av fiskmjöl, fiskolja eller
fiskpelletar för en produktion baserad på mer än 10 ton fisk
eller skaldjur per kalenderår.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte hållbarhetsbehandling genom endast frysning, torkning eller
saltning eller om verksamheten är tillstånds- eller
anmälningspliktig enligt 15.60 eller 15.80.
Anläggning för beredning eller konservering av fisk eller
skaldjur eller för tillverkning av fiskmjöl, fiskolja eller
fiskpelletar för en produktion baserad på högst 10 ton fisk eller
skaldjur per kalenderår.
Rökeri för en produktion av mer än 500 ton men högst 18 500
ton rökta produkter per kalenderår.
Rökeri för en produktion av mer än 50 ton men högst 500 ton
rökta produkter per kalenderår.
Rökeri för en produktion av högst 50 ton rökta produkter per
kalenderår.

15.90-1

65

B

15.90-2

60

B

15.9001

55

U

15.9002

50

U

15.100-1

12

C

15.10001

6

U

Vegetabiliska råvaror
Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och
behandling av vegetabiliska råvaror för en produktion av mer
än 150 000 ton produkter per kalenderår.
Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och
behandling av vegetabiliska råvaror för en produktion av mer
än 100 000 men högst 150 000 ton produkter per kalenderår.
Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och
behandling av vegetabiliska råvaror för en produktion av mer
än 50 000 ton men högst 100 000 ton produkter per kalenderår.
Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och
behandling av vegetabiliska råvaror för en produktion av högst
50 000 ton produkter per kalenderår.
Bageri som förbrukar mer än 15 ton torrjäst eller 50 ton annan
jäst per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig
enligt 15.90.
Bageri som förbrukar högst 15 ton torrjäst eller 50 ton annan
jäst per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig
enligt 15.90.
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B

15.120
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C
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8
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Anläggning för beredning eller konservering av frukt, bär,
rotfrukter eller grönsaker för en produktion baserad på mer än
75 000 ton råvara per kalenderår, om verksamheten medför
utsläpp av vatten som leds till ett externt avloppsreningsverk
som är tillståndspliktigt enligt 90.10.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. beredning eller konservering genom endast frysning eller
torkning,
2. beredning genom endast tvättning eller rensning, eller
3. verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15.90.
Anläggning för beredning eller konservering av frukt, bär,
rotfrukter eller grönsaker för en produktion baserad på mer än
25 000 men högst 75 000 ton råvara per kalenderår, om
verksamheten medför utsläpp av vatten som leds till ett externt
avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. beredning eller konservering genom endast frysning eller
torkning,
2. beredning genom endast tvättning eller rensning, eller
3. verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15.90.
Anläggning för beredning eller konservering av frukt, bär,
rotfrukter eller grönsaker för en produktion baserad på mer än
25 000 ton råvara per kalenderår, om verksamheten medför
utsläpp av vatten som inte leds till ett externt
avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. beredning eller konservering genom endast frysning eller
torkning,
2. beredning genom endast tvättning eller rensning, eller
3. verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15.90.
Anläggning för beredning eller konservering av frukt, bär,
rotfrukter eller grönsaker för en produktion baserad på mer än
10 000 men högst 25 000 ton råvara per kalenderår, om
verksamheten medför utsläpp av vatten som inte leds till ett
externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt
90.10.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. beredning eller konservering genom endast frysning eller
torkning,
2. beredning genom endast tvättning eller rensning, eller
3. verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15.90.
Anläggning för beredning eller konservering av frukt, bär,
rotfrukter eller grönsaker för en produktion baserad på mer än
2 000 ton råvara per kalenderår.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. beredning eller konservering genom endast frysning eller
torkning,
2. beredning genom endast tvättning eller rensning, eller
3. verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15.90 eller 15.110.
Anläggning för beredning eller konservering av frukt, bär,
rotfrukter eller grönsaker för en produktion baserad på högst
2 000 ton råvara per kalenderår.
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15.130
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C

15.13001

2

U

15.140-1
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C

15.140-2
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C

15.14001

2
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15.14002

4
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15.150-1

60

B

15.150-2

55

B

15.150-3
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B

15.150-4

55

B

15.160

20

C

Anläggning för endast tvättning eller rensning av frukt, bär,
rotfrukter eller grönsaker för en produktion baserad på mer än
2 000 ton råvara per kalenderår, om verksamheten medför
utsläpp av vatten som inte leds till ett externt
avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10.
Anläggning för endast tvättning eller rensning av frukt, bär,
rotfrukter eller grönsaker för en produktion baserad på högst
2 000 ton råvara per kalenderår, om verksamheten medför
utsläpp av vatten som inte leds till ett externt
avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10.
Anläggning för tillverkning av kvarnprodukter för en
produktion av mer än 50 000 ton per kalenderår, om
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 15.90.
Anläggning för tillverkning av kvarnprodukter för en
produktion av mer än 1 000 ton men högst 50 000 ton per
kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt
15.90.
Anläggning för tillverkning av kvarnprodukter för en
produktion av högst 1 000 ton per kalenderår.
Siloanläggning för torkning, rensning eller lagring av spannmål
med en lagringskapacitet av mer än 10 000 ton.
Anläggning för tillverkning av stärkelse, stärkelsederivat eller
socker för en produktion av mer än 75 000 ton per kalenderår,
om verksamheten medför utsläpp av vatten som leds till ett
externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt
90.10
Anläggning för tillverkning av stärkelse, stärkelsederivat eller
socker för en produktion av mer än 25 000 men högst 75 000
ton per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av vatten
som leds till ett externt avloppsreningsverk som är
tillståndspliktigt enligt 90.10.
Anläggning för tillverkning av stärkelse, stärkelsederivat eller
socker för en produktion av mer än 25 000 ton per kalenderår,
om verksamheten medför utsläpp av vatten som inte leds till ett
externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt
90.10.
Anläggning för tillverkning av stärkelse, stärkelsederivat eller
socker för en produktion av mer än 10 000 men högst 25 000
ton per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av vatten
som inte leds till ett externt avloppsreningsverk som är
tillståndspliktigt enligt 90.10.
Anläggning för tillverkning av stärkelse, stärkelsederivat eller
socker, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 15.90
eller 15.150.

15.170

40

B

15.180-1

25

C

Mjölk, oljor, fetter m.m.
Anläggning för framställning av mjölkprodukter baserad på en
invägning av mer än 200 ton per dygn som
kalenderårsmedelvärde.
Anläggning för framställning av mjölkprodukter (med
undantag av glass) för en produktion baserad på en invägning
av mer än 50 000 ton per kalenderår, om verksamheten inte är
tillståndspliktig enligt 15.170.
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15.180-2

20

C

15.180-3
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C

15.18001

2
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15.190-1

70

B

15.190-2

55

B

15.190-3

35

B

15.200

10

C

15.20001

2

U

15.210-1

55

B

15.210-2

45

B

15.210-3

35

B

15.220

6

C

15.22001

2

U

Anläggning för framställning av mjölkprodukter (med
undantag av glass) för en produktion baserad på en invägning
av mer än 20 000 ton men högst 50 000 ton per kalenderår, om
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 15.170.
Anläggning för framställning av mjölkprodukter (med
undantag av glass) för en produktion baserad på en invägning
av mer än 500 ton men högst 20 000 ton per kalenderår, om
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 15.170.
Anläggning för framställning av mjölkprodukter (med
undantag av glass) för en produktion baserad på en invägning
av högst 500 ton per kalenderår.
Anläggning för framställning eller raffinering av vegetabiliska
eller animaliska oljor eller fetter eller produkter av sådana oljor
eller fetter för en produktion av mer än 100 000 ton per
kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt
15.40, 15.90 eller 15.170.
Anläggning för framställning eller raffinering av vegetabiliska
eller animaliska oljor eller fetter eller produkter av sådana oljor
eller fetter för en produktion av mer än 50 000 ton men högst
100 000 ton per kalenderår, om verksamheten inte är
tillståndspliktig enligt 15.40, 15.90 eller 15.170.
Anläggning för framställning eller raffinering av vegetabiliska
eller animaliska oljor eller fetter eller produkter av sådana oljor
eller fetter för en produktion av mer än 5 000 ton men högst
50 000 ton per kalenderår, om verksamheten inte är
tillståndspliktig enligt 15.40, 15.90 eller 15.170.
Anläggning för framställning eller raffinering av vegetabiliska
eller animaliska oljor eller fetter eller produkter av sådana oljor
eller fetter för en produktion av mer än 100 ton per kalenderår,
om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 15.40, 15.90,
15.170 eller 15.190.
Anläggning för framställning eller raffinering av vegetabiliska
eller animaliska oljor eller fetter eller produkter av sådana oljor
eller fetter för en produktion av högst 100 ton per kalenderår.
Anläggning för tillverkning av glass för en produktion av mer
än 50 000 ton per kalenderår, om verksamheten inte är
tillståndspliktig enligt 15.90 eller 15.170
Anläggning för tillverkning av glass för en produktion av mer
än 25 000 men högst 50 000 ton per kalenderår, om
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 15.90 eller 15.170
Anläggning för tillverkning av glass för en produktion av mer
än 15 000 ton per kalenderår men högst 25 000 ton per
kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt
15.90 eller 15.170
Anläggning för tillverkning av glass för en produktion av mer
än 10 ton per kalenderår, om verksamheten inte är
tillståndspliktig enligt 15.90, 15.170, eller 15.210.
Anläggning för tillverkning av glass för en produktion av högst
10 ton per kalenderår.
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15.250-1
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15.250-4
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B

15.250-5
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B

Beskrivning
Drycker m.m.
Anläggning för framställning av råsprit eller av alkoholhaltiga
drycker genom jäsning eller destillation, motsvarande mer än
5 000 ton ren etanol per kalenderår.
Anläggning för framställning av råsprit eller av alkoholhaltiga
drycker genom jäsning eller destillation, motsvarande mer än
500 ton men högst 5 000 ton ren etanol per kalenderår, om
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 15.230.
Anläggning för framställning av råsprit eller av alkoholhaltiga
drycker genom jäsning eller destillation, motsvarande mer än
100 ton men högst 500 ton ren etanol per kalenderår, om
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 15.230.
Anläggning för framställning av råsprit eller av alkoholhaltiga
drycker genom jäsning eller destillation, motsvarande mer än
10 ton men högst 100 ton ren etanol per kalenderår, om
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 15.230.
Anläggning för framställning av råsprit eller av alkoholhaltiga
drycker genom jäsning eller destillation, motsvarande högst 10
ton ren etanol per kalenderår.
Anläggning för blandning eller tappning av destillerade
alkoholhaltiga drycker eller för framställning, blandning eller
tappning av vin, cider eller andra fruktviner.
Bryggeri eller annan anläggning för framställning av mer än
50 000 ton malt per kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller endast om
verksamheten medför utsläpp av vatten som inte leds till ett
externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt
90.10
Bryggeri eller annan anläggning för framställning av mer än
2 500 men högst 50 000 ton malt per kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller endast om
verksamheten medför utsläpp av vatten som inte leds till ett
externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt
90.10
Bryggeri eller annan anläggning för framställning av högst 2
500 ton malt per kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller endast om
verksamheten medför utsläpp av vatten som inte leds till ett
externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt
90.10
Bryggeri eller annan anläggning för framställning av mer än
20 000 m³ läskedryck per kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller endast om
verksamheten medför utsläpp av vatten som inte leds till ett
externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt
90.10
Bryggeri eller annan anläggning för framställning av mer än
5 000 men högst 20 000 m³ läskedryck per kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller endast om
verksamheten medför utsläpp av vatten som inte leds till ett
externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt
90.10.
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Bryggeri eller annan anläggning för framställning av mer än
1 000 men högst 5 000 m³ läskedryck per kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller endast om
verksamheten medför utsläpp av vatten som inte leds till ett
externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt
90.10.
Bryggeri eller annan anläggning för framställning av högst
1 000 m³ läskedryck per kalenderår.
Denna beskrivning gäller endast om verksamheten medför
utsläpp av vatten som inte leds till ett externt
avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10.
Bryggeri eller annan anläggning för framställning av mer än
20 000 m³ maltdryck per kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller endast om
verksamheten medför utsläpp av vatten som inte leds till ett
externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt
90.10.
Bryggeri eller annan anläggning för framställning av mer än
5 000 men högst 20 000 m³ maltdryck per kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller endast om
verksamheten medför utsläpp av vatten som inte leds till ett
externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt
90.10.
Bryggeri eller annan anläggning för framställning av mer än
1 000 men högst 5 000 m³ maltdryck per kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller endast om
verksamheten medför utsläpp av vatten som inte leds till ett
externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt
90.10.
Bryggeri eller annan anläggning för framställning av högst
1 000 m³ maltdryck per kalenderår.
Denna beskrivning gäller endast om verksamheten medför
utsläpp av vatten som inte leds till ett externt
avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10.
Bryggeri eller annan anläggning för framställning av malt eller
mer än 1 000 kubikmeter maltdryck per kalenderår, om
verksamheten medför utsläpp av vatten som leds till ett externt
avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om
verksamheten är tillståndspliktig enligt 15.90.
Bryggeri eller annan anläggning för framställning av högst
1 000 kubikmeter maltdryck per kalenderår, om verksamheten
medför utsläpp av vatten som leds till ett externt
avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10.
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Annan livsmedelstillverkning
Anläggning för tillverkning av
1. mer än 100 ton jäst per kalenderår, eller
2. startkulturer av mikroorganismer för livsmedelsindustri eller
jordbruk, om anläggningen har en sammanlagd reaktorvolym
om minst tio kubikmeter.
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Anläggning för tillverkning av
1. högst 100 ton jäst per kalenderår, eller
2. startkulturer av mikroorganismer för livsmedelsindustri eller
jordbruk, om anläggningen har en sammanlagd reaktorvolym
om högst tio kubikmeter.
Anläggning för tillverkning av mer än 20 000 ton choklad eller
konfektyr per kalenderår.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om
verksamheten är tillståndspliktig enligt 15.90.
Anläggning för tillverkning av mer än 5 000 men högst 20 000
ton choklad eller konfektyr per kalenderår.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om
verksamheten är tillståndspliktig enligt 15.90.
Anläggning för tillverkning av mer än 500 men högst 5 000 ton
choklad eller konfektyr per kalenderår.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om
verksamheten är tillståndspliktig enligt 15.90.
Anläggning för tillverkning av högst 500 ton choklad eller
konfektyr per kalenderår.
Anläggning för tillverkning av mer än 1 000 ton pastaprodukter
per kalenderår.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om
verksamheten är tillståndspliktig enligt 15.90.
Anläggning för tillverkning av högst 1 000 ton pastaprodukter
per kalenderår.
Anläggning för rostning av mer än 3 000 ton kaffe per
kalenderår.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om
verksamheten är tillståndspliktig enligt 15.90.
Anläggning för rostning av mer än 100 ton men högst 3 000
ton kaffe per kalenderår.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om
verksamheten är tillståndspliktig enligt 15.90.
Anläggning för rostning av högst 100 ton kaffe per kalenderår.
Anläggning för framställning av mer än 15 000 ton
slakteriprodukter per kalenderår, om verksamheten
1. inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av
beskrivningarna i 15.10 - 15.280, och
2. medför utsläpp av vatten som inte leds till ett externt
avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10.
Anläggning för framställning av mer än 15 000 ton andra
livsmedel per kalenderår, om verksamheten
1. inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av
beskrivningarna i 15.10 - 15.280, och
2. medför utsläpp av vatten som inte leds till ett externt
avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10.
Anläggning för framställning av mer än 15 000 ton
slakteriprodukter per kalenderår, om verksamheten
a) inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av
beskrivningarna i 15.10-15.290, och
b) medför utsläpp av vatten som leds till ett externt
avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10.
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Anläggning för framställning av mer än 15 000 ton andra
livsmedel, om verksamheten
a) inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av
beskrivningarna i 15.10-15.290, och
b) medför utsläpp av vatten som leds till ett externt
avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10.
Anläggning för framställning av högst 15 000 ton livsmedel,
om verksamheten
a) inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av
beskrivningarna i 15.10-15.290, och
b) medför utsläpp av vatten som leds till ett externt
avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10
Anläggning för framställning av mer än 1 000 men högst
15 000 ton livsmedel, om verksamheten
a) inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av
beskrivningarna i 15.10-15.290, och
b) medför utsläpp av vatten som inte leds till ett externt
avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10.
Anläggning för framställning av högst 1 000 ton livsmedel, om
verksamheten
a) inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av
beskrivningarna i 15.10-15.290, och
b) medför utsläpp av vatten som inte leds till ett externt
avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10.
Anläggning för yrkesmässig industriell förpackning av
animaliska eller vegetabiliska produkter som inte sker i någon
tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet enligt 15.1015.300.
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Foder
Anläggning för framställning av produkter som kan användas
som djurfoder genom bearbetning av animaliska biprodukter
som är kategori 3 material enligt Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) 1774/2002 om hälsobestämmelser för
animaliska biprodukter som inte är avsedda att användas som
livsmedel, om produktionen baseras på mer än 10 000 ton
råvara per kalenderår.
Anläggning för framställning av produkter som kan användas
som djurfoder genom bearbetning av animaliska biprodukter
som är kategori 3 material enligt Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) 1774/2002 om hälsobestämmelser för
animaliska biprodukter som inte är avsedda att användas som
livsmedel, om produktionen baseras på mer än 2 500 ton men
högst 10 000 ton råvara per kalenderår.
Anläggning för framställning av produkter som kan användas
som djurfoder genom bearbetning av animaliska biprodukter
som är kategori 3 material enligt Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) 1774/2002 om hälsobestämmelser för
animaliska biprodukter som inte är avsedda att användas som
livsmedel, om produktionen baseras på högst 2 500 ton per
kalenderår.
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Anläggning för malning, blandning eller pelletering av råvaror
till bruksfärdigt djurfoder, för en produktion av
1. mer än 100 000 ton spannmålsfoder per kalenderår, eller
2. mer än 15 000 ton annat foder per kalenderår.
Med spannmålsfoder avses foder som innehåller mer än 50
viktprocent spannmål. Foder som framställs och används inom
den egna djurhållningen skall inte räknas in vid tillämpningen
av första stycket.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. tillverkning av oljekakor från vegetabiliska oljor eller fetter,
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 15.320, 90.240,
90.250 eller 90.260.
Anläggning för malning, blandning eller pelletering av råvaror
till bruksfärdigt djurfoder, för en produktion per kalenderår av
mer än 50 000 men högst 100 000 ton spannmålsfoder.
Med spannmålsfoder avses detsamma som i 15.330.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. tillverkning av oljekakor från vegetabiliska oljor eller fetter,
eller
2. om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt
15.320, 15.330, 90.240, 90.250 eller 90.260.
Anläggning för malning, blandning eller pelletering av råvaror
till bruksfärdigt djurfoder, för en produktion per kalenderår av
mer än 5 000 men högst 50 000 ton spannmålsfoder.
Med spannmålsfoder avses detsamma som i 15.330.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. tillverkning av oljekakor från vegetabiliska oljor eller fetter,
eller
2. om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt
15.320, 15.330, 90.240, 90.250 eller 90.260.
Anläggning för malning, blandning eller pelletering av råvaror
till bruksfärdigt djurfoder, för en produktion per kalenderår av
högst 5 000 ton spannmålsfoder.
Med spannmålsfoder avses detsamma som i 15.330.
Anläggning för malning, blandning eller pelletering av råvaror
till bruksfärdigt djurfoder, för en produktion per kalenderår av
mer än 5 000 men högst 15 000 ton annat foder.
Med spannmålsfoder avses detsamma som i 15.330.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. tillverkning av oljekakor från vegetabiliska oljor eller fetter,
eller
2. om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt
15.320, 15.330, 90.240, 90.250 eller 90.260.
Anläggning för malning, blandning eller pelletering av råvaror
till bruksfärdigt djurfoder, för en produktion per kalenderår av
mer än 500 men högst 5 000 ton annat foder.
Med spannmålsfoder avses detsamma som i 15.330.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. tillverkning av oljekakor från vegetabiliska oljor eller fetter,
eller
2. om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt
15.320, 15.330, 90.240, 90.250 eller 90.260.
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Anläggning för malning, blandning eller pelletering av råvaror
till bruksfärdigt djurfoder, för en produktion per kalenderår av
högst 500 ton annat foder.
Med spannmålsfoder avses detsamma som i 15.330.
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TEXTILVAROR
Anläggning för förbehandling eller färgning av mer än 20 000
ton fibrer eller textilier per kalenderår.
Anläggning för förbehandling eller färgning av mer än 2 500
men högst 20 000 ton fibrer eller textilier per kalenderår.
Anläggning för annan beredning än förbehandling eller
färgning av mer än 2500 ton textilmaterial per kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om
verksamheten består av en beredningsprocess som inte medför
utsläpp av avloppsvatten och utsläpp till luft av mer än 3 ton
flyktiga organiska föreningar (VOC) per kalenderår.
Anläggning för förbehandling eller färgning av mer än 1000
men högst 2500 ton fibrer eller textilier per kalenderår eller för
annan beredning av mer än 1000 men högst 2500 ton
textilmaterial per kalenderår. Tillståndsplikt enligt denna
beskrivning gäller inte om verksamheten
1. är tillståndspliktig enligt 17.10, eller
2. består av en beredningsprocess som inte medför utsläpp av
avloppsvatten och utsläpp till luft av mer än 3 ton flyktiga
organiska föreningar (VOC) per kalenderår.
Anläggning för förbehandling eller färgning av mer än 200
men högst 1000 ton fibrer eller textilier per kalenderår eller för
annan beredning av mer än 200 men högst 1 000 ton
textilmaterial per kalenderår. Tillståndsplikt enligt denna
beskrivning gäller inte om verksamheten
1. är tillståndspliktig enligt 17.10, eller
2. består av en beredningsprocess som inte medför utsläpp av
avloppsvatten och utsläpp till luft av mer än 3 ton flyktiga
organiska föreningar (VOC) per kalenderår.
Anläggning för förbehandling eller färgning av mer än 10 ton
fibrer eller textilier per kalenderår eller för annan beredning av
mer än 10 ton textilmaterial per kalenderår, om verksamheten
inte är tillståndspliktig enligt 17.10 eller 17.20.
Anläggning för förbehandling eller färgning av högst 10 ton
fibrer eller textilier per kalenderår eller för annan beredning av
högst 10 ton textilmaterial per kalenderår.
Linberedning för en produktion av mer än 1 ton per år.
Linberedning för en produktion av högst 1 ton per år.
PÄLS, SKINN OCH LÄDER
Garveri för en produktion av mer än 3 000 ton färdigt läder
eller färdigt pälsskinn per kalenderår.
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Anläggning för
1. kromgarvning för en produktion som baseras på mer än 100
ton råvara per kalenderår, eller
2. garvning för en produktion som baseras på mer än 1 000 ton
råvara per kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om
verksamheten är tillståndspliktig enligt 18.10 eller 90.240.
Anläggning för garvning eller annan beredning av läder eller
pälsskinn för en produktion av mer än 100 ton färdigt läder
eller färdigt pälsskinn, om verksamheten inte är
tillståndspliktig enligt 18.10, 18.20 eller 90.240.
Anläggning för garvning eller annan beredning av läder eller
pälsskinn för en produktion av mer än 2 ton men högst 100 ton
färdigt läder eller färdigt pälsskinn, om verksamheten inte är
tillståndspliktig enligt 18.10, 18.20 eller 90.240.
Anläggning för garvning eller annan beredning av läder eller
pälsskinn för en produktion av högst 2 ton färdigt läder eller
färdigt pälsskinn.
Anläggning för beredning eller konservering av djurhudar som
inte sker i anslutning till slakteri, för en produktion baserad på
mer än 1 ton hudar per kalenderår
Anläggning för beredning eller konservering av djurhudar som
inte sker i anslutning till slakteri, för en produktion baserad på
högst 1 ton hudar per kalenderår
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TRÄVAROR
Anläggning för yrkesmässig behandling av mer än 10 000
kubikmeter trä med träskyddsmedel genom tryck- eller
vakuumimpregnering eller doppning, om verksamheten inte är
tillståndspliktig enligt 39.10 eller 39.20.
Anläggning för yrkesmässig behandling av mer än 500
kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter trä med
träskyddsmedel genom tryck- eller vakuumimpregnering eller
doppning, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt
39.10 eller 39.20.
Anläggning för yrkesmässig behandling av högst 500
kubikmeter trä med träskyddsmedel genom tryck- eller
vakuumimpregnering eller doppning, om verksamheten inte är
tillståndspliktig enligt 39.10 eller 39.20.
Anläggning för yrkesmässig behandling av högst 500
kubikmeter trä med träskyddsmedel genom tryck- eller
vakuumimpregnering eller doppning.
Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av träprodukter
genom sågning, hyvling eller svarvning för en produktion av
mer än 500 000 m³ per kalenderår
Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av träprodukter
genom sågning, hyvling eller svarvning för en produktion av
200 000 - 500 000 m³ per kalenderår
Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av träprodukter
genom sågning, hyvling eller svarvning för en produktion av
mer än 70 000 men högst 200 000 m³ per kalenderår
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Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av träprodukter
genom sågning, hyvling eller svarvning för en produktion av
mer än 30 000 kubikmeter men högst 70 000 kubikmeter per
kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt
20.20.
Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av träprodukter
genom sågning, hyvling eller svarvning för en produktion av
mer än 6 000 kubikmeter men högst 30 000 kubikmeter per
kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt
20.20.
Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av träprodukter
genom sågning, hyvling eller svarvning för en produktion av
högst 6 000 kubikmeter per kalenderår.
Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat
bränsle, eller av bränsleprodukter som är baserade på skogseller jordbruksprodukter, i form av träull, trämjöl, flis, spån
eller liknande, baserad på mer än 100 000 kubikmeter fast mått
per kalenderår.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte tillfällig
flisning.
Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat
bränsle, eller av bränsleprodukter som är baserade på skogseller jordbruksprodukter, i form av träull, trämjöl, flis, spån
eller liknande, baserad på mer än 10 000 kubikmeter men högst
100 000 kubikmeter fast mått per kalenderår.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte tillfällig
flisning.
Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat
bränsle, eller av bränsleprodukter som är baserade på skogseller jordbruksprodukter, i form av träull, trämjöl, flis, spån
eller liknande, baserad på mer än 1 000 kubikmeter men högst
10 000 kubikmeter fast mått per kalenderår.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte tillfällig
flisning.
Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat
bränsle, eller av bränsleprodukter som är baserade på skogseller jordbruksprodukter, i form av träull, trämjöl, flis, spån
eller liknande, baserad på högst 1 000 kubikmeter fast mått per
kalenderår.
Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat
bränsle, eller av bränsleprodukter som är baserade på skogseller jordbruksprodukter, i form av träull, trämjöl, flis, spån
eller liknande, baserad på mer än 150 000 kubikmeter löst mått
råvara per kalenderår.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte tillfällig
flisning.
Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat
bränsle, eller av bränsleprodukter som är baserade på skogseller jordbruksprodukter, i form av träull, trämjöl, flis, spån
eller liknande, baserad på mer än 20 000 kubikmeter men högst
150 000 kubikmeter löst mått råvara per kalenderår.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte tillfällig
flisning.
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Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat
bränsle, eller av bränsleprodukter som är baserade på skogseller jordbruksprodukter, i form av träull, trämjöl, flis, spån
eller liknande, baserad på mer än 3 000 kubikmeter men högst
20 000 kubikmeter löst mått råvara per kalenderår.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte tillfällig
flisning.
Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat
bränsle, eller av bränsleprodukter som är baserade på skogseller jordbruksprodukter, i form av träull, trämjöl, flis, spån
eller liknande, baserad på högst 3 000 kubikmeter löst mått
råvara per kalenderår.
Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat
bränsle, eller av bränsleprodukter som är baserade på skogseller jordbruksprodukter, i form av pellets eller briketter,
baserad på mer än 5 000 kubikmeter råvara per kalenderår.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte tillfällig
flisning.
Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat
bränsle, eller av bränsleprodukter som är baserade på skogseller jordbruksprodukter, i form av pellets eller briketter,
baserad på högst 5 000 kubikmeter råvara per kalenderår.
Anläggning för tillverkning av mer än 20 000 ton träfiberskivor
per kalenderår.
Anläggning för tillverkning av högst 20 000 ton träfiberskivor
per kalenderår.
Anläggning för tillverkning av mer än 10 000 kubikmeter
1. fanér eller plywood, eller
2. mer än 500 kubikmeter spånskivor eller andra produkter av
spån per kalenderår.
Anläggning för tillverkning av högst 10 000 kubikmeter
1. fanér eller plywood, eller
2. högst 500 kubikmeter spånskivor eller andra produkter av
spån per kalenderår.
Anläggning för lagring av
1. mer än 200 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m3
fub) på land med begjutning av vatten, eller
2. mer än 100 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m3
fub) i vatten. Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller
inte om verksamheten är anmälningspliktig enligt 20.90.
Anläggning för lagring av
1. mer än 80 000 men högst 200 000 kubikmeter timmer fast
mått under bark (m3 fub) på land med begjutning av vatten,
eller
2. mer än 40 000 men högst 100 000 kubikmeter timmer fast
mått under bark (m3 fub) i vatten. Tillståndsplikt enligt denna
beskrivning gäller inte om verksamheten är anmälningspliktig
enligt 20.90.
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Anläggning för lagring av
1. mer än 20 000 men högst 80 000 kubikmeter timmer fast
mått under bark (m3 fub) på land med begjutning av vatten,
eller
2. mer än 10 000 men högst 40 000 kubikmeter timmer fast
mått under bark (m3 fub) i vatten. Tillståndsplikt enligt denna
beskrivning gäller inte om verksamheten är anmälningspliktig
enligt 20.90.
Anläggning för lagring av mer än 2 000 kubikmeter timmer
fast mått under bark (m3 fub), om lagringen sker på land utan
vattenbegjutning.
Anläggning för lagring av mer än 10 000 kubikmeter timmer
men högst 20 000 kubikmeter fast mått under bark (m3 fub),
om lagringen sker på land med vattenbegjutning och inte är
tillståndspliktig enligt 20.70.
Anläggning för lagring av mer än 500 kubikmeter timmer men
högst 10 000 kubikmeter fast mått under bark (m3 fub), om
lagringen sker på land med vattenbegjutning och inte är
tillståndspliktig enligt 20.70.
Anläggning för lagring av mer än 5 000 kubikmeter men högst
10 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m3 fub) i
vatten, om lagringen inte är tillståndspliktig enligt 20.70.
Anläggning för lagring av mer än 500 kubikmeter men högst
5 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m3 fub) i
vatten, om lagringen inte är tillståndspliktig enligt 20.70.
Anläggning för lagring av högst 500 kubikmeter timmer fast
mått under bark (m3 fub) i vatten.
Anläggning för lagring av timmer som inte sker i eller nära
vattentäkt, om åtgärden behövs med anledning av storm eller
orkan och omfattar
1. mer än 20 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m3
fub) på land med begjutning av vatten, eller
2. mer än 10 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m3
fub) i vatten.
Anläggning för lagring av timmer som inte sker i eller nära
vattentäkt, om åtgärden behövs med anledning av storm eller
orkan och omfattar
1. högst 20 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m3
fub) på land med begjutning av vatten, eller
2. högst 10 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m3
fub) i vatten.

21.10-1

110

A

21.10-2

90

A

21.10-3

70

A

MASSA, PAPPER OCH PAPPERSVAROR
Anläggning för framställning av pappersmassa av trä eller
andra fibrösa material. Mer än 300 000 ton massa (sulfat/sulfit)
med blekning.
Anläggning för framställning av pappersmassa av trä eller
andra fibrösa material. Högst 300 000 ton massa (sulfat/sulfit)
med blekning.
Anläggning för framställning av pappersmassa av trä eller
andra fibrösa material. Massa (sulfat/sulfit) utan blekning.
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Anläggning för framställning av pappersmassa av trä eller
andra fibrösa material. Mer än 200 000 ton massa
(mekanisk/kemimekanisk).
Anläggning för framställning av pappersmassa av trä eller
andra fibrösa material. Högst 200 000 ton massa
(mekanisk/kemimekanisk).
Anläggning för framställning av mer än 10 000 ton
returfibermassa per kalenderår.
Anläggning för framställning av mer än 1000 men högst 10
000 ton returfibermassa per kalenderår, om verksamheten inte
är tillståndspliktig enligt 21.10.
Anläggning för framställning av mer än 1 men högst 1000 ton
returfibermassa per kalenderår, om verksamheten inte är
tillståndspliktig enligt 21.10.
Anläggning för framställning av högst 1 ton returfibermassa
per kalenderår.
Anläggning för framställning av mer än 7 000 ton papper, papp
eller kartong per kalenderår.
Anläggning för framställning av mer än 100 ton papper, papp
eller kartong per kalenderår, om verksamheten inte är
tillståndspliktig enligt 21.30.
Anläggning för tillverkning av mer än 10 ton papper, papp eller
kartong per kalenderår, om verksamheten inte är
tillståndspliktig enligt 21.30 eller 21.40.
Anläggning för framställning av högst 10 ton papper, papp
eller kartong per kalenderår, om verksamheten inte är
tillståndspliktig enligt 21.30 eller 21.40.
Anläggning för tillverkning av pappers- eller pappvaror med
torr process
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FOTOGRAFISK ELLER GRAFISK PRODUKTION
Rulloffsettryckeri där tryckning sker med heatsetfärg, om
verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt
39.20 eller 39.30.
Anläggning med tillverkning av metallklichéer.
Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten där mer än
50 000 kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller
papperskopior framkallas per kalenderår.
Anläggning utan utsläpp av processavloppsvatten där mer än
50 000 kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller
papperskopior framkallas per kalenderår om verksamheten inte
är tillståndspliktig enligt 22.30.
Anläggning utan utsläpp av processavloppsvatten där mer än
15 000 kvadratmeter men högst 50 000 kvadratmeter
fotografiskt material i form av film eller papperskopior
framkallas per kalenderår.
Anläggning utan utsläpp av processavloppsvatten där mer än
5 000 kvadratmeter men högst 15 000 kvadratmeter
fotografiskt material i form av film eller papperskopior
framkallas per kalenderår.
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Anläggning utan utsläpp av processavloppsvatten där högst
5 000 kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller
papperskopior framkallas per kalenderår.
Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten där mer än
15 000 kvadratmeter men högst 50 000 kvadratmeter
fotografiskt material i form av film eller papperskopior
framkallas per kalenderår, om verksamheten inte är
tillståndspliktig enligt 22.30.
Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten där mer än
5 000 kvadratmeter men högst 15 000 kvadratmeter
fotografiskt material i form av film eller papperskopior
framkallas per kalenderår, om verksamheten inte är
tillståndspliktig enligt 22.30.
Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten där mer än
1 000 kvadratmeter men högst 5 000 kvadratmeter fotografiskt
material i form av film eller papperskopior framkallas per
kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt
22.30.
Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten där högst
1 000 kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller
papperskopior framkallas per kalenderår.
STENKOLSPRODUKTER, RAFFINERADE
PETROLEUMPRODUKTER OCH KÄRNBRÄNSLE

23.10-1
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A
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A

23.1001

8
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23.20
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B

23.30-1
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23.40
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A

24.10-4
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A

Anläggning för tillverkning av koks
Anläggning för överföring av kol eller bituminös skiffer till
gas- eller vätskeform.
Anläggning för grafittillverkning som inte är tillståndspliktig
enligt 31.40.
Anläggning för framställning av kol (hårt kol)
Anläggning för tillverkning av produkter ur kol, om
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 23.10 eller 31.40.
Anläggning för raffinering av mer än 500 000 ton mineralolja
eller naturgas per kalenderår.
Anläggning för raffinering av högst 500 000 ton mineralolja
eller naturgas per kalenderår.
Anläggning för
1. upparbetning av bestrålat kärnbränsle,
2. framställning eller anrikning av kärnbränsle, eller
3. behandling, lagring eller slutförvaring av bestrålat
kärnbränsle
Anläggning för behandling eller lagring av obestrålat
kärnbränsle.
KEMISKA PRODUKTER
Anläggning för att genom kemiska reaktioner i industriell skala
tillverka mer än 5 000 ton per kalenderår organiska ämnen.
Anläggning för att genom kemiska reaktioner i industriell skala
tillverka högst 5 000 ton per kalenderår organiska ämnen.
Anläggning för att genom kemiska reaktioner i industriell skala
tillverka kloralkali med amalgammetoden.
Anläggning för att genom kemiska reaktioner i industriell skala
tillverka kloralkali med annan metod än amalgammetoden.
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Anläggning för att genom kemiska reaktioner i industriell skala
tillverka mer än 100 000 ton andra oorganiska ämnen än
kloralkali per kalenderår.
Anläggning för att genom biokemiska processer i industriell
skala tillverka läkemedelssubstanser.
Anläggning för att genom biokemiska processer yrkesmässigt
tillverka läkemedelssubstanser i försöks-, pilot- eller
laboratorieskala eller annan icke industriell skala.
Anläggning för att genom kemiska reaktioner i industriell skala
tillverka mer än 5 000 ton per kalenderår ytaktiva ämnen
(tensider)
Anläggning för att genom kemiska reaktioner i industriell skala
tillverka högst 5 000 ton per kalenderår ytaktiva ämnen
(tensider)
Anläggning för att genom kemiska reaktioner i industriell skala
tillverka bindemedel för färg och lack i form av
basplastpolymerer av epoxi- eller polyuretanpolymerer
Anläggning för att genom kemiska reaktioner i industriell skala
tillverka bindemedel för färg och lack - övriga ämnen
Anläggning för att genom kemiska reaktioner i industriell skala
tillverka bränsle ur vegetabiliska eller animaliska oljor.
Anläggning för tillverkning i industriell skala
1. genom biosyntetiska reaktioner av
a) alkohol för bränsle eller andra tekniska ändamål,
b) organiska syror, eller
c) bipolymerer, eller
2. av biotekniska organismer för bekämpningsändamål.
Anläggning för tillverkning i industriell skala, genom kemiska
reaktioner, av fosfor-, kväve- eller kaliuminnehållande
gödselmedel.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om
verksamheten är tillståndspliktig enligt 24.10.
Anläggning för tillverkning i industriell skala, genom kemiska
reaktioner, av sprängämnen, fotokemikalier och
bekämpningsmedel.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om
verksamheten är tillståndspliktig enligt 24.10.
Anläggning för tillverkning i industriell skala, genom kemiska
reaktioner, av acetylengas, lustgas och annan kemiskt
framställd gas.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. tillverkning av klorgas eller natriumhypoklorit i anslutning
till bassängbad,
2. tillverkning av natriumhypoklorit i vatten med högst 2
procent aktiv klorhalt för desinfektion i den verksamhet där
tillverkningen sker, eller
3. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 24.10
Anläggning för framställning genom destillation av mer än
5 000 ton gas per kalenderår.
Anläggning för framställning genom destillation av högst 5 000
ton gas per kalenderår.
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Anläggning för att genom kemiska reaktioner yrkesmässigt
tillverka organiska eller oorganiska ämnen i försöks-, piloteller laboratorieskala eller annan icke industriell skala, om det i
verksamheten används eller tillverkas något ämne som, enligt
föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska
produkter som Kemikalieinspektionen har meddelat, är
klassificerat som mycket giftigt, giftigt, giftigt för djur och
växter, farligt, starkt frätande, frätande, cancerogent, misstänkt
cancerogent eller allergent eller innebär möjlig risk för
fosterskador eller annan hälsorisk.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om
verksamheten är anmälningspliktig enligt 24.81
Anläggning för att genom kemiska reaktioner yrkesmässigt
tillverka bränsle ur vegetabilisk eller animalisk olja i försöks-,
pilot- eller laboratorieskala eller annan icke industriell skala.
Anläggning för att genom kemiska reaktioner yrkesmässigt
tillverka organiska eller oorganiska ämnen, i försöks-, piloteller laboratorieskala eller annan icke industriell skala, om det i
verksamheten inte används eller tillverkas något ämne som,
enligt föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska
produkter som Kemikalieinspektionen har meddelat, är
klassificerat som mycket giftigt, giftigt, giftigt för djur och
växter, farligt, starkt frätande, frätande, cancerogent, misstänkt
cancerogent eller allergent eller innebär möjlig risk för
fosterskador eller annan hälsorisk.
Anläggning för tillverkning av konstgjorda mineralfibrer, om
verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt
någon annan beskrivning i denna bilaga.
Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i
industriell skala tillverka - mer än 20 000 ton per kalenderår 1. gas- eller vätskeformade kemiska produkter,
2. läkemedelssubstanser genom extraktion ur biologiskt
material,
3. sprängämnen,
4. pyrotekniska artiklar, eller
5. ammunition.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. tillverkning av högst 100 ton per kalenderår, om det i
verksamheten inte används eller tillverkas något ämne som,
enligt föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska
produkter som Kemikalieinspektionen har meddelat, är
klassificerat som "mycket giftigt", "giftigt", "giftigt för djur
och växter", "farligt", "starkt frätande", "cancerogent",
"misstänkt cancerogent" eller "allergent" eller innebär möjlig
risk för fosterskador eller annan hälsorisk,
2. tillverkning av färg eller lack, om tillverkningen uppgår till
högst 1 000 ton per kalenderår,
3. tillverkning av rengöringsmedel eller kroppsvårds-,
kosmetik- eller hygienprodukter, om tillverkningen uppgår till
högst 2 000 ton per kalenderår, eller
4. verksamhet som är tillståndspliktig enligt 39.20.
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Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i
industriell skala tillverka - mer än 2 000 men högst 20 000 ton
per kalenderår 1. gas- eller vätskeformade kemiska produkter,
2. läkemedelssubstanser genom extraktion ur biologiskt
material,
3. sprängämnen,
4. pyrotekniska artiklar, eller
5. ammunition.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. tillverkning av högst 100 ton per kalenderår, om det i
verksamheten inte används eller tillverkas något ämne som,
enligt föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska
produkter som Kemikalieinspektionen har meddelat, är
klassificerat som "mycket giftigt", "giftigt", "giftigt för djur
och växter", "farligt", "starkt frätande", "cancerogent",
"misstänkt cancerogent" eller "allergent" eller innebär möjlig
risk för fosterskador eller annan hälsorisk,
2. tillverkning av färg eller lack, om tillverkningen uppgår till
högst 1 000 ton per kalenderår,
3. tillverkning av rengöringsmedel eller kroppsvårds-,
kosmetik- eller hygienprodukter, om tillverkningen uppgår till
högst 2 000 ton per kalenderår, eller
4. verksamhet som är tillståndspliktig enligt 39.20.
Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i
industriell skala tillverka - mer än 1 000 men högst 2 000 ton
per kalenderår 1. gas- eller vätskeformade kemiska produkter,
2. läkemedelssubstanser genom extraktion ur biologiskt
material,
3. sprängämnen,
4. pyrotekniska artiklar, eller
5. ammunition.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. tillverkning av högst 100 ton per kalenderår, om det i
verksamheten inte används eller tillverkas något ämne som,
enligt föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska
produkter som Kemikalieinspektionen har meddelat, är
klassificerat som "mycket giftigt", "giftigt", "giftigt för djur
och växter", "farligt", "starkt frätande", "cancerogent",
"misstänkt cancerogent" eller "allergent" eller innebär möjlig
risk för fosterskador eller annan hälsorisk,
2. tillverkning av färg eller lack, om tillverkningen uppgår till
högst 1 000 ton per kalenderår,
3. tillverkning av rengöringsmedel eller kroppsvårds-,
kosmetik- eller hygienprodukter, om tillverkningen uppgår till
högst 2 000 ton per kalenderår, eller
4. verksamhet som är tillståndspliktig enligt 39.20.

39
273

KK

TF

PN

Beskrivning

24.110-4

35

B

24.110-5

30

B

Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i
industriell skala tillverka - mer än 100 men högst 1 000 ton per
kalenderår 1. gas- eller vätskeformade kemiska produkter,
2. läkemedelssubstanser genom extraktion ur biologiskt
material,
3. sprängämnen,
4. pyrotekniska artiklar, eller
5. ammunition.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. tillverkning av högst 100 ton per kalenderår, om det i
verksamheten inte används eller tillverkas något ämne som,
enligt föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska
produkter som Kemikalieinspektionen har meddelat, är
klassificerat som "mycket giftigt", "giftigt", "giftigt för djur
och växter", "farligt", "starkt frätande", "cancerogent",
"misstänkt cancerogent" eller "allergent" eller innebär möjlig
risk för fosterskador eller annan hälsorisk,
2. tillverkning av färg eller lack, om tillverkningen uppgår till
högst 1 000 ton per kalenderår,
3. tillverkning av rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter, om tillverkningen uppgår till
högst 2 000 ton per kalenderår, eller
4. verksamhet som är tillståndspliktig enligt 39.20.
Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i
industriell skala tillverka – högst 100 ton per kalenderår 1. gas- eller vätskeformade kemiska produkter,
2. läkemedelssubstanser genom extraktion ur biologiskt
material,
3. sprängämnen,
4. pyrotekniska artiklar, eller
5. ammunition.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. tillverkning av högst 100 ton per kalenderår, om det i
verksamheten inte används eller tillverkas något ämne som,
enligt
föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska
produkter som Kemikalieinspektionen har meddelat, är
klassificerat som mycket giftigt, giftigt, giftigt för djur och
växter, farligt, starkt frätande, cancerogent, misstänkt
cancerogent eller allergent eller innebär möjlig risk för
fosterskador eller annan hälsorisk,
2. tillverkning av färg eller lack, om tillverkningen uppgår till
högst 1 000 ton per kalenderår,
3. tillverkning av rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter, om tillverkningen uppgår till
högst 2 000 ton per kalenderår, eller
4. verksamhet som är tillståndspliktig enligt 39.20.
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Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i
industriell skala tillverka
1. mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår, om
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 24.110,
2. andra kemiska produkter, om verksamheten inte är
tillståndspliktig enligt 24.110.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om
verksamheten är tillståndspliktig enligt 39.20
Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i
industriell skala tillverka högst 10 ton färg eller lack per
kalenderår.
Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i
industriell skala tillverka naturläkemedel genom extraktion ur
biologiskt material,
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om
verksamheten är tillståndspliktig enligt 39.20.
Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i
industriell skala tillverka mer än 1000 ton men högst 2000 ton
rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller
hygienprodukter, om verksamheten inte är tillståndspliktig
enligt 24.110.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om
verksamheten är tillståndspliktig enligt 39.20.
Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i
industriell skala tillverka mer än 10 ton men högst 1000 ton
rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller
hygienprodukter, om verksamheten inte är tillståndspliktig
enligt 24.110.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om
verksamheten är tillståndspliktig enligt 39.20.
Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i
industriell skala tillverka högst 10 ton rengöringsmedel eller
kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter.
Anläggning för att genom endast fysikaliska processer, i
försöks-, pilot- eller laboratorieskala eller annan icke industriell
skala, yrkesmässigt tillverka
1. sprängämnen,
2. pyrotekniska artiklar,
3. ammunition, eller
4. andra kemiska produkter.
Anläggning för att genom endast fysikaliska processer tillverka
mer än 100 ton läkemedel (farmaceutisk tillverkning).
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. apotek och sjukhus, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 39.20.
Anläggning för att genom endast fysikaliska processer tillverka
mer än 10 men högst 100 ton läkemedel (farmaceutisk
tillverkning).
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. apotek och sjukhus, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 39.20.
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Anläggning för att genom endast fysikaliska processer tillverka
mer än 500 kg men högst 10 ton läkemedel (farmaceutisk
tillverkning).
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. apotek och sjukhus, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 39.20.
Anläggning för att genom endast fysikaliska processer tillverka
högst 500 kg läkemedel (farmaceutisk tillverkning).
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. apotek och sjukhus, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 39.20.
Anläggning för behandling av mellanprodukter, om
verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt
någon av beskrivningarna i 24.10-24.140.
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GUMMI- OCH PLASTVAROR
Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, om
produktionen baseras på mer än 10 000 ton ovulkad
gummiblandning per kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om
verksamheten är tillståndspliktig enligt 39.20.
Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, om
produktionen baseras på mer än 2 000 ton men högst 10 000
ton ovulkad gummiblandning per kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om
verksamheten är tillståndspliktig enligt 39.20.
Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, om
produktionen baseras på mer än 500 ton men högst 2 000 ton
ovulkad gummiblandning per kalenderår.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om
verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt
25.10, 39.20 eller 39.30.
Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, om
produktionen baseras på mer än 100 ton men högst 500 ton
ovulkad gummiblandning per kalenderår.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om
verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt
25.10, 39.20 eller 39.30.
Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, om
produktionen baseras på mer än 50 ton men högst 100 ton
ovulkad gummiblandning per kalenderår.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om
verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt
25.10, 39.20 eller 39.30.
Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, om
produktionen baseras på mer än 1 ton men högst 50 ton
ovulkad gummiblandning per kalenderår.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om
verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt
25.10, 39.20 eller 39.30.
Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, om
produktionen baseras på högst 1 ton ovulkad gummiblandning
per kalenderår.
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Anläggning för att genom ytterligare polymerisation tillverka
produkter av polyuretan utan användning av toluendiisocyanat,
om produktionen baseras på mer än 200 ton plastråvara per
kalenderår,
Anläggning för att genom ytterligare polymerisation tillverka
produkter av
1. polyuretan med användning av toluendiisocyanat, om
produktionen baseras på mer än 500 ton plastråvara per
kalenderår, eller
2. annan plast, om produktionen baseras på mer än 500 ton
plastråvara per kalenderår.
Anläggning för att genom ytterligare polymerisation tillverka
produkter av
1. polyuretan med användning av toluendiisocyanat, om
produktionen baseras på mer än 20 men högst 500 ton
plastråvara per kalenderår, eller
2. annan plast, om produktionen baseras på mer än 20 men
högst 500 ton plastråvara per kalenderår.
Anläggning för att genom ytterligare polymerisation tillverka
produkter av plast, om
1. produktionen baseras på mer än 1 ton plastråvara per
kalenderår, och
2. verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 25.20.
Anläggning för att genom ytterligare polymerisation tillverka
produkter av plast, om produktionen baseras på högst 1 ton
plastråvara per kalenderår.
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Anläggning för flamlaminering med plast.
Anläggning där produktionen baseras på mer än 200 ton
plastråvara per kalenderår och inte omfattar ytterligare
polymerisation, för tillverkning av produkter av plast förutom
endast mekanisk montering eller mekanisk bearbetning.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om
verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 39.20
eller 39.30.
Anläggning där produktionen baseras på mer än 20 ton men
högst 200 ton plastråvara per kalenderår och inte omfattar
ytterligare polymerisation, för tillverkning av produkter av
plast förutom endast mekanisk montering eller mekanisk
bearbetning.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om
verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 39.20
eller 39.30.
Anläggning där produktionen baseras på mer än 1 ton men
högst 20 ton plastråvara per kalenderår och inte omfattar
ytterligare polymerisation, för tillverkning av produkter av
plast förutom endast mekanisk montering eller mekanisk
bearbetning.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om
verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 39.20
eller 39.30.
Anläggning där produktionen baseras på högst 1 ton
plastråvara per kalenderår och inte omfattar ytterligare
polymerisation, för tillverkning av produkter av plast förutom
endast mekanisk montering eller mekanisk bearbetning.
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Anläggning där produktionen baseras på mer än 20 ton
plastråvara per kalenderår och inte omfattar ytterligare
polymerisation, för beläggning eller kalandrering med plast.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om
verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 39.20
eller 39.30.
Anläggning där produktionen baseras på mer än 10 ton men
högst 20 ton plastråvara per kalenderår och inte omfattar
ytterligare polymerisation, för beläggning eller kalandrering
med plast.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om
verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 39.20
eller 39.30.
Anläggning där produktionen baseras på mer än 5 ton men
högst 10 ton plastråvara per kalenderår och inte omfattar
ytterligare polymerisation, för beläggning eller kalandrering
med plast.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om
verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 39.20
eller 39.30.
Anläggning där produktionen baseras på mer än 3 ton men
högst 5 ton plastråvara per kalenderår och inte omfattar
ytterligare polymerisation, för beläggning eller kalandrering
med plast.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om
verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 39.20
eller 39.30.
Anläggning där produktionen baseras på mer än 1 ton men
högst 3 ton plastråvara per kalenderår och inte omfattar
ytterligare polymerisation, för beläggning eller kalandrering
med plast.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om
verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 39.20
eller 39.30.
Anläggning där produktionen baseras på högst 1 ton
plastråvara per kalenderår och inte omfattar ytterligare
polymerisation, för beläggning eller kalandrering med plast.
ICKE-METALLISKA MINERALISKA PRODUKTER
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Glas, glasvaror och keramiska produkter
Anläggning för
1. tillverkning av mer än 5 000 ton glas eller glasfiber per
kalenderår, eller
2. smältning av mer än 5 000 ton mineraler per kalenderår,
inklusive tillverkning av mineralull.
Anläggning för tillverkning av varor av glasfiber.
Anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror som
omfattar blandning av glasråvaror (mäng), smältning eller
syrabehandling av glas, om verksamheten innebär att mer än
1 000 ton glasråvaror med tillsats av bly- eller
arsenikföreningar förbrukas per kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om
verksamheten är tillståndspliktig enligt 26.10.
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Anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror som
omfattar blandning av glasråvaror (mäng), smältning eller
syrabehandling av glas, om verksamheten innebär att mer än 5
men högst 1 000 ton glasråvaror med tillsats av bly- eller
arsenikföreningar förbrukas per kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om
verksamheten är tillståndspliktig enligt 26.10.
Anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror som
omfattar blandning av glasråvaror (mäng), smältning eller
syrabehandling av glas, om verksamheten innebär att mer än 2
000 ton andra glasråvaror förbrukas per kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om
verksamheten är tillståndspliktig enligt 26.10.
Anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror som
omfattar blandning av glasråvaror (mäng), smältning eller
syrabehandling av glas, om verksamheten innebär att mer än
500 men högst 2 000 ton andra glasråvaror förbrukas per
kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om
verksamheten är tillståndspliktig enligt 26.10.
Anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror som
omfattar blandning av glasråvaror (mäng), smältning eller
syrabehandling av glas, om verksamheten innebär att
1. mer än 500 kilogram glasråvaror med tillsats av bly- eller
arsenikföreningar förbrukas per kalenderår, eller
2. mer än 5 ton andra glasråvaror förbrukas per kalenderår.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om
verksamheten är tillståndspliktig enligt 26.10 eller 26.20.
Anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror som
omfattar blandning av glasråvaror (mäng), smältning eller
syrabehandling av glas, om verksamheten innebär att
1. högst 500 kilogram glasråvaror med tillsats av bly- eller
arsenikföreningar förbrukas per kalenderår, eller
2. högst 5 ton andra glasråvaror förbrukas per kalenderår.
Anläggning för tillverkning av glasfiber, om verksamheten inte
är tillståndspliktig enligt 26.10.
Anläggning för att genom bränning
1. tillverka mer än 18 500 ton keramiska produkter per
kalenderår, eller
2. tillverka keramiska produkter med en ugnskapacitet som
överstiger fyra kubikmeter och med en satsningsdensitet som
överstiger 300 kilogram per kubikmeter.
Anläggning för att genom bränning tillverka mer än 50 ton
keramiska produkter per kalenderår, om glasyr med tillsats av
tungmetaller används.
Anläggning för att genom bränning tillverka högst 50 ton
keramiska produkter per kalenderår, om glasyr med tillsats av
tungmetaller används.
Anläggning för tillverkning av mer än 100 ton keramiska
produkter per kalenderår, om verksamheten inte är
tillståndspliktig enligt 26.50 eller 26.51.
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Beskrivning
Anläggning för tillverkning av högst 100 ton keramiska
produkter per kalenderår.
Cement, betong, kalk, krita och gips
Anläggning för att
1. i roterugn tillverka mer än 125 000 ton cement per
kalenderår, eller
2. i annan ugn tillverka mer än 12 500 ton cement per
kalenderår.
Anläggning för att
1. i roterugn tillverka högst 125 000 ton cement per kalenderår,
eller
2. i annan ugn tillverka högst 12 500 ton cement per
kalenderår.
Anläggning för tillverkning av cement, om verksamheten inte
är tillståndspliktig enligt 26.70.
Anläggning för tillverkning i ugn av mer än 12 500 ton kalk
per kalenderår.
Anläggning för tillverkning av mer än 5 ton kalk, krita eller
kalkprodukter per kalenderår, om inte verksamheten är
tillståndspliktig enligt någon av beskrivningarna i 26.70–26.90.
Anläggning för tillverkning av kalk, krita eller kalkprodukter
för en produktion högst 5 ton per kalenderår.
Anläggning för tillverkning av mer än 500 ton
1. betong eller lättbetong per kalenderår, eller
2. varor av betong, lättbetong eller cement per kalenderår.
Anläggning för tillverkning av högst 500 ton
1. betong eller lättbetong per kalenderår, eller
2. varor av betong, lättbetong eller cement per kalenderår.
Anläggning för tillverkning av mer än 500 ton varor av gips per
kalenderår.
Anläggning för tillverkning av högst 500 ton varor av gips per
kalenderår.
Andra icke-metalliska mineraliska produkter
Anläggning för tillverkning av asbestbaserade produkter.
Anläggning för behandling eller omvandling av asbest, om
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 13.60 eller 26.130.
Asfaltverk eller oljegrusverk som ställs upp inom område med
detaljplan eller områdesbestämmelser.
Asfaltverk eller oljegrusverk som ställs upp utanför område
med detaljplan eller områdesbestämmelser i mer än 90
kalenderdagar under en tolvmånadersperiod.
Asfaltverk eller oljegrusverk som ställs upp utanför område
med detaljplan eller områdesbestämmelser i högst 90
kalenderdagar under en tolvmånadersperiod.
Anläggning för tillverkning av varor av asfalt, om
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 90.100 eller
90.110.
Anläggning för tillverkning av stenvaror genom bearbetning av
block ur bruten sten, där den totalt bearbetade stenytan är större
än 1 000 kvadratmeter per kalenderår eller den totalt hanterade
mängden är större än 800 ton per kalenderår.
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Anläggning för tillverkning av stenvaror genom bearbetning av
block ur bruten sten, där den totalt bearbetade stenytan är högst
1 000 kvadratmeter per kalenderår eller den totalt hanterade
mängden är högst 800 ton per kalenderår.
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STÅL OCH METALL
Anläggning för produktion av järn eller stål (primär eller
sekundär produktion), inklusive utrustning för kontinuerlig
gjutning, om produktionen överstiger 1 000 000 ton per
kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte gjuterier.
Anläggning för produktion av järn eller stål (primär eller
sekundär produktion), inklusive utrustning för kontinuerlig
gjutning, om produktionen överstiger 100 000 ton men inte
1 000 000 ton per kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte gjuterier.
Anläggning för produktion av järn eller stål (primär eller
sekundär produktion), inklusive utrustning för kontinuerlig
gjutning, om produktionen överstiger 15 000 ton men inte
100 000 ton per kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte gjuterier.
Anläggning för produktion av järn eller stål (primär eller
sekundär produktion), inklusive utrustning för kontinuerlig
gjutning, om produktionen överstiger 15 000 ton per
kalenderår. Anläggning med induktionsugnar ESR-anläggning.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte gjuterier.
Anläggning för produktion av järn eller stål (primär eller
sekundär produktion), inklusive utrustning för kontinuerlig
gjutning, om produktionen är högst 15 000 ton per kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte gjuterier.
Anläggning för
1. produktion av mer än 50 000 ton men högst 120 000 ton järn
eller stål (primär eller sekundär produktion), eller
2. behandling av mer än 50 000 ton men högst 120 000 ton
järnbaserade metaller genom varmvalsning.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om
verksamheten är tillståndspliktig enligt 27.10 eller 27.30.
Anläggning för
1. produktion av högst 50 000 ton järn eller stål (primär eller
sekundär produktion), eller
2. behandling av högst 50 000 ton järnbaserade metaller genom
varmvalsning.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om
verksamheten är tillståndspliktig enligt 27.10 eller 27.30.
Anläggning för behandling av järnbaserade metaller genom
varmvalsning av mer än 500 000 ton råstål per kalenderår.
Anläggning för behandling av järnbaserade metaller genom
varmvalsning av mer än 120 000 men högst 500 000 ton råstål
per kalenderår.
Anläggning för behandling av järnbaserade metaller
genom hammarsmide, om slagenergin per hammare överstiger
50 kilojoule och den använda värmeeffekten överstiger 20
megawatt.
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Anläggning för behandling av järnbaserade metaller genom
anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall med en
inmatning som överstiger 12 000 ton råstål per kalenderår och
varmförzinkning med en förbrukning av zink av mer än 10 000
ton per kalenderår.
Anläggning för behandling av järnbaserade metaller genom
anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall med en
inmatning som överstiger 12 000 ton råstål per kalenderår och
varmförzinkning med en förbrukning av zink av mer än 1 000
men högst 10 000 ton per kalenderår.
Anläggning för behandling av järnbaserade metaller genom
anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall med en
inmatning som överstiger 12 000 ton råstål per kalenderår och
varmförzinkning med en förbrukning av zink av mer än 100
men högst 1 000 ton per kalenderår.
Anläggning för behandling av järnbaserade metaller genom
anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall med en
inmatning som överstiger 12 000 ton råstål per kalenderår och
varmförzinkning med en förbrukning av zink av högst 100 ton
per kalenderår.
Anläggning för behandling av järnbaserade metaller genom
annat anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall med
en inmatning som överstiger 12 000 ton råstål per kalenderår
och med utsläpp av mer än 10 000 m3 process- eller
sköljvatten.
Anläggning för behandling av järnbaserade metaller genom
annat anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall med
en inmatning som överstiger 12 000 ton råstål per kalenderår
och med utsläpp av mer än 1 000 men högst 10 000 m3
process- eller sköljvatten.
Anläggning för behandling av järnbaserade metaller genom
annat anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall med
en inmatning som överstiger 12 000 ton råstål per kalenderår
och med utsläpp av mer än 100 men högst 1 000 m3 processeller sköljvatten.
Anläggning för behandling av järnbaserade metaller genom
annat anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall med
en inmatning som överstiger 12 000 ton råstål per kalenderår
och med utsläpp av högst 100 m3 process- eller sköljvatten.
Anläggning för behandling av järnbaserade metaller genom
annat anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall med
en inmatning som överstiger 12 000 ton råstål per kalenderår
utan utsläpp av process- eller sköljvatten.
Anläggning för behandling av järnbaserade metaller genom
kallvalsning av mer än 100 000 ton stål per kalenderår.
Anläggning för behandling av järnbaserade metaller genom
kallvalsning av mer än 20 000 men högst 100 000 ton stål per
kalenderår.
Anläggning för behandling av järnbaserade metaller genom
kallvalsning av högst 20 000 ton stål per kalenderår.
Anläggning för gjutning för en produktion av mer än 10 000
ton järn eller stål per kalenderår där form- eller gjutsand
används.
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Anläggning för gjutning för en produktion av mer än 5 000 ton
men högst 10 000 ton järn eller stål per kalenderår där formeller gjutsand används.
Anläggning för gjutning för en produktion av mer än 10 000
ton järn eller stål per kalenderår där inte form- eller gjutsand
används.
Anläggning för gjutning för en produktion av mer än 5 000 ton
men högst 10 000 ton järn eller stål per kalenderår där inte
form- eller gjutsand används.
Anläggning för gjutning, där form- eller gjutsand används, för
en produktion av
1. mer än 1000 ton men högst 5 000 ton järn eller stål per
kalenderår om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt
27.40, eller
2. mer än 1000 ton men högst 5 000 ton aluminium, zink eller
magnesium per kalenderår om verksamheten inte är
tillståndspliktig enligt 27.101.
Anläggning för gjutning, där form- eller gjutsand används, för
en produktion av
1. mer än 500 ton men högst 1 000 ton järn eller stål per
kalenderår om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt
27.40, eller
2. mer än 500 ton men högst 1 000 ton aluminium, zink eller
magnesium per kalenderår om verksamheten inte är
tillståndspliktig enligt 27.101.
Anläggning för gjutning, där form- eller gjutsand inte används,
för en produktion av
1. mer än 1000 ton men högst 5 000 ton järn eller stål per
kalenderår om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt
27.40, eller
2. mer än 1000 ton men högst 5 000 ton aluminium, zink eller
magnesium per kalenderår om verksamheten inte är
tillståndspliktig enligt 27.101.
Anläggning för gjutning, där form- eller gjutsand inte används,
för en produktion av
1. mer än 500 ton men högst 1 000 ton järn eller stål per
kalenderår om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt
27.40, eller
2. mer än 500 ton men högst 1 000 ton aluminium, zink eller
magnesium per kalenderår om verksamheten inte är
tillståndspliktig enligt 27.101.
Anläggning för gjutning för en produktion av mer än 10 ton
järn, stål, aluminium, zink eller magnesium per kalenderår, om
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 27.40, 27.50 eller
27.101.
Anläggning för gjutning för en produktion av högst 10 ton järn,
stål, aluminium, zink eller magnesium per kalenderår.
Anläggning för att av malm eller slig producera mer än 80 000
ton icke-järnmetall per kalenderår, om produktionen sker
genom metallurgiska, kemiska eller elektrolytiska processer.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte gjuterier.
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Anläggning för att av malm eller slig producera mer än 20 000
ton men högst 80 000 ton icke-järnmetall per kalenderår, om
produktionen sker genom metallurgiska, kemiska eller
elektrolytiska processer.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte gjuterier.
Anläggning för att av malm eller slig producera mer än 3 000
ton men högst 20 000 ton icke-järnmetall per kalenderår, om
produktionen sker genom metallurgiska, kemiska eller
elektrolytiska processer.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte gjuterier.
Anläggning för att av malm eller slig producera mer än 1 000
ton men högst 3000 ton icke-järnmetall per kalenderår, om
produktionen sker genom metallurgiska, kemiska eller
elektrolytiska processer.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte gjuterier.
Anläggning för att av sekundärt råmaterial (skrot m.m.)
producera mer än 80 000 ton icke-järnmetall per kalenderår,
om produktionen sker genom metallurgiska, kemiska eller
elektrolytiska processer.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte gjuterier.
Anläggning för att av sekundärt råmaterial (skrot m.m.)
producera mer än 20 000 ton men högst 80 000 ton ickejärnmetall per kalenderår, om produktionen sker genom
metallurgiska, kemiska eller elektrolytiska processer.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte gjuterier.
Anläggning för att av sekundärt råmaterial (skrot m.m.)
producera mer än 3 000 ton men högst 20 000 ton ickejärnmetall per kalenderår, om produktionen sker genom
metallurgiska, kemiska eller elektrolytiska processer.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte gjuterier.
Anläggning för att av sekundärt råmaterial (skrot m.m.)
producera mer än 1 000 ton men högst 3 000 ton ickejärnmetall per kalenderår, om produktionen sker genom
metallurgiska, kemiska eller elektrolytiska processer.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte gjuterier.
Anläggning för att av malm, slig eller sekundärt råmaterial
producera ickejärnmetall, om produktionen sker genom
metallurgiska, kemiska eller elektrolytiska processer.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. gjuterier, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt någon av
beskrivningarna i 27.70.
Anläggning för att av anrikad malm, stoft eller koncentrat
producera mer än 80 000 ton ickejärnmetall, om produktionen
sker genom metallurgiska eller elektrolytiska processer.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. gjuterier, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt någon av
beskrivningarna i 27.70 eller 27.80.
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Anläggning för att av anrikad malm, stoft eller koncentrat
producera mer än 20 000 ton men högst 80 000 ton
ickejärnmetall, om produktionen sker genom metallurgiska
eller elektrolytiska processer.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. gjuterier, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt någon av
beskrivningarna i 27.70 eller 27.80.
Anläggning för att av anrikad malm, stoft eller koncentrat
producera mer än 1 000 ton men högst 20 000 ton
ickejärnmetall, om produktionen sker genom metallurgiska
eller elektrolytiska processer.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. gjuterier, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt någon av
beskrivningarna i 27.70 eller 27.80.
Anläggning för att av anrikad malm, stoft eller koncentrat
producera icke järnmetall, om produktionen sker genom
metallurgiska eller elektrolytiska processer.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. gjuterier, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt någon av
beskrivningarna i 27.70-27.90.
Anläggning för smältning av icke-järnmetall eller
återvinningsprodukter, inklusive framställning av
legeringsmetall, för en produktion av mer än 50 000 ton bly
eller kadmium per kalenderår.
Anläggning för smältning av icke-järnmetall eller
återvinningsprodukter, inklusive framställning av
legeringsmetall, för en produktion av mer än 10 000 men högst
50 000 ton bly eller kadmium per kalenderår.
Anläggning för smältning av icke-järnmetall eller
återvinningsprodukter, inklusive framställning av
legeringsmetall, för en produktion av mer än 1 000 men högst
10 000 ton bly eller kadmium per kalenderår.
Anläggning för smältning av icke-järnmetall eller
återvinningsprodukter, inklusive framställning av
legeringsmetall, för en produktion av högst 1 000 ton bly eller
kadmium per kalenderår.
Anläggning för smältning av zink, inklusive framställning av
legeringsmetall, för en produktion av mer än 20 000 ton zink
per kalenderår. Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller
inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 27.100.
Anläggning för smältning av zink, inklusive framställning av
legeringsmetall, för en produktion av mer än 5 000 men högst
20 000 ton zink per kalenderår. Tillståndsplikt enligt denna
beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig
enligt 27.100.
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Anläggning för smältning av aluminium och magnesium där
form-, eller kärnsand används vid gjutning, inklusive
framställning av legeringsmetall, för en produktion av mer än
7 500 ton metaller per kalenderår. Tillståndsplikt enligt denna
beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig
enligt 27.100.
Anläggning för smältning av andra icke järnmetall eller
återvinningsprodukter än 27.101-1, 27.101-2 och 27.101-3,
inklusive framställning av legeringsmetall, för en produktion
av mer än 50 000 ton metaller per kalenderår. Tillståndsplikt
enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 27.100.
Anläggning för smältning av andra icke-järnmetall eller
återvinningsprodukter än 27.101-1, 27.101-2 och 27.101-3,
inklusive framställning av legeringsmetall, för en produktion
av mer än 5 000 men högst 50 000 ton metaller per kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om
verksamheten är tillståndspliktig enligt 27.100.
Anläggning för smältning av mer än 1 000 men högst 5 000 ton
icke-järnmetall eller återvinningsprodukter, inklusive
framställning av legeringsmetall. Tillståndsplikt enligt denna
beskrivning gäller inte gjuterier.
Anläggning för smältning av mer än 50 men högst 1 000 ton
icke-järnmetall eller återvinningsprodukter, inklusive
framställning av legeringsmetall. Tillståndsplikt enligt denna
beskrivning gäller inte gjuterier.
Anläggning för smältning av högst 50 ton icke-järnmetall eller
återvinningsprodukter, inklusive framställning av
legeringsmetall.
Anläggning för yrkesmässig smältning eller raffinering av mer
än 80 000 ton ickejärnmetall per kalenderår ur annan råvara
och genom andra processer än de som anges i 27.70-27.110.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. gjuterier, eller
2. om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt
någon av beskrivningarna i 27.10-27.110.
Anläggning för yrkesmässig smältning eller raffinering av mer
än 20 000 ton men högst 80 000 ton ickejärnmetall per
kalenderår ur annan råvara och genom andra processer än de
som anges i 27.70-27.110.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. gjuterier, eller
2. om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt
någon av beskrivningarna i 27.10-27.110.
Anläggning för yrkesmässig smältning eller raffinering av mer
än 3 000 ton men högst 20 000 ton ickejärnmetall per
kalenderår ur annan råvara och genom andra processer än de
som anges i 27.70-27.110.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. gjuterier, eller
2. om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt
någon av beskrivningarna i 27.10-27.110.
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Anläggning för yrkesmässig smältning eller raffinering av
högst 3 000 ton ickejärnmetall per kalenderår ur annan råvara
och genom andra processer än de som anges i 27.70-27.110.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. gjuterier, eller
2. om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt
någon av beskrivningarna i 27.10-27.110.
Anläggning för gjutning av andra metaller än järn, stål, zink,
aluminium och magnesium, för en produktion av mer än 20
000 ton per kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om
verksamheten är tillståndspliktig enligt 27.100 eller 27.101.
Anläggning för gjutning av andra metaller än järn, stål, zink,
aluminium och magnesium, för en produktion av mer än 10
000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om
verksamheten är tillståndspliktig enligt 27.100 eller 27.101.
Anläggning för gjutning av andra metaller än järn, stål, zink,
aluminium och magnesium, för en produktion av mer än 3 000
ton men högst 10 000 ton per kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om
verksamheten är tillståndspliktig enligt 27.100 eller 27.101.
Anläggning för gjutning av andra metaller än järn, stål, zink,
aluminium och magnesium, för en produktion av mer än 1 000
ton men högst 3 000 ton per kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om
verksamheten är tillståndspliktig enligt 27.100 eller 27.101.
Anläggning för gjutning av andra metaller än järn, stål, zink,
aluminium och magnesium, för en produktion av mer än 200
ton men högst 1 000 ton per kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om
verksamheten är tillståndspliktig enligt 27.100 eller 27.101.
Anläggning för gjutning av andra metaller än järn, stål, zink,
aluminium och magnesium, för en produktion av mer än 50 ton
men högst 200 ton per kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om
verksamheten är tillståndspliktig enligt 27.100 eller 27.101.
Anläggning för gjutning av andra metaller än järn, stål, zink,
aluminium och magnesium, för en produktion av mer än 1 ton
per kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om
verksamheten är tillståndspliktig enligt 27.100, 27.101 eller
27.130.
Anläggning för gjutning av andra metaller än järn, stål, zink,
aluminium och magnesium, för en produktion av högst 1 ton
per kalenderår.
YTBEHANDLING AV METALL ELLER PLAST M.M.
Ytbehandling, avfettning och färgborttagning m.m.
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Anläggning för järnfosfatering eller annan kemisk eller
elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast, om
behandlingsbaden har en sammanlagd volym som överstiger 30
kubikmeter och verksamheten ger upphov till mer än 10 000
kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
Anläggning för järnfosfatering eller annan kemisk eller
elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast, om
behandlingsbaden har en sammanlagd volym som överstiger 30
kubikmeter och verksamheten ger upphov till mer än 1 000
men högst 10 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
Anläggning för järnfosfatering eller annan kemisk eller
elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast, om
behandlingsbaden har en sammanlagd volym som överstiger 30
kubikmeter och verksamheten ger upphov till mer än 100 men
högst 1 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
Anläggning för järnfosfatering eller annan kemisk eller
elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast, om
behandlingsbaden har en sammanlagd volym som överstiger 30
kubikmeter och verksamheten ger upphov till högst 100
kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
Anläggning för järnfosfatering eller annan kemisk eller
elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast, om
behandlingsbaden har en sammanlagd volym som överstiger 30
kubikmeter och verksamheten inte ger upphov till
avloppsvatten.
Anläggning för järnfosfatering eller annan kemisk eller
elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast, om
behandlingsbaden har en sammanlagd volym som är högst 30
kubikmeter.
Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av
metall eller plast, om
1. behandlingsbaden har en sammanlagd volym som överstiger
1 kubikmeter, och
2. verksamheten ger upphov till mer än 10 000 kubikmeter
avloppsvatten per kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. betning med betpasta,
2. järnfosfatering, eller
3. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 28.10.
Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av
metall eller plast, om
1. behandlingsbaden har en sammanlagd volym som överstiger
1 kubikmeter, och
2. verksamheten ger upphov till mer än 1 000 kubikmeter men
högst 10 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. betning med betpasta,
2. järnfosfatering, eller
3. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 28.10.
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Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av
metall eller plast, om
1. behandlingsbaden har en sammanlagd volym som överstiger
1 kubikmeter, och
2. verksamheten ger upphov till mer än 100 kubikmeter men
högst 1 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. betning med betpasta,
2. järnfosfatering, eller
3. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 28.10.
Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av
metall eller plast, om
1. behandlingsbaden har en sammanlagd volym som överstiger
1 kubikmeter, och
2. verksamheten ger upphov till mer än 10 kubikmeter men
högst 100 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. betning med betpasta,
2. järnfosfatering, eller
3. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 28.10.
Anläggning för
1. beläggning med metall på annat sätt än genom kemisk eller
elektrolytisk ytbehandling, om verksamheten ger upphov till
mer än 10 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår, eller
2. våttrumling av annan metall än aluminium eller stål, om
verksamheten ger upphov till mer än 10 000 kubikmeter
avloppsvatten per kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte beläggning
med metall som sker med vakuummetod.
Anläggning för
1. beläggning med metall på annat sätt än genom kemisk eller
elektrolytisk ytbehandling, om verksamheten ger upphov till
mer än 1 000 kubikmeter avloppsvatten men högst 10 000
kubikmeter per kalenderår, eller
2. våttrumling av annan metall än aluminium eller stål, om
verksamheten ger upphov till mer än 1 000 kubikmeter men
högst 10 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte beläggning
med metall som sker med vakuummetod.
Anläggning för
1. beläggning med metall på annat sätt än genom kemisk eller
elektrolytisk ytbehandling, om verksamheten ger upphov till
mer än 100 kubikmeter men högst 1 000 kubikmeter
avloppsvatten per kalenderår, eller
2. våttrumling av annan metall än aluminium eller stål, om
verksamheten ger upphov till mer än 100 kubikmeter men
högst 1 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte beläggning
med metall som sker med vakuummetod
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Anläggning för
1. beläggning med metall på annat sätt än genom kemisk eller
elektrolytisk ytbehandling, om verksamheten ger upphov till
mer än 10 kubikmeter men högst 100 kubikmeter
avloppsvatten per kalenderår, eller
2. våttrumling av annan metall än aluminium eller stål, om
verksamheten ger upphov till mer än 10 kubikmeter men högst
100 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte beläggning
med metall som sker med vakuummetod.
Anläggning för
1. beläggning med metall på annat sätt än genom kemisk eller
elektrolytisk ytbehandling, om verksamheten ger upphov till
högst 10 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår, eller
2. våttrumling av annan metall än aluminium eller stål, om
verksamheten ger upphov till högst 10 kubikmeter
avloppsvatten per kalenderår.
Anläggning för annan beläggning med metall än genom kemisk
eller elektrolytisk ytbehandling, om verksamheten ger upphov
till mer än 1 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. beläggning med metall som sker med vakuummetod, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 28.30.
Anläggning för
1. beläggning med metall på annat sätt än genom kemisk eller
elektrolytisk ytbehandling, om verksamheten ger upphov till
högst 1 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår, eller
2. våttrumling av annan metall än aluminium eller stål, om
verksamheten ger upphov till högst 10 kubikmeter
avloppsvatten per kalenderår.
Anläggning för termisk ytbehandling med en
metallförbrukning av mer än 10 000 ton per kalenderår utan
uppsamling och filter. Tillståndsplikt enligt denna beskrivning
gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 27.30.
Anläggning för termisk ytbehandling med en
metallförbrukning av mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton
per kalenderår utan uppsamling och filter. Tillståndsplikt enligt
denna beskrivning gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 27.30.
Anläggning för termisk ytbehandling med en
metallförbrukning av mer än 100 ton men högst 1 000 ton per
kalenderår utan uppsamling och filter. Tillståndsplikt enligt
denna beskrivning gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 27.30.
Anläggning för termisk ytbehandling med en
metallförbrukning av mer än 2 ton men högst 100 ton per
kalenderår utan uppsamling och filter. Tillståndsplikt enligt
denna beskrivning gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 27.30.
Anläggning för termisk ytbehandling med en
metallförbrukning av mer än 10 000 ton per kalenderår med
uppsamling och filter. Tillståndsplikt enligt denna beskrivning
gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 27.30.
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Anläggning för termisk ytbehandling med en
metallförbrukning av mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton
per kalenderår med uppsamling och filter. Tillståndsplikt enligt
denna beskrivning gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 27.30.
Anläggning för termisk ytbehandling med en
metallförbrukning av mer än 100 ton men högst 1 000 ton per
kalenderår med uppsamling och filter. Tillståndsplikt enligt
denna beskrivning gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 27.30.
Anläggning för termisk ytbehandling med en
metallförbrukning av mer än 2 ton men högst 100 ton per
kalenderår med uppsamling och filter. Tillståndsplikt enligt
denna beskrivning gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 27.30.
Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av
metall eller plast, om verksamheten ger upphov till mer än 1
kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. betning med betpasta, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 28.10 eller 28.20.
Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av
metall eller plast, om verksamheten ger upphov till högst 1
kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
Anläggning, som omfattas av flera än två av följande punkter,
för
1. järnfosfatering, om verksamheten inte är tillståndspliktig
enligt 28. 10,
2. vattenbaserad avfettning som ger upphov till mer än 10
kubikmeter avloppsvatten per kalenderår, om verksamheten
inte är fordonstvätt eller tillståndspliktig enligt någon av
beskrivningarna i 39.10-39.50,
3. betning med mer än 50 kilogram betpasta per kalenderår, om
verksamheten ger upphov till avloppsvatten,
4. blästring av mer än 500 kvadratmeter yta per kalenderår,
5. våttrumling av mer än 1 ton metaller per kalenderår eller
härdning av mer än 1 ton gods per kalenderår,
6. termisk ytbehandling med en metallförbrukning av mer än
50 kilogram men högst 2 ton per kalenderår, eller
7. metallbeläggning med vakuummetod, om metallförbrukningen uppgår till mer än 500 kilogram per kalenderår.
Anläggning, som omfattas av högst två av följande punkter, för
1. järnfosfatering, om verksamheten inte är tillståndspliktig
enligt 28. 10,
2. vattenbaserad avfettning som ger upphov till mer än 10
kubikmeter avloppsvatten per kalenderår, om verksamheten
inte är fordonstvätt eller tillståndspliktig enligt någon av
beskrivningarna i 39.10-39.50,
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Beskrivning
3. betning med mer än 50 kilogram betpasta per kalenderår, om
verksamheten ger upphov till avloppsvatten,
4. blästring av mer än 500 kvadratmeter yta per kalenderår,
5. våttrumling av mer än 1 ton metaller per kalenderår eller
härdning av mer än 1 ton gods per kalenderår,
6. termisk ytbehandling med en metallförbrukning av mer än
50 kilogram men högst 2 ton per kalenderår, eller
7. metallbeläggning med vakuummetod, om metallförbrukningen uppgår till mer än 500 kilogram per kalenderår.
Blästringsarbete omfattande mer än 500 kvadratmeter yta, om
verksamheten inte är anmälningspliktig enligt 28.70.
Blästringsarbete omfattande högst 500 kvadratmeter yta.
Anläggning för att med kemiska eller termiska metoder
yrkesmässigt ta bort lack eller färg från mer än 50 ton
metallgods per kalenderår, om verksamheten inte är
tillståndspliktig enligt 39.10, 39.20 eller 39.40.
Anläggning för att med kemiska eller termiska metoder
yrkesmässigt ta bort lack eller färg, om verksamheten inte är
tillståndspliktig enligt 28.80, 39.10, 39.20 eller 39.40.
ELEKTRISKA ARTIKLAR
Anläggning för tillverkning av batterier eller ackumulatorer där
kadmium, bly eller kvicksilver ingår.
Anläggning för tillverkning av batterier eller ackumulatorer där
inte kadmium, bly eller kvicksilver ingår.
Anläggning för tillverkning eller reparation av
kvicksilverinnehållande ljuskällor.
Anläggning för tillverkning av grafitelektroder genom bränning
eller grafitisering.
Anläggning för tillverkning av kol- eller grafitelektroder, om
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 31.40.
Anläggning för tillverkning av elektrisk tråd eller elektrisk
kabel.
METALLBEARBETNING M.M.
Anläggning för tillverkning av fler än 100 fordonsmotorer per
kalenderår.
Anläggning för tillverkning av högst 100 fordonsmotorer per
kalenderår.
Provbänk för motorer, turbiner eller reaktorer.
Anläggning för tillverkning och sammansättning per kalenderår
av fler än 200 000 motorfordon med en totalvikt per fordon
som uppgår till högst 3,5 ton.
Anläggning för tillverkning och sammansättning per kalenderår
av fler än 100 000 men högst 200 000 motorfordon med en
totalvikt per fordon som uppgår till högst 3,5 ton.
Anläggning för tillverkning och sammansättning per kalenderår
av fler än 50 000 men högst 100 000 motorfordon med en
totalvikt per fordon som uppgår till högst 3,5 ton.
Anläggning för tillverkning och sammansättning per kalenderår
av fler än 25 000 men högst 50 000 motorfordon med en
totalvikt per fordon som uppgår till högst 3,5 ton.
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Anläggning för tillverkning och sammansättning per kalenderår
av fler än 20 000 motorfordon med en totalvikt per fordon som
uppgår till mer än 3,5 ton.
Anläggning för tillverkning och sammansättning per kalenderår
av fler än 5 000 men högst 20 000 motorfordon med en
totalvikt per fordon som uppgår till mer än 3,5 ton.
Anläggning för tillverkning och sammansättning per kalenderår
av fler än 1 000 men högst 5 000 motorfordon med en totalvikt
per fordon som uppgår till mer än 3,5 ton.
Anläggning för tillverkning och sammansättning per kalenderår
av
1. fler än 100 men högst 25 000 motorfordon med en totalvikt
per fordon som uppgår till högst 3,5 ton, eller
2. fler än 10 men högst 1 000 motorfordon med en totalvikt per
fordon som uppgår till mer än 3,5 ton.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om
verksamheten är tillståndspliktig enligt 34.30.
Anläggning för tillverkning och sammansättning per kalenderår
av
1. högst 100 motorfordon med en totalvikt per fordon som
uppgår till högst 3,5 ton, eller
2. högst 10 motorfordon med en totalvikt per fordon som
uppgår till mer än 3,5 ton.
Anläggning för
1. tillverkning av järnvägsutrustning,
2. tillverkning av flygplan, eller
3. reparation av flygplan.
Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning
med en tillverkningsyta (exklusive yta för endast montering)
större än 100 000 kvadratmeter.
Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning
och där total tankvolym för skärvätskor, processoljor och
hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 75
kubikmeter, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt
34.30 eller 34.60. Med total tankvolym avses såväl volymen i
ett fast centralt system för vätskor som volymen i lösa
behållare som är kopplade till metallbearbetningsmaskin eller
öppnade behållare som används för påfyllning av
metallbearbetningsmaskin.
Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning
och där total tankvolym för skärvätskor, processoljor och
hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 20
men högst 75 kubikmeter, om verksamheten inte är
tillståndspliktig enligt 34.30 eller 34.60. Med total tankvolym
avses såväl volymen i ett fast centralt system för vätskor som
volymen i lösa behållare som är kopplade till
metallbearbetningsmaskin eller öppnade behållare som används
för påfyllning av metallbearbetningsmaskin.
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Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning
och där total tankvolym för skärvätskor, processoljor och
hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 10
kubikmeter men högst 20 kubikmeter, om verksamheten inte är
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av
beskrivningarna i 34.10-34.70, 35.10 eller 35.20.
Med total tankvolym avses detsamma som i 34.70 andra
stycket.
Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning
och där total tankvolym för skärvätskor, processoljor och
hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 5
kubikmeter men högst 10 kubikmeter, om verksamheten inte är
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av
beskrivningarna i 34.10-34.70, 35.10 eller 35.20.
Med total tankvolym avses detsamma som i 34.70 andra
stycket.
Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning
och där total tankvolym för skärvätskor, processoljor och
hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 1
kubikmeter men högst 5 kubikmeter, om verksamheten inte är
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av
beskrivningarna i 34.10-34.70, 35.10 eller 35.20.
Med total tankvolym avses detsamma som i 34.70 andra
stycket.
Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning
och där total tankvolym för skärvätskor, processoljor och
hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 200
liter men högst 1 kubikmeter. Med total tankvolym avses såväl
volymen i ett fast centralt system för vätskor som volymen i
lösa behållare som är kopplade till metallbearbetningsmaskin
eller öppnade behållare som används för påfyllning av
metallbearbetningsmaskin.
Byggande av en plattform som är avsedd att användas vid
utvinning av olja eller gas inom havsområden, om
verksamheten inte prövas enligt 11 kap. miljöbalken.
Plattform för verkstad på vattnet när fråga är om förläggning
nära kusten för montering, utrustning, ombyggnad, reparation,
underhåll eller liknande åtgärd.
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Skeppsvarv.
FÖRBRUKNING AV ORGANISKA LÖSNINGSMEDEL
Anläggning för ytbehandling av material, föremål eller
produkter med en förbrukning av organiska lösningsmedel, om
förbrukningen uppgår till mer än 150 kilogram per timme eller
200 ton per kalenderår.
Med förbrukning avses den totala mängd organiska
lösningsmedel som tillförs en anläggning med avdrag för alla
flyktiga organiska föreningar som återvinns för
återanvändning.
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Anläggning för ytbehandling av material, föremål eller
produkter med en förbrukning av organiska lösningsmedel, om
förbrukningen uppgår till högst 150 kilogram per timme eller
högst 200 ton per kalenderår.
Med förbrukning avses den totala mängd organiska
lösningsmedel som tillförs en anläggning med avdrag för alla
flyktiga organiska föreningar som återvinns för
återanvändning.
Anläggning där mer än 200 ton organiska lösningsmedel
förbrukas per kalenderår i
1. rulloffset med heatsetfärg,
2. djuptryck av publikationer,
3. djuptryck av förpackningar, flexografi, screentryck,
laminering eller lackering,
4. ytrengöring,
5. fordonslackering,
6. bandlackering,
7. beläggning av lindningstråd,
8. beläggning av träytor,
9. träimpregnering,
10. läderbeläggning,
11. skotillverkning,
12. laminering av trä eller plast,
13. limbeläggning,
14. annan beläggning,
15. tillverkning av lack, tryckfärg, lim eller andra
beläggningspreparat,
16. omvandling av gummi,
17. utvinning av vegetabilisk olja eller animaliskt fett eller
raffinering av vegetabilisk olja, eller
18. tillverkning av farmaceutiska produkter.
Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra stycket.
Anläggning där mer än 50 ton men högst 200 ton organiska
lösningsmedel förbrukas per kalenderår i
1. rulloffset med heatsetfärg,
2. djuptryck av publikationer,
3. djuptryck av förpackningar, flexografi, screentryck,
laminering eller lackering,
4. ytrengöring,
5. fordonslackering,
6. bandlackering,
7. beläggning av lindningstråd,
8. beläggning av träytor,
9. träimpregnering,
10. läderbeläggning,
11. skotillverkning,
12. laminering av trä eller plast,
13. limbeläggning,
14. annan beläggning,
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Beskrivning
15. tillverkning av lack, tryckfärg, lim eller andra
beläggningspreparat,
16. omvandling av gummi,
17. utvinning av vegetabilisk olja eller animaliskt fett eller
raffinering av vegetabilisk olja, eller
18. tillverkning av farmaceutiska produkter.
Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra stycket.
Anläggning där mer än 25 men högst 50 ton organiska
lösningsmedel förbrukas per kalenderår i
1. rulloffset med heatsetfärg,
2. djuptryck av publikationer,
3. djuptryck av förpackningar, flexografi, screentryck,
laminering eller lackering,
4. ytrengöring,
5. fordonslackering,
6. bandlackering,
7. beläggning av lindningstråd,
8. beläggning av träytor,
9. träimpregnering,
10. läderbeläggning,
11. skotillverkning,
12. laminering av trä eller plast,
13. limbeläggning,
14. annan beläggning,
15. tillverkning av lack, tryckfärg, lim eller andra
beläggningspreparat,
16. omvandling av gummi,
17. utvinning av vegetabilisk olja eller animaliskt fett eller
raffinering av vegetabilisk olja, eller
18. tillverkning av farmaceutiska produkter.
Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra stycket.
Anläggning där högst 25 ton organiska lösningsmedel
förbrukas per kalenderår i
1. rulloffset med heatsetfärg,
2. djuptryck av publikationer,
3. djuptryck av förpackningar, flexografi, screentryck,
laminering eller lackering,
4. ytrengöring,
5. fordonslackering,
6. bandlackering,
7. beläggning av lindningstråd,
8. beläggning av träytor,
9. träimpregnering,
10. läderbeläggning,
11. skotillverkning,
12. laminering av trä eller plast,
13. limbeläggning,
14. annan beläggning,
15. tillverkning av lack, tryckfärg, lim eller andra
beläggningspreparat,
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16. omvandling av gummi,
17. utvinning av vegetabilisk olja eller animaliskt fett eller
raffinering av vegetabilisk olja, eller
18. tillverkning av farmaceutiska produkter.
Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra stycket.
Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas per
kalenderår med
1. mer än 15 ton i rulloffset med heatsetfärg,
2. mer än 15 ton vid djuptryck av förpackningar, flexografi,
screentryck, laminering eller lackering,
3. mer än 1 ton i ytrengöring, om lösningsmedlet innehåller
någon produkt, som enligt föreskrifter om klassificering och
märkning av kemiska produkter som Kemikalieinspektionen
har meddelat, är klassificerad som "kan ge cancer", "kan ge
ärftliga genetiska skador", "kan ge cancer vid inandning", "kan
ge nedsatt fortplantningsförmåga" eller "kan ge fosterskador",
4. mer än 2 ton i annan ytrengöring,
5. mer än 500 kilogram i fordonslackering,
6. mer än 5 ton i beläggning av lindningstråd,
7. mer än 15 ton i beläggning av träytor,
8. mer än 1 kilogram i kemtvätt,
9. mer än 10 ton i läderbeläggning,
10. mer än 5 ton i skotillverkning,
11. mer än 5 ton i laminering av trä eller plast,
12. mer än 5 ton i limbeläggning,
13. mer än 5 ton i annan beläggning,
14. mer än 15 ton i omvandling av gummi, eller
15. mer än 10 ton i utvinning av vegetabilisk olja eller animaliskt fett eller raffinering av vegetabilisk olja.
Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra stycket.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om
verksamheten är tillståndspliktig enligt 39.10 eller 39.20.
Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas per
kalenderår med
1. högst 15 ton i rulloffset med heatsetfärg,
2. högst 15 ton vid djuptryck av förpackningar, flexografi,
screentryck, laminering eller lackering,
3. högst än 1 ton i ytrengöring, om lösningsmedlet innehåller
någon produkt, som enligt föreskrifter om klassificering och
märkning av kemiska produkter som Kemikalieinspektionen
har meddelat, är klassificerad som "kan ge cancer", "kan ge
ärftliga genetiska skador", "kan ge cancer vid inandning", "kan
ge nedsatt fortplantningsförmåga" eller "kan ge fosterskador",
4. högst 2 ton i annan ytrengöring,
5. högst 500 kilogram i fordonslackering,
6. högst 5 ton i beläggning av lindningstråd,
7. högst 15 ton i beläggning av träytor,
8. högst 1 kilogram i kemtvätt,
9. högst 10 ton i läderbeläggning,
10. högst 5 ton i skotillverkning,
11. högst 5 ton i laminering av trä eller plast,
12. högst 5 ton i limbeläggning,
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Beskrivning
13. högst 5 ton i annan beläggning,
14. högst 15 ton i omvandling av gummi, eller
15. högst 10 ton i utvinning av vegetabilisk olja eller animaliskt
fett eller raffinering av vegetabilisk olja.
Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra stycket.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om
verksamheten är anmälningspliktig enligt 39.30.
Anläggning där det per kalenderår förbrukas
1. mer än 5 ton halogenerade organiska lösningsmedel, eller
2. mer än totalt 25 ton organiska lösningsmedel. Med
förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra stycket.
Vid tillämpningen av första stycket skall inte medräknas
sådana organiska lösningsmedel som omfattas av förordningen
(2002:187) om ämnen som bryter ner ozonskiktet eller av
föreskrifter som meddelats med stöd av den förordningen.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om
verksamheten är tillståndspliktig enligt 39.10 eller 39.20.
Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer än 1 ton
halogenerade organiska lösningsmedel.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om
verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt
39.10, 39.20, 39.30 eller 39.40.
Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra stycket.
Anläggning där det per kalenderår förbrukas högst 1 ton
halogenerade organiska lösningsmedel. Med förbrukning avses
detsamma som i 39.10 andra stycket.
Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer än totalt 10
ton men högst 25 ton organiska lösningsmedel.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om
verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt
39.10, 39.20, 39.30 eller 39.40.
Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra stycket.
Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer än totalt 5 ton
men högst 10 ton organiska lösningsmedel. Anmälningsplikt
enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 39.10, 39.20, 39.30
eller 39.40.
Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra stycket.
Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer än 2,5 men
högst 5 ton organiska lösningsmedel. Med förbrukning avses
detsamma som i 39.10 andra stycket.
Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer än 0,5 - men
högst 2,5 ton organiska lösningsmedel. Med förbrukning avses
detsamma som i 39.10 andra stycket.
Anläggning där det per kalenderår förbrukas högst 500 kg
organiska lösningsmedel. Med förbrukning avses detsamma
som i 39.10 andra stycket.
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Beskrivning
LAGRING AV BRÄNSLEN OCH KEMISKA
PRODUKTER M.M.
Anläggning för lagring eller hantering av
1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, oljor,
petroleumprodukter eller brännbara gaser, om anläggningen har
kapacitet för lagring av mer än 500 000 ton vid ett tillfälle eller
hantering av mer än 5 000 000 ton per kalenderår, eller
2. andra kemiska produkter än som avses i 1, om anläggningen
har kapacitet för lagring av mer än 50 000 ton vid ett och
samma tillfälle eller för hantering av mer än 500 000 ton per
kalenderår.
Anläggning för lagring eller hantering av
1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, oljor,
petroleumprodukter eller brännbara gaser, om anläggningen har
kapacitet för lagring av mer än 250 000 men högst 500 000 ton
vid ett tillfälle eller hantering av mer än 2 500 000 men högst
5 000 000 ton per kalenderår , eller
2. andra kemiska produkter än som avses i 1, om anläggningen
har kapacitet för lagring av mer än 25 000 men högst 50 000
ton vid ett och samma tillfälle eller för hantering av mer än
250 000 men högst 500 000 ton per kalenderår.
Anläggning för lagring eller hantering av
1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, oljor,
petroleumprodukter eller brännbara gaser, om anläggningen har
kapacitet för lagring av mer än 50 000 men högst 250 000 ton
vid ett tillfälle eller hantering av mer än 500 000 men högst 2
500 000 ton per kalenderår , eller
2. andra kemiska produkter än som avses i 1, om anläggningen
har kapacitet för lagring av mer än 5 000 men högst 25 000 ton
vid ett och samma tillfälle eller för hantering av mer än 50 000
men högst 250 000 ton per kalenderår.
Anläggning för lagring av
1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, oljor,
petroleumprodukter eller brännbara gaser, om anläggningen har
kapacitet att vid ett och samma tillfälle lagra mer än 5 000 ton,
eller
2. andra kemiska produkter än som avses i 1, om
a) någon produkt enligt föreskrifter om klassificering och
märkning av kemiska produkter som Kemikalieinspektionen
har meddelat, är klassificerad som "mycket giftig", "giftig",
"starkt frätande" eller "frätande", och
b) det är fråga om en verksamhet för energiproduktion eller
kemisk industri och anläggningen har kapacitet för lagring av
mer än 1 ton vid ett och samma tillfälle.
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Anläggning för lagring av
1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, oljor,
petroleumprodukter eller brännbara gaser, om anläggningen har
kapacitet att vid ett och samma tillfälle lagra högst 5 000 ton,
eller
2. andra kemiska produkter än som avses i 1, om
a) någon produkt enligt föreskrifter om klassificering och
märkning av kemiska produkter som Kemikalieinspektionen
har meddelat, är klassificerad som "mycket giftig", "giftig",
"starkt frätande" eller "frätande"
b) det är fråga om en verksamhet för energiproduktion eller
kemisk industri och anläggningen har kapacitet för lagring av
högst 1 ton vid ett och samma tillfälle.
Anläggning för lagring av mer än 50 miljoner normalkubikmeter naturgas per kalenderår, om verksamheten inte är
tillståndspliktig enligt 39.60.
Anläggning för lagring av högst 50 miljoner normalkubikmeter
naturgas per kalenderår.
Anläggning för lagring av mer än 5 000 ton kol, torv eller
bränsleflis eller annat träbränsle per kalenderår.
Anläggning för lagring av högst 5 000 ton kol, torv eller
bränsleflis eller annat träbränsle per kalenderår.
GASFORMIGA BRÄNSLEN, EL, VÄRME OCH KYLA
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Gasformiga bränslen
Anläggning för framställning av mer än 150 000 kubikmeter
gasformigt bränsle per kalenderår, om verksamheten inte är
tillståndspliktig enligt 23.10 eller 23.30.
Anläggning för framställning av gasformigt bränsle, om
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 23.10, 23.30 eller
40.10.
Kärnkraft
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Kärnkraftverk eller annan kärnreaktor.
Förbränning
Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd
effekt av mer än 300 megawatt.
Gasturbin
Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd
effekt av mer än 100 och högst 300 megawatt, om
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 40.40.
Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd
effekt av mer än 50 och högst 100 megawatt, om verksamheten
inte är tillståndspliktig enligt 40.40.
Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd
effekt av mer än 20 megawatt, om verksamheten inte är
tillståndspliktig enligt 40.40 eller 40.50.
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Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd
effekt av mer än 5 MW men högst 20 MW, om också annat
bränsle används än eldningsolja eller bränslegas.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. stationär förbränningsmotor avsedd endast som
reservaggregat vid elavbrott, eller
2. om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt
40.40, 40.50, 40.51 eller 40.70.
Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd
effekt av mer än 500 kilowatt men högst 5 MW, om också
annat bränsle används än eldningsolja eller bränslegas.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. stationär förbränningsmotor avsedd endast som
reservaggregat vid elavbrott, eller
2. om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt
40.40, 40.50, 40.51 eller 40.70.
Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd
effekt av mer än 10 MW men högst 20 MW, om inget annat
bränsle används än eldningsolja eller bränslegas.
1. stationär förbränningsmotor avsedd endast som
reservaggregat vid elavbrott, eller
2. om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt
40.40, 40.50, 40.51 eller 40.70.
Anläggning för förgasning med en total installerad tillförd
effekt av högst 10 MW
Gasturbinanläggning med en total installerad tillförd effekt av
högst 20 megawatt.
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Vindkraft
Enstaka vindkraftverk eller gruppstation för vindkraft med tre
eller flera vindkraftsaggregat uppförda i vattenområde, om den
sammanlagda uteffekten är mer än 15 MW
Enstaka vindkraftverk eller gruppstation för vindkraft med tre
eller flera vindkraftsaggregat uppförda i vattenområde, om den
sammanlagda uteffekten är minst 1 men högst 15 MW.
Enstaka vindkraftverk eller gruppstation för vindkraft med tre
eller flera vindkraftsaggregat uppförda i vattenområde, om den
sammanlagda uteffekten är högst 1 megawatt.
Enstaka vindkraftverk eller gruppstation för vindkraft med tre
eller flera vindkraftsaggregat, om den sammanlagda uteffekten
är minst 25 megawatt.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om
verksamheten är tillståndspliktig enligt 40.80.
Enstaka vindkraftverk eller gruppstation för vindkraft med tre
eller flera vindkraftsaggregat, om den sammanlagda uteffekten
är minst 4 MW men högst 25 MW.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om
verksamheten är tillståndspliktig enligt 40.80 eller 40.90.
Enstaka vindkraftverk eller gruppstation för vindkraft med tre
eller flera vindkraftsaggregat, om den sammanlagda uteffekten
är minst 125 kilowatt men högst 4 MW.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om
verksamheten är tillståndspliktig enligt 40.80 eller 40.90.
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Enstaka vindkraftverk eller gruppstation för vindkraft med tre
eller flera vindkraftsaggregat, om den sammanlagda uteffekten
är högst 125 kilowatt.
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Värmepumpar och kylanläggningar m.m.
Värmepump eller kylanläggning för uttag eller tillförsel av
värmeenergi från mark, vattenområde, grund- vatten eller
avloppsvatten för en uttagen eller tillförd effekt av mer än 10
megawatt.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte uttag eller
tillförsel genom vattentäkt.
Anläggning för lagring av värme i mark, vattenområde eller i
grundvatten för en tillförd energimängd av mer än 3 000
megawattimmar.
Anläggning för lagring av värme i mark, vattenområde eller i
grundvatten för en tillförd energimängd av högst 3 000
megawattimmar.
VATTENFÖRSÖRJNING
Vattenverk med kemsteg för mer än 25 000 personer, eller utan
kemsteg för mer än 50 000 personer
Vattenverk med kemsteg för mer än 5 000 personer men högst
25 000 personer, eller utan kemsteg för mer än 5 000 personer
men högst 50 000 personer
Vattenverk för högst 5 000 personer
FORDONSSERVICE OCH DRIVMEDELSHANTERING
Anläggning för tvättning av
1. fler än 5 000 personbilar per kalenderår,
2. fler än 100 tåg eller flygplan per kalenderår,
3. fler än 500 tågvagnar eller lok per kalenderår, eller
4. fler än 1 000 andra motordrivna fordon per kalenderår.
Anläggning för tvättning av
1. fler än 1250 personbilar per kalenderår,
2. fler än 100 tåg eller flygplan per kalenderår,
3. fler än 500 tågvagnar eller lok per kalenderår, eller
4. fler än 1 000 andra motordrivna fordon per kalenderår.
Anläggning för tvättning av
1. Fler än 250 personbilar per kalenderår,
2. Fler än 50 andra motordrivna fordon per år
Anläggning för tvättning av
1. Högst 250 personbilar per kalenderår
2. Höst 50 andra motorfordon per kalenderår
Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 5 000
kubikmeter flytande motorbränsle.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om
verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt
39.60, 39.70 eller 39.80.
Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 1 000
kubikmeter men högst 5 000 kubikmeter flytande
motorbränsle.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om
verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt
39.60, 39.70 eller 39.80.
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Beskrivning
Anläggning där det per kalenderår hanteras högst 1 000
kubikmeter flytande motorbränsle.
Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 5 miljon
normalkubikmeter gas avsedd som motorbränsle.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om
verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt
39.60, 39.70 eller 39.80.
Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 1 miljon
normalkubikmeter men högst 5 normalkubikmeter gas avsedd
som motorbränsle.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om
verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt
39.60, 39.70 eller 39.80.
Anläggning där det per kalenderår hanteras högst 1 miljon
normalkubikmeter gas avsedd som motorbränsle.
Fordonsverkstad mer än 500 kvadratmeter
Fordonsverkstad högst 500 kvadratmeter
INFRASTRUKTUR
Hamn där trafik medges för fartyg med en bruttodräktighet på
mer än 1 350. Allmän hamn med mer än 5 000 anlöp per
kalenderår
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. hamn för Försvarsmakten, eller
2. färjekaj med högst tio planerade fartygsanlöp per kalenderår.
Hamn där trafik medges för fartyg med en bruttodräktighet på
mer än 1 350. Allmän hamn med 2 000 - 5 000 anlöp
kalenderår
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. hamn för Försvarsmakten, eller
2. färjekaj med högst tio planerade fartygsanlöp per kalenderår.
Hamn där trafik medges för fartyg med en bruttodräktighet på
mer än 1 350. Allmän hamn med 50 - 2 000 anlöp kalenderår
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. hamn för Försvarsmakten, eller
2. färjekaj med högst tio planerade fartygsanlöp per kalenderår.
Hamn där trafik medges för fartyg med en bruttodräktighet på
mer än 1 350. Allmän hamn med 10 - 50 anlöp kalenderår
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. hamn för Försvarsmakten, eller
2. färjekaj med högst tio planerade fartygsanlöp per kalenderår.
Hamn där trafik medges för fartyg med en bruttodräktighet på
mer än 1 350. Allmän hamn med högst 10 anlöp kalenderår
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. hamn för Försvarsmakten, eller
2. färjekaj med högst tio planerade fartygsanlöp per kalenderår.
Fiskehamn eller hamn för Försvarsmakten.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
fiskehamn som är tillståndspliktig enligt 63.10.
Civil flygplats med en instrumentbana som är längre än 1 200
meter. Mer än 50 000 landningar per kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte flygplats
som är tillståndspliktig enligt 63.40.
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Civil flygplats med en instrumentbana som är längre än 1 200
meter. Mer än 20 000 landningar men högst 50 000 landningar
per kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte flygplats
som är tillståndspliktig enligt 63.40.
Civil flygplats med en instrumentbana som är längre än 1 200
meter. Mer än 5 000 landningar men högst 20 000 landningar
per kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte flygplats
som är tillståndspliktig enligt 63.40.
Civil flygplats med en instrumentbana som är längre än 1 200
meter. Högst 5 000 landningar per kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte flygplats
som är tillståndspliktig enligt 63.40.
Flottiljflygplats eller civil flygplats med infrastruktur för
militär flygverksamhet, om instrumentbanan på
flottiljflygplatsen eller den civila flygplatsen är längre än 1 200
meter.
Flottiljflygplats eller civil flygplats med infrastruktur för
militär flygverksamhet, om instrumentbanan på
flottiljflygplatsen eller den civila flygplatsen är kortare än 1
200 meter.
Flygplats för motordrivna luftfartyg där mer än 500
flygrörelser per kalenderår äger rum.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om
flygplatsen är tillståndspliktig enligt 63.30 eller 63.40.
Flygplats för motordrivna luftfartyg där högst 500 flygrörelser
per kalenderår äger rum.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om
flygplatsen är tillståndspliktig enligt 63.30 eller 63.40.
Väganläggning i drift upplåten för allmän trafik, med en
sammanlagd trafik med mer än 1 000 000 000
fordonskilometer per kalenderår
Väganläggning i drift upplåten för allmän trafik, med en
sammanlagd trafik med minst 100 000 000 fordonskilometer
men högst 1 000 000 000 fordonskilometer per kalenderår
Spåranläggning i drift för lokal kollektivtrafik med en
sammanlagd spårlängd över 80 kilometer
Spåranläggning i drift för regional kollektivtrafik eller nationell
person och/eller godstrafik med en sammanlagd spårlängd över
30 kilometer
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LABORATORIER
Kemiska eller biologiska laboratorier med en total golvyta som
är större än 5 000 kvadratmeter. Anmälningsplikt enligt denna
beskrivning gäller inte laboratorier som
1. ingår i verksamhet som omfattas av en annan punkt i denna
bilaga,
2. omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt enligt 13 kap.
miljöbalken, eller
3. ingår i utbildningslokaler som är anmälningspliktiga enligt
38 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
Kemiska eller biologiska laboratorier med en total golvyta som
är högst 5 000 kvadratmeter.
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Beskrivning
Kemiska eller biologiska laboratorier för utbildning med en
total golvyta som är större än 5 000 kvadratmeter
Kemiska eller biologiska laboratorier för utbildning med en
total golvyta som är högst 5 000 kvadratmeter
TANKRENGÖRING
Anläggning för rengöring av cisterner, tankar eller fat som i
annan verksamhet än den egna används för förvaring eller
transport av mer än 500 kubikmeter per kalenderår av kemiska
produkter och där någon kemisk produkt, enligt föreskrifter om
klassificering och märkning av kemiska produkter som
Kemikalieinspektionen har meddelat, är klassificerad som
"mycket giftig", "giftig", "starkt frätande" eller "frätande".
Anläggning för rengöring av cisterner, tankar eller fat som i
annan verksamhet än den egna används för förvaring eller
transport av högst 500 kubikmeter per kalenderår av kemiska
produkter och där någon kemisk produkt, enligt föreskrifter om
klassificering och märkning av kemiska produkter som
Kemikalieinspektionen har meddelat, är klassificerad som
"mycket giftig", "giftig", "starkt frätande" eller "frätande".
Anläggning för rengöring av cisterner, tankar eller fat som
används för förvaring eller för transport av kemiska produkter.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om
verksamheten är tillståndspliktig enligt 74.10.
HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

90.10

B

Sjukhus med fler än 200 vårdplatser.
Sjukhus med högst 200 vårdplatser.
Anläggning för sterilisering av sjukvårdsartiklar, om etylenoxid
används som steriliseringsmedel.
RENING AV AVLOPPSVATTEN
Avloppsreningsanläggning som omfattas av lagen (2006:412)
om allmänna vattentjänster och som tar emot avloppsvatten
med en föroreningsmängd som motsvarar mer än 2 000
personekvivalenter.

90.10-1

80

- mottagande av en föroreningsmängd som motsvarar mer än
100 000 personekvivalenter.

90.10-2

60

- mottagande av en föroreningsmängd som motsvarar mer än
20 000 personekvivalenter men högst 100 000
personekvivalenter.

90.10-3

40

- mottagande av en föroreningsmängd som motsvarar mer än 2
000 personekvivalenter men högst 20 000 personekvivalenter.

90.11

B

90.11-1

80

90.11-2

60

90.11-3

40

Avloppsanläggning med en anslutning av 2 000 personer eller
fler. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enlig 90.10
- Anslutning av fler än 100 000 personer
- Anslutning av fler än 20 000 personer men högst 100 000
personer
- Anslutning av fler än 2 000 personer men högst 20 000
personer
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90.15-i

40

90.16

B

C

Avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten från en
eller flera sådana anläggningar som avses i 1 kap. 2 §
industriutsläppsförordningen (2013:250).
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 90.10
Avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten med en
föroreningsmängd som motsvarar mer än 200 men högst 2 000
personekvivalenter.
-mottagande av en föroreningsmängd som motsvarar mer än
500 personekvivalenter men högst 2000 personekvivalenter.

20
15
90.20-1

20

C

90.20-2

15

C

90.2001

10

U

90.2002

6

U

- mottagande av en föroreningsmängd som motsvarar mer än
200 personekvivalenter men högst 500 personekvivalenter.
Avloppsreningsanläggning som är dimensionerad för mer än
500 personekvivalenter, om verksamheten inte är
tillståndspliktig enligt 90.10.
Avloppsreningsanläggning som är dimensionerad för mer än
200 personekvivalenter men högst 500 personekvivalenter, om
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 90.10.
Avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten med en
föroreningsmängd som motsvarar mer än 100 men högst 200
personekvivalenter.
Avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten med en
föroreningsmängd som motsvarar mer än 25 men högst 100
personekvivalenter.
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Beskrivning
AVFALL

90.29

6

C

90.30-1

35

B

90.30-2

25

B

90.30-3

20

B

90.40

12

C

90.4001

4

U

Mellanlagring
Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.29 gäller för att
yrkesmässigt förbereda avfall för återanvändning. Förordning
(2018:1460).
Anläggning för mellanlagring av annat avfall än farligt avfall
om den totala avfallsmängden vid något enskilt tillfälle utgörs
av
1. mer än 100 000 ton avfall som inte är avsett för byggnadseller anläggningsändamål, eller
2. mer än 300 000 ton avfall om anläggningen inte är
tillståndspliktig enligt 1.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte anläggning
för lagring av avfall under längre tid än ett år innan det
bortskaffas, eller tre år innan det återvinns eller behandlas.
Anläggning för mellanlagring av annat avfall än farligt avfall
om den totala avfallsmängden vid något enskilt tillfälle utgörs
av
1. mer än 50 000 men högst 100 000 ton avfall som inte är
avsett för byggnads- eller anläggningsändamål, eller
2. mer än 150 000 men högst 300 000 ton avfall om
anläggningen inte är tillståndspliktig enligt 1.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte anläggning
för lagring av avfall under längre tid än ett år innan det
bortskaffas, eller tre år innan det återvinns eller behandlas.
Anläggning för mellanlagring av annat avfall än farligt avfall
om den totala avfallsmängden vid något enskilt tillfälle utgörs
av
1. mer än 10 000 men högst 50 000 ton avfall som inte är avsett
för byggnads- eller anläggningsändamål, eller
2. mer än 30 000 men högst 150 000 ton avfall om
anläggningen inte är tillståndspliktig enligt 1.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte anläggning
för lagring av avfall under längre tid än ett år innan det
bortskaffas, eller tre år innan det återvinns eller behandlas.
Anläggning för mellanlagring av annat avfall än farligt avfall
om den totala avfallsmängden vid något enskilt tillfälle är
större än 10 ton.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. anläggning för lagring av avfall under längre tid än ett år
innan det bortskaffas eller tre år innan det återvinns eller
behandlas, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 90.30.
Anläggning för mellanlagring av annat avfall än farligt avfall
om den totala avfallsmängden vid något enskilt tillfälle är högst
10 ton.
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Beskrivning

90.50-1

35

B

90.50-2

25

B

Anläggning för mellanlagring av farligt avfall, om mängden
avfall vid något tillfälle uppgår till
1. mer än 50 ton oljeavfall,
2. mer än 300 ton blybatterier,
3. mer än 1 000 ton elektriska eller elektroniska produkter,
4. mer än 300 ton impregnerat trä, eller
5. mer än 10 ton annat farligt avfall.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. anläggning för mellanlagring av uttjänta motordrivna fordon,
eller
2. anläggning för lagring av farligt avfall under längre tid än ett
år innan det bortskaffas eller tre år innan det återvinns eller
behandlas.
Anläggning för mellanlagring av farligt avfall, om mängden
avfall vid något tillfälle uppgår till
1. mer än 25 men högst 50 ton oljeavfall,
2. mer än 150 men högst 300 ton blybatterier,
3. mer än 500 men högst 1 000 ton elektriska eller elektroniska
produkter,
4. mer än 150 men högst 300 ton impregnerat trä, eller
5. mer än 5 men högst 10 ton annat farligt avfall.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. anläggning för mellanlagring av uttjänta motordrivna fordon,
eller
2. anläggning för lagring av farligt avfall under längre tid än ett år
innan det bortskaffas eller tre år innan det återvinns eller
behandlas.

90.50-3

20

B

90.60

6

C

Anläggning för mellanlagring av farligt avfall, om mängden
avfall vid något tillfälle uppgår till
1. mer än 5 men högst 25 ton oljeavfall,
2. mer än 30 men högst 150 ton blybatterier,
3. mer än 100 men högst 500 ton elektriska eller elektroniska
produkter,
4. mer än 30 men högst 150 ton impregnerat trä, eller
5. mer än 1 men högst 5 ton annat farligt avfall.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. anläggning för mellanlagring av uttjänta motordrivna fordon,
eller
2. anläggning för lagring av farligt avfall under längre tid än ett
år innan det bortskaffas eller tre år innan det återvinns eller
behandlas.
Anläggning för att lagra farligt avfall som en del av att samla in
det, om mängden avfall vid något tillfälle är:
1. mer än 200 kilogram men högst 5 ton och utgörs av olja,
2. mer än 1 500 kilogram men högst 30 ton och utgörs av
blybatterier,
3. mer än 1 ton men högst 50 ton och utgörs av elektriska eller
elektroniska produkter,
4. mer än 200 kilogram men högst 30 ton och utgörs av
impregnerat trä,
5. högst 50 ton och utgörs av motordrivna fordon, eller
6. mer än 200 kilogram men högst 1 ton i andra fall.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
anläggning för lagring av farligt avfall under längre tid än 1 år
innan det bortskaffas eller 3 år innan det återvinns eller
behandlas.
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90.70-1

35

B

90.70-2

30

B

90.80

12

C

90.8001

4
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90.90

12

C

90.100-1

80

B

90.100-2

40

B

90.110-1

20

C

90.110-2

15

C

90.119-1

50

B

Beskrivning
Förbehandling, sortering och mekanisk bearbetning m.m.
Anläggning för sortering av annat avfall än farligt avfall, om
den hanterade avfallsmängden är större än 75 000 ton per
kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte sortering av
avfall för byggnads- eller anläggningsändamål.
Anläggning för sortering av annat avfall än farligt avfall, om
den hanterade avfallsmängden är större än 10 000 ton men
högst 75 000 ton per kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte sortering av
avfall för byggnads- eller anläggningsändamål.
Anläggning för sortering av annat avfall än farligt avfall, om
den hanterade avfallsmängden är större än 1 000 men högst 10
000 ton per kalenderår.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om
verksamheten är tillståndspliktig enligt 90.70.
Anläggning för sortering av annat avfall än farligt avfall, om
den hanterade avfallsmängden är högst 1 000 ton per
kalenderår.
Anläggning för yrkesmässig förbehandling av avfall som
utgörs av elektriska eller elektroniska produkter, med undantag
för förbehandling som består av ingrepp i komponenter eller
utrustning som innehåller isolerolja.
Anläggning för att genom mekanisk bearbetning återvinna
annat avfall än farligt avfall, om den hanterade avfallsmängden
är större än 50 000 ton per kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. krossning, siktning eller motsvarande mekanisk bearbetning
av avfall för byggnads- eller anläggningsändamål, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 90.240.
Anläggning för att genom mekanisk bearbetning återvinna
annat avfall än farligt avfall, om den hanterade avfallsmängden
är större än 10 000 ton men högst 50 000 ton per kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. krossning, siktning eller motsvarande mekanisk bearbetning
av avfall för byggnads- eller anläggningsändamål, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 90.240.
Anläggning för att genom mekanisk bearbetning yrkesmässigt
återvinna annat avfall än farligt avfall om den hanterade
avfallsmängden är större än 5 000 men högst 10 000 ton avfall
per år, om verksamheten inte är tillstånds- eller
anmälningspliktig enligt 90.100, 90.240, 90.250 eller 90.260.
Anläggning för att genom mekanisk bearbetning yrkesmässigt
återvinna annat avfall än farligt avfall om den hanterade
avfallsmängden är högst 5 000 ton avfall per år, om
verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt
90.100, 90.240, 90.250 eller 90.260.
Anläggning för återvinning av avfall genom sådan lagring,
tömning, demontering eller annat yrkesmässigt
omhändertagande av uttjänta motordrivna fordon som inte
omfattas av bilskrotningsförordningen (2007:186) om den
hanterade avfallsmängden är större än 10 000 ton per
kalenderår.
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90.119-2

20

B

90.120

12

C

90.130-1

35

B

90.130-2

30

B

90.130-3

25

B

90.130-4

20

B

90.130-5

15

B

90.140

6

C

90.150

120

A

90.160-1

60

B

Beskrivning
Anläggning för återvinning av avfall genom sådan lagring,
tömning, demontering eller annat yrkesmässigt
omhändertagande av uttjänta motordrivna fordon som inte
omfattas av bilskrotningsförordningen (2007:186).om den
hanterade avfallsmängden är högst 10 000 ton per kalenderår.
Anläggning för återvinning av avfall genom sådan lagring,
tömning, demontering eller annat yrkesmässigt
omhändertagande av uttjänta bilar som omfattas av
bilskrotningsförordningen (2007:186).
Användning för anläggningsändamål
Användning för anläggningsändamål av avfall på ett sätt som
kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten, och där
föroreningsrisken inte endast är ringa.
Mer än 10 000 ton totalt upplagda massor på en och samma
sammanhängande plats
Användning för anläggningsändamål av avfall på ett sätt som
kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten, och där
föroreningsrisken inte endast är ringa.
Mer än 2 500 men högst 10 000 ton totalt upplagda massor på
en och samma sammanhängande plats
Användning för anläggningsändamål av avfall på ett sätt som
kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten, och där
föroreningsrisken inte endast är ringa.
Mer än 1 000 men högst 2 500 ton totalt upplagda massor på en
och samma sammanhängande plats
Användning för anläggningsändamål av avfall på ett sätt som
kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten, och där
föroreningsrisken inte endast är ringa.
Mer än 50 men högst 1 000 ton totalt upplagda massor på en
och samma sammanhängande plats
Användning för anläggningsändamål av avfall på ett sätt som
kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten, och där
föroreningsrisken inte endast är ringa.
Högst 50 ton totalt upplagda massor på en och samma
sammanhängande plats
Användning för anläggningsändamål av avfall på ett sätt som
kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten, och där
föroreningsrisken är ringa.
Biologisk behandling
Anläggning för biologisk behandling av annat avfall än farligt
avfall, om den tillförda mängden avfall är större än 100 000 ton
per kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. park- och trädgårdsavfall, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 90.240.
Anläggning för biologisk behandling av annat avfall än farligt
avfall om den tillförda mängden avfall är större än 50 000 men
högst 100 000 ton per kalenderår.
1. park- och trädgårdsavfall, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 90.150 eller
90.240.
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Beskrivning

90.160-2

30

B

90.160-3

15

B

90.16001

4
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90.170-1

10

C

90.170-2

8

C

90.170-3

6

C

90.17001

2

U

Anläggning för biologisk behandling av annat avfall än farligt
avfall om den tillförda mängden avfall är större än 10 000 men
högst 50 000 ton per kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. park- och trädgårdsavfall, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 90.150 eller
90.240.
Anläggning för biologisk behandling av annat avfall än farligt
avfall om den tillförda mängden avfall är större än 500 ton men
högst 10 000 ton per kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. park- och trädgårdsavfall, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 90.150 eller
90.240.
Anläggning för biologisk behandling av annat avfall än farligt
avfall om den tillförda mängden avfall är högst 500 ton per
kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. park- och trädgårdsavfall, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 90.150 eller
90.240.
Anläggning för biologisk behandling av annat avfall än farligt
avfall, om den tillförda mängden annat avfall än park- och
trädgårdsavfall är större än 100 ton men högst 500 ton per
kalenderår.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om
verksamheten är tillståndspliktig enligt 90.150 eller 90.160.
Anläggning för biologisk behandling av annat avfall än farligt
avfall, om den tillförda mängden annat avfall än park- och
trädgårdsavfall är större än 10 ton men högst 100 ton per
kalenderår.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om
verksamheten är tillståndspliktig enligt 90.150 eller 90.160.
Anläggning för biologisk behandling av annat avfall än farligt
avfall, om den tillförda mängden park- och trädgårdsavfall är
större än 50 ton per kalenderår.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om
verksamheten är tillståndspliktig enligt 90.150 eller 90.160.
Anläggning för biologisk behandling av annat avfall än farligt
avfall, om den tillförda mängden park- och trädgårdsavfall är
högst 50 ton per kalenderår.

90.180-1

200

A

90.180-2

140

A

90.180-3

80

A

90.190

30

B

Förbränning
Anläggning där farligt avfall förbränns, om den tillförda
mängden farligt avfall är mer än 25 000 ton per kalenderår.
Anläggning där farligt avfall förbränns, om den tillförda
mängden farligt avfall är mer än 10 000 men högst 25 000 ton
per kalenderår
Anläggning där farligt avfall förbränns, om den tillförda
mängden farligt avfall är mer än 2 500 men högst 10 000 ton
per kalenderår.
Anläggning där farligt avfall förbränns, om verksamheten inte
är tillståndspliktig enligt 90.180.
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Beskrivning

90.212-i

25

B

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.212-i gäller för
samförbränningsanläggning där animaliskt avfall förbränns om
den tillförda mängden avfall är
1. mer än 10 ton per dygn, eller
2. mer än 2 500 ton men högst 18 000 ton per kalenderår.
Förordning (2016:1188).

90.213-i

25

B

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.213-i gäller för
avfallsförbränningsanläggning där animaliskt avfall förbränns
om den tillförda mängden avfall är
1. mer än 10 ton per dygn, eller
2. mer än 2 500 ton men högst 18 000 ton per kalenderår.
Förordning (2016:1188).

90.171

8

C

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.171 gäller för att
behandla icke-farligt avfall genom biologisk behandling, om
1. avfallet inte är park- och trädgårdsavfall och den tillförda
mängden är mer än 10 ton men högst 500 ton per kalenderår,
eller
2. avfallet är park- och trädgårdsavfall och den tillförda
mängden är mer än 50 ton men högst 18 750 ton per
kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om behandlingen är tillståndseller anmälningspliktig enligt 21 kap. 2 eller 3 §. Förordning
(2016:1188).

90.200

120

A

90.210

80

B

90.220-1

30

B

90.220-2

20

B

Anläggning där avfall förbränns, om den tillförda mängden
avfall är större än 100 000 ton per kalenderår.
I den tillförda mängden inräknas inte
1. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall som
energiåtervinns, eller
2. rent träavfall som energiåtervinns.
Anläggning där avfall förbränns, om den tillförda mängden
avfall är större än 18 000 ton per kalenderår.
I den tillförda mängden inräknas inte
1. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall som
energiåtervinns, eller
2. rent träavfall som energiåtervinns.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om
verksamheten är tillståndspliktig enligt 90.200.
Anläggning där avfall förbränns, om den tillförda mängden
avfall är större än 10 000 ton men högst 18 000 ton per
kalenderår.
I den tillförda mängden inräknas inte
1. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall som
energiåtervinns, eller
2. rent träavfall som energiåtervinns.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om
verksamheten är tillståndspliktig enligt 90.200 eller 90.210.
Anläggning där avfall förbränns, om den tillförda mängden
avfall är större än 1000 ton men högst 10 000 ton per
kalenderår.
I den tillförda mängden inräknas inte
1. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall som
energiåtervinns, eller
2. rent träavfall som energiåtervinns.
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Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om
verksamheten är tillståndspliktig enligt 90.200 eller 90.210.
Anläggning där avfall förbränns, om den tillförda mängden
avfall är större än 50 ton men högst 1 000 ton per kalenderår.
I den tillförda mängden inräknas inte
1. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall som
energiåtervinns, eller
2. rent träavfall som energiåtervinns.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om
verksamheten är tillståndspliktig enligt 90.200 eller 90.210.50 1 000
Anläggning där avfall förbränns, om den tillförda mängden
avfall är högst 50 ton per kalenderår.
I den tillförda mängden inräknas inte
1. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall som
energiåtervinns, eller
2. rent träavfall som energiåtervinns.
Anläggning där annat avfall än farligt avfall förbränns
yrkesmässigt, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt
90.200, 90.210 eller 90.220.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
anläggning där endast
1. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall förbränns och
energiåtervinns, eller
2. rent träavfall förbränns och energiåtervinns.
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Beskrivning
Animaliska biprodukter m.m.
Anläggning för att på annat sätt än genom förbränning per
kalenderår bearbeta mer än 10 000 ton animaliska biprodukter
som är kategori 1-, kategori 2- eller kategori 3-material enligt
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 1774/2002 om
hälsobestämmelser för animaliska biprodukter som inte är
avsedda att användas som livsmedel, om verksamheten inte är
tillståndspliktig enligt 15.320 eller 18.10.
Anläggning för att på annat sätt än genom förbränning per
kalenderår bearbeta mer än 2 500 ton men högst 10 000 ton
animaliska biprodukter som är kategori 1-, kategori 2- eller
kategori 3-material enligt Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) 1774/2002 om hälsobestämmelser för
animaliska biprodukter som inte är avsedda att användas som
livsmedel, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt
15.320 eller 18.10.
Anläggning för att på annat sätt än genom förbränning per
kalenderår bearbeta mer än 20 ton animaliska biprodukter som
är kategori 1-, kategori 2- eller kategori 3-material enligt
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 1774/2002 om
hälsobestämmelser för animaliska biprodukter som inte är
avsedda att användas som livsmedel om verksamheten inte är
tillståndspliktig enligt 15.320 eller 90.240.
Anläggning för förbehandling av animaliska biprodukter om
verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt
15.320, 90.240 eller 90.250.
Uppläggning
Uppläggning av muddermassa på ett sätt som kan förorena
mark, vattenområde eller grundvatten och där
föroreningsrisken inte endast är ringa, eller ringa i större
mängd än 2 500 ton.
Uppläggning av muddermassa på ett sätt som kan förorena
mark, vattenområde eller grundvatten och där
föroreningsrisken inte endast är ringa, eller ringa i större
mängd är 1 000 men högst 2 500 ton.
Uppläggning av muddermassa på ett sätt som kan förorena
mark, vattenområde eller grundvatten och där
föroreningsrisken inte endast är ringa, eller ringa i större
mängd än 1 000 ton.
Uppläggning av
1. högst 1 000 ton muddermassa på ett sätt som kan förorena
mark, vattenområde eller grundvatten och där
föroreningsrisken endast är ringa, eller
2. inert avfall som uppkommit i gruv- eller täktverksamhet.
Deponering
Anläggning för deponering av annat avfall än inert eller farligt
avfall, om den tillförda mängden avfall är större än 100 000 ton
per kalenderår.
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Beskrivning

90.300-1

55

B

90.300-2

30

B

90.300-3

20

B

90.30001

T

U

90.310-1

40

B

90.310-2

25

B

90.310-3

15

B

90.320-1

225

A

90.320-2

160

A

90.320-3

120

A

90.330

70

B

90.340-1

40

B

90.340-2

15

B

Anläggning för deponering av annat avfall än inert eller farligt
avfall, om den tillförda mängden avfall är större än 20 000 ton
men högst 100 000 ton per kalenderår, om verksamheten inte är
tillståndspliktig enligt 90.290.
Anläggning för deponering av annat avfall än inert eller farligt
avfall, om den tillförda mängden avfall är större än 10 000 ton
men högst 20 000 ton per kalenderår, om verksamheten inte är
tillståndspliktig enligt 90.290.
Anläggning för deponering av annat avfall än inert eller farligt
avfall, om den tillförda mängden avfall är större än 2 500 ton
men högst 10 000 ton per kalenderår, om verksamheten inte är
tillståndspliktig enligt 90.290.
Anläggning för deponering av annat avfall än inert eller farligt
avfall, om den tillförda mängden avfall är högst 2 500 ton per
kalenderår.
Anläggning för deponering av inert avfall eller annat avfall än
farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är större än 10
000 ton per kalenderår, om verksamheten inte är
tillståndspliktig enligt 90.290 eller 90.300.
Anläggning för deponering av inert avfall eller annat avfall än
farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är större än 2
500 men högst 10 000 ton per kalenderår, om verksamheten
inte är tillståndspliktig enligt 90.290 eller 90.300.
Anläggning för deponering av inert avfall eller annat avfall än
farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är högst 2 500
ton per kalenderår,om verksamheten inte är tillståndspliktig
enligt 90.290 eller 90.300.
Anläggning för deponering av farligt avfall, om den tillförda
mängden avfall är större än 100 000 ton per kalenderår
Anläggning för deponering av farligt avfall, om den tillförda
mängden avfall är större än 25 000 men högst 100 000 ton per
kalenderår
Anläggning för deponering av farligt avfall, om den tillförda
mängden avfall är större än 10 000 men högst 25 000 ton per
kalenderår
Anläggning för deponering av farligt avfall, om
1. den tillförda mängden avfall är större än 2 500 ton per
kalenderår, och
2. verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 90.320.
Anläggning för deponering av farligt avfall, om den tillförda
mängden avfall är större än 1 000 men högst 2 500 ton per
kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt
90.320 eller 90.330.
Anläggning för deponering av farligt avfall, om den tillförda
mängden avfall är högst 1 000 ton per kalenderår, om
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 90.320 eller
90.330.
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90.350

120

A

90.360-1

30

B

90.360-2

20

B

90.360-3

20

B

90.370

15

C

90.375

15

C

90.380-1

50

B

90.380-2

20

B

90.390

8

C

Beskrivning
Annan återvinning eller bortskaffande
Anläggning för att återvinna eller bortskaffa farligt avfall som
består av uppgrävda massor, om den tillförda mängden avfall
är större än 20 000 ton per kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om
verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt
90.320 eller 90.370.
Anläggning för att återvinna eller bortskaffa farligt avfall som
består av mer än 10 000 ton men högst 20 000 ton uppgrävda
massor per år.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om
verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon
av beskrivningarna i 90.320-90.340, 90.350 eller 90.370.
Anläggning för att återvinna eller bortskaffa farligt avfall som
består av mer än 500 ton men högst 10 000 ton uppgrävda
massor per kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om
verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon
av beskrivningarna i 90.320-90.340, 90.350 eller 90.370.
Anläggning för att återvinna eller bortskaffa farligt avfall som
består av högst 500 ton uppgrävda massor per kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om
verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon
av beskrivningarna i 90.320-90.340, 90.350 eller 90.370.
Anläggning för att återvinna eller bortskaffa avfall som består
av uppgrävda förorenade massor från den plats där
anläggningen finns, om
1. anläggningen finns på platsen under högst en
tolvmånadersperiod, och
2. verksamheten inte är tillståndspliktig enligt någon av
beskrivningarna i 90.300-90.340.
Anläggning för avvattning av avfall eller farligt avfall som
uppkommer vid platsen, eller som förts till mellanlager för
avfall, om uppställningstiden är högst sextio kalenderdagar
under en tolvmånadersperiod och om mängden avfall som
behandlas är högst 2 000 ton.
Anläggning för behandling av mer än 25 000 ton farligt avfall
per kalenderår, om avfallet har uppkommit i den verksamhet
där anläggningen finns. Tillståndsplikt enligt denna
beskrivning gäller inte behandling som leder till
materialåtervinning eller om verksamheten är
anmälningspliktig enligt 90.375.
Anläggning för behandling av högst 25 000 ton farligt avfall
per kalenderår, om avfallet har uppkommit i den verksamhet
där anläggningen finns. Tillståndsplikt enligt denna
beskrivning gäller inte behandling som leder till
materialåtervinning eller om verksamheten är
anmälningspliktig enligt 90.375.
Anläggning för behandling av farligt avfall, om
1. avfallet har uppkommit i den verksamhet där anläggningen
finns, och
2. behandlingen leder till materialåtervinning.
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Beskrivning

90.400-1

35

B

90.400-2

25

B

90.408-i

30

B

Anläggning för destruktion eller annan bearbetning av
kasserade produkter som innehåller fullständigt eller
ofullständigt halogenerade klorfluorkarboner eller halon - Mer
än 75 000 behandlade enheter
Anläggning för destruktion eller annan bearbetning av
kasserade produkter som innehåller fullständigt eller
ofullständigt halogenerade klorfluorkarboner eller halon Högst 75 000 behandlade enheter
Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.408-i gäller för att
lagra farligt avfall i avvaktan på sådan behandling som kräver
tillstånd enligt 5, 6, 7, 8 eller 67 §, om mängden avfall vid
något tillfälle är mer än 50 ton. Förordning (2016:1188).

90.420-1

80

B

90.420-1Ny

80

B

Anläggning för att återvinna eller bortskaffa annat avfall än
farligt avfall enligt något av de förfaranden som anges i
bilagorna 4 och 5 till avfallsförordningen (2001:1063), om den
mängd avfall som tillförs anläggningen är större än 20 000 men
högst 100 000 ton per kalenderår. Tillståndsplikt enligt denna
beskrivning gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller
anmälningspliktig enligt någon av beskrivningarna i 90.30,
90.40, 90.70-90.110, 90.130-90.170, 90.200-90.310, 90.370,
90.375 eller 90.410.
Anläggning för att behandla icke-farligt avfall, om den tillförda
mängden avfall är mer än 20 000 ton men högst 100 000 ton
per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är
tillståndspliktig enligt någon annan bestämmelse i detta kapitel.
Förordning (2016:1188).

90.420-2

50

B

90.420-2Ny

50

B

Anläggning för att återvinna eller bortskaffa annat avfall än
farligt avfall enligt något av de förfaranden som anges i
bilagorna 4 och 5 till avfallsförordningen (2001:1063), om den
mängd avfall som tillförs anläggningen är större än 10 000 men
högst 20 000 ton per kalenderår. Tillståndsplikt enligt denna
beskrivning gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller
anmälningspliktig enligt någon av beskrivningarna i 90.30,
90.40, 90.70-90.110, 90.130-90.170, 90.200-90.310, 90.370,
90.375 eller 90.410.
Anläggning för att behandla icke-farligt avfall, om den tillförda
mängden avfall är mer än 10 000 ton men högst 20 000 ton per
kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är
tillståndspliktig enligt någon annan bestämmelse i detta kapitel.
Förordning (2016:1188).

90.420-3

30

B

Anläggning för att återvinna eller bortskaffa annat avfall än
farligt avfall enligt något av de förfaranden som anges i
bilagorna 4 och 5 till avfallsförordningen (2001:1063), om den
mängd avfall som tillförs anläggningen är större än 2 500 men
högst 10 000 ton per kalenderår. Tillståndsplikt enligt denna
beskrivning gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller
anmälningspliktig enligt någon av beskrivningarna i 90.30,
90.40, 90.70-90.110, 90.130-90.170, 90.200-90.310, 90.370,
90.375 eller 90.410.
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90.420-3Ny

30

B

Anläggning för att behandla icke-farligt avfall, om den tillförda
mängden avfall är mer än 2 500 ton men högst 10 000 ton per
kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är
tillståndspliktig enligt någon annan bestämmelse i detta kapitel.
Förordning (2016:1188).

90.420-4Ny

20

B

Anläggning för att behandla icke-farligt avfall, om den tillförda
mängden avfall är mer än 1 000 ton men högst 2 500 ton per
kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är
tillståndspliktig enligt någon annan bestämmelse i detta kapitel.
Förordning (2016:1188).

90.420-4

20

B

Anläggning för att återvinna eller bortskaffa annat avfall än
farligt avfall enligt något av de förfaranden som anges i
bilagorna 4 och 5 till avfallsförordningen (2001:1063), om den
mängd avfall som tillförs anläggningen är större än 1 000 men
högst 2 500 ton per kalenderår. Tillståndsplikt enligt denna
beskrivning gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller
anmälningspliktig enligt någon av beskrivningarna i 90.30,
90.40, 90.70-90.110, 90.130-90.170, 90.200-90.310, 90.370,
90.375 eller 90.410.

90.420-5Ny

15

B

Anläggning för att behandla icke-farligt avfall, om den tillförda
mängden avfall är mer än 500 ton men högst 1 000 ton per
kalenderår. Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är
tillståndspliktig enligt någon annan bestämmelse i detta kapitel.
Förordning (2016:1188).

90.420-5

15

B

Anläggning för att återvinna eller bortskaffa annat avfall än
farligt avfall enligt något av de förfaranden som anges i
bilagorna 4 och 5 till avfallsförordningen (2001:1063), om den
mängd avfall som tillförs anläggningen är större än 500 men
högst 1 000 ton per kalenderår. Tillståndsplikt enligt denna
beskrivning gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller
anmälningspliktig enligt någon av beskrivningarna i 90.30,
90.40, 90.70-90.110, 90.130-90.170, 90.200-90.310, 90.370,
90.375 eller 90.410.

90.420-4

20

B

90.430

6

C

Anläggning för att återvinna eller bortskaffa annat avfall än
farligt avfall enligt något av de förfaranden som anges i
bilagorna 4 och 5 till avfallsförordningen (2001:1063), om den
mängd avfall som tillförs anläggningen är större än 1 000 men
högst 2 500 ton per kalenderår. Tillståndsplikt enligt denna
beskrivning gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller
anmälningspliktig enligt någon av beskrivningarna i 90.30,
90.40, 90.70-90.110, 90.130-90.170, 90.200-90.310, 90.370,
90.375 eller 90.410.
Anläggning för att återvinna eller bortskaffa annat avfall än
farligt avfall enligt något av de förfaranden som anges i
bilagorna 4 och 5 till avfallsförordningen (2001:1063), om
verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt
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någon av beskrivningarna i 90.30, 90.40, 90.70-90.110, 90.13090.170, 90.200-90.310, 90.370, 90.375, 90.410 eller 90.420.
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Beskrivning

90.450-1

55

B

90.450-1Ny

55

B

Anläggning för att återvinna eller bortskaffa mer än 1 000 men
högst 2 500 ton farligt avfall per kalenderår enligt något av de
förfaranden som anges i bilagorna 4 och 5 till
avfallsförordningen (2001:1063), om huvuddelen av det avfall
som avses att bli behandlat i anläggningen kommer från andra
inrättningar. Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1.förorenade uppgrävda massor, eller
2.om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt
någon av beskrivningarna i 90.50, 90.60, 90.90, 90.119-90.140,
90.180-90.220, 90.240-90.280, 90.320-90.400 eller 90.440.
Anläggning för att yrkesmässigt behandla farligt avfall, om den
tillförda mängden avfall är mer än 1 000 ton men högst 2 500
ton per kalenderår.

90.450-2

40

B

90.450-2Ny

40

B

90.450-3

20

B

90.450-3Ny

20

B

Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är
tillståndspliktig enligt någon annan bestämmelse i detta kapitel.
Förordning (2016:1188).
Anläggning för att återvinna eller bortskaffa mer än 50 men
högst 1 000 ton farligt avfall per kalenderår enligt något av de
förfaranden som anges i bilagorna 4 och 5 till
avfallsförordningen (2001:1063), om huvuddelen av det avfall
som avses att bli behandlat i anläggningen kommer från andra
inrättningar. Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1.förorenade uppgrävda massor, eller
2.om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt
någon av beskrivningarna i 90.50, 90.60, 90.90, 90.119-90.140,
90.180-90.220, 90.240-90.280, 90.320-90.400 eller 90.440.
Anläggning för att yrkesmässigt behandla farligt avfall, om den
tillförda mängden avfall är mer än 50 ton men högst 1 000 ton
per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är
tillståndspliktig enligt någon annan bestämmelse i detta kapitel.
Förordning (2016:1188).
Anläggning för att återvinna eller bortskaffa högst 50 ton
farligt avfall per kalenderår enligt något av de förfaranden som
anges i bilagorna 4 och 5 till avfallsförordningen (2001:1063),
om
huvuddelen av det avfall som avses att bli behandlat i
anläggningen kommer från andra inrättningar. Tillståndsplikt
enligt denna beskrivning gäller inte
1.förorenade uppgrävda massor, eller
2.om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt
någon av beskrivningarna i 90.50, 90.60, 90.90, 90.119-90.140,
90.180-90.220, 90.240-90.280, 90.320-90.400 eller 90.440
Anläggning för att yrkesmässigt behandla farligt avfall, om den
tillförda mängden avfall är högst 50 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är
tillståndspliktig enligt någon annan bestämmelse i detta kapitel.
Förordning (2016:1188).

90.455

120

A

90.460

100

A

Långtidslagring, djupförvar
Anläggning för permanent lagring av kvicksilveravfall med
minst 0,1 viktprocent i djupt bergförvar.
Radioaktivt avfall
Anläggning för behandling av högaktivt radioaktivt avfall,
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slutförvaring av radioaktivt avfall eller lagring av radioaktivt
avfall.
Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.485 gäller för
anläggning för geologisk lagring av koldioxid, om mängden
koldioxid som är planerad att lagras är högst 100 000 ton.
Förordning (2016:1188).

90.485

30

B

90.500-i

25

B

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.500-i gäller för att
avskilja koldioxidströmmar för geologisk lagring av koldioxid
från industriutsläppsverksamheter som beskrivs i 1 kap. 2 §
industriutsläppsförordningen (2013:250). Förordning
(2016:1188).

90.510

25

B

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.510 gäller för att
avskilja koldioxidströmmar för geologisk lagring av koldioxid
från anläggningar som inte är tillståndspliktiga enligt 62 §.
Förordning (2016:1188).

90.520

8

C

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.520 gäller för att
borra i syfte att bedöma om en plats är lämplig för geologisk
lagring av koldioxid. Förordning (2016:1188).

90.406

30

B

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.406-i gäller för att
återvinna eller både återvinna och bortskaffa icke-farligt avfall,
om den tillförda mängden avfall är mer än 75 ton per dygn eller
mer än 18 750 ton per kalenderår och verksamheten avser
1. biologisk behandling,
2. behandling innan förbränning eller samförbränning,
3. behandling i anläggning för fragmentering av metallavfall,
eller
4. behandling av slagg eller aska.

90.405

20

B

90.450

20

B

Om behandlingen enbart avser anaerob biologisk nedbrytning
gäller tillståndsplikten endast om den tillförda mängden avfall
är mer än 100 ton per dygn eller mer än 25 000 ton per
kalenderår. Förordning (2016:1188).
Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.405-i gäller för att
bortskaffa icke-farligt avfall, om den tillförda mängden avfall
är mer än 50 ton per dygn eller mer än 12 500 ton per
kalenderår och verksamheten avser
1. biologisk behandling,
2. fysikalisk-kemisk behandling,
3. behandling innan förbränning eller samförbränning,
4. behandling i anläggning för fragmentering av metall, eller
5. behandling av slagg eller aska. Förordning (2016:1188).
Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.450 gäller för att
yrkesmässigt behandla farligt avfall, om den tillförda mängden
avfall är högst 2 500 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är
tillståndspliktig enligt någon annan bestämmelse i detta kapitel.
Förordning (2016:1188).
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92.10

15

B

92.20-1

10

C

92.20-2

8

C

92.20-3

6

C

92.2001

2

U

92.30

8

C

93.10-1

10

C

93.10-2

6

U

93.20

15

B

Beskrivning
SKJUTFÄLT, SKJUTBANOR OCH
SPORTANLÄGGNINGAR M.M.
Skjutfält för skjutning med grovkalibriga vapen (kaliber större
än 20 millimeter) eller för sprängningar av ammunition, minor
eller andra sprängladdningar.
Skjutbana som är stadigvarande inrättad för skjutning utomhus
med skarp ammunition till finkalibriga vapen (kaliber högst 20
millimeter) för mer än 100 000 skott per kalenderår.
Skjutbana som är stadigvarande inrättad för skjutning utomhus
med skarp ammunition till finkalibriga vapen (kaliber högst 20
millimeter) för mer än 20 000 skott men 100 000 skott per
kalenderår.
Skjutbana som är stadigvarande inrättad för skjutning utomhus
med skarp ammunition till finkalibriga vapen (kaliber högst 20
millimeter) för mer än 5 000 skott men högst 20 000 skott per
kalenderår.
Skjutbana som är stadigvarande inrättad för skjutning utomhus
med skarp ammunition till finkalibriga vapen (kaliber högst 20
millimeter) för högst 5 000 skott per kalenderår.
Permanent tävlings-, tränings- eller testbana för motorfordon.
TEXTILTVÄTTERIER
Tvätteri för mer än 2 ton tvättgods per dygn.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om
1. verksamheten är anmälningspliktig enligt 39.30, eller
2. utsläpp av vatten från verksamheten leds till ett
avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10.
Tvätteri för högst 2 ton tvättgods per dygn.
BEGRAVNINGSVERKSAMHET
Krematorium.
ÖVRIGA VERKSAMHETER

100.1001

12

U

100.1002

6

U

101.1001

12

U

101.1002

6

U

101.1003

2

U

101.1004

15

U

101.1005

6

U

101.1006

2

U

Lackering m.m.
Förbrukning av mer än 20 ton färg eller lack eller mer än 10
ton pulver per kalenderår
Förbrukning av högst 20 ton färg eller lack eller högst 10 ton
pulver per kalenderår
Hantering av brom- eller fluorkarboner
Omtappning av mer än 1 ton fullständigt halogenerade bromeller klorfluorkarboner per år
Omtappning av mer än 100 kg men högst 1 ton fullständigt
halogenerade brom- eller klorfluorkarboner per år
Omtappning av högst 100 kg fullständigt halogenerade bromeller klorfluorkarboner per år
Omtappning av mer än 10 ton ofullständigt halogenerade
brom- eller klorfluorkarboner per år
Omtappning av mer än 1 ton men högst 10 ton ofullständigt
halogenerade brom- eller klorfluorkarboner per år
Omtappning av högst 1 ton ofullständigt halogenerade bromeller klorfluorkarboner per år
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Beskrivning
HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER1
Utbildningsverksamhet och liknande
Gymnasieskola eller gymnasiesärskola med mer än 50 elever
Gymnasieskola eller gymnasiesärskola med högst 50 elever
Internationell skola
Grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola

200.10-2
200.10-3
200.10-4
200.10-5

8
6
6
6

C
C
C
C

200.10-6
200.10-7

6
2

C
C

Förskola
Förskoleklass, öppen förskola
Samlingslokaler och liknande

200.20-1

2

U

200.20-2
200.20-3

2
2

C
U

Samlingslokaler, folkhögskola utan boende, universitet och
högskolor
Fritidshem och öppen fritidsverksamhet
Fritidsgård och liknande
Skönhetsvård och liknande

200.30-2
200.30-3

2
2

U
U

Skönhetsvård, hudvård, manikyr, pedikyr
Frisersalong
Vård och hälsa

200.40-1

6

U

Lokaler för vård2 eller annat omhändertagande >5 boende

200.40-2
200.40-3

2
4

C
C

Fotvård
Tatuering, akupunktur eller piercing som egen verksamhet

200.40-4

2

U

Kiropraktor, naprapat, sjukgymnastik och liknande

200.40-5

2

U

Övriga alternativa behandlingar
Idrott och liknande

200.50-1
200.50-2

6
4

U
C

200.50-3

4

U

Idrottsanläggning, gym eller motsvarande
Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars
används av många människor
Strandbad
Boende

200.60-1

9

U

200.60-2

8

U

200.60-3

6

U

200.60-4

4

U

200.60-5

6

U

200.60-6

4

U

Hotell, kursgård med övernattningsmöjlighet, folkhögskola
med boende, vandrarhem, kriminalvård
Camping/stuganläggning

200.60-7

2

U

Bed & breakfast

200.60-8

4

U

Övrigt tillfälligt boende

Bostäder med mer än 500 lägenheter inom samma
bostadsområde
Bostäder mer än 200 lägenheter men högst 500 lägenheter
inom samma bostadsområde
Bostäder mer än 25 lägenheter men högst 200 lägenheter inom
samma bostadsområde
Bostäder med högst 25 lägenheter inom samma bostadsområde

Förvaring av djur
200.70-1

2

U

Lokaler för förvaring av djur
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§ 226
Dnr 2021/827

Plan- och bygglovstaxa inklusive kart- och mättaxa 2022
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta Plan- och bygglovtaxa, inklusive kart- och mättaxa 2022,
att taxan ska gälla från och med den 1 januari 2022
att timtaxan (timavgiften) vid tillämpning av taxan ska vara 1150 kr.
Sammanfattning av ärendet

En välfungerande taxa är ett viktigt hjälpmedel för att kommunen ska få
täckning för sina kostnader inom den PBL-verksamhet som kan finansieras
via avgifter.
Förändrade avgiftsnivåer
Tierp kommuns plan- och bygglovstaxa är uppbyggd utefter Sveriges
Kommuner och Regioners (SKR) riktlinjer och bygger på antalet timmar
som läggs ner vid handläggning av bygglov i olika ärendetyper.
En översyn har genomförts av taxa gällande ärenden om lov-, anmälan
enligt PBL och förhandsbesked. I översynen har Tierp kommuns taxa för år
2021 jämförts med PBL-taxa i kommunerna Gävle, Uppsala, Älvkarleby,
Östhammar, Heby och Knivsta. Även dessa gällande för år 2021.
Översyn har även genomförts utifrån den jämförelse av tidsuppskattningar
som SKR tagit fram i slutet av 2019. Jämförelsen av tidsuppskattningar
bygger på uppgifter från ca 15 kommuner och ger ett medelvärde av antal
timmar för tidsåtgång vid handläggning av olika ärendetyper.
Det nuvarande upplägget för Tierps PBL-taxa arbetades fram under 2018.
Flera av våra närliggande kommuner har också gått över till SKR:s riktlinjer
om taxautformning vilket ger ett bättre underlag för en lättare och mer
likvärdig jämförelse mellan olika kommuners avgift för samma åtgärd.
Utifrån översynen kan konstateras att Tierp kommuns PBL-taxa har lägre
avgiftsnivåer än flertalet närliggande kommuner. Tierp ligger även lågt i
förhållande till beräknad tidsåtgång jämfört med underlag från SKR.
De stora skillnaderna i avgifter finns främst vid åtgärder som gäller ny- eller
tillbyggnad samt ändring av byggnader som inte är en-eller tvåbostadshus.
Tillväxten i Tierps kommun har bidragit till mer erfarenhet av att handlägga
betydligt fler större och komplexare byggnader. Vi ser att den tidsåtgång
som tidigare uppskattats för denna typ av ärenden är missvisande. Även
Ordförande sign

Justerare sign
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jämförelse med andra kommuner bekräftar detta. En höjning av avgifter
behövs för att täcka den tid som läggs ned vid handläggning.
Underlaget från SKR, som togs fram under 2019, ger ett medelvärde i
antalet timmar som läggs ned för handläggning av olika ärendetyper. Sedan
2019 har mycket utvecklats inom den digitala hanteringen och
handläggningen av ärenden. I det nya förslaget till taxa föreslår vi beräkning
utifrån ett något lägre antal timmar än SKR:s underlag. Detta med stöd av
att digitaliseringen förenklar och förkortar handläggningstiden i de flesta
ärenden.
Handläggningskostnad
PBL-taxan bygger på att det antal timmar som läggs ned vid handläggning
multipliceras med handläggningskostnaden per timme. För vissa
ärendetyper är det inte lämpligt att sätta en generell avgift, i de
ärendetyperna tillämpas istället timdebitering.
Vid översyn och jämförelse med andra kommuner samt SKR, med
indexreglering och de ökande lönekostnaderna som grund, föreslås timtaxan
höjas från 1080 kr till 1150 kr för år 2022.
Nya kategorier
Vid jämförelsen med andra kommuners PBL-taxor tar vi till oss av goda
idéer och andra förslag på kategorier. Detta har resulterat i att vi föreslår tre
nya kategorier i taxan inför 2022.
Den första gäller möjligheten att få en reducerad bygglovavgift i ärenden
där det finns ett gällande beviljat förhandsbesked, där bygglovsansökan
följer de villkor som anges i förhandsbeskedet. Vid ett gällande
förhandsbesked krävs, i bygglovskedet, inte den fullskaliga
lokaliseringsprövningen och remisshanteringen som annars skulle ha krävts
om det inte fanns ett förhandsbesked. Vi ser därför möjlighet att reducera
avgiften vid denna typ av ärende.
Det andra förslaget ger möjlighet till reducering av avgift per styck för
nybyggnad av fler likartade en- eller tvåbostadshus, utöver det första, då
bygglov för fler bostadshus söks i samma ansökan. Om en ansökan gäller
flera byggnader med likartad utformning och i direkt närhet av varandra
bedöms granskning och handläggning av byggnaderna inte behöva göras
lika utförligt för samtliga byggnader, vi ser därför möjlighet till reducering
av avgiften för byggnader utöver den första.
Det tredje förslaget till ny kategori gäller förlängning av tidsbegränsat lov
vid oförändrade förutsättningar. I nuläget tas full avgift ut, för aktuell
ärendetyp, vid förlängning av tidsbegränsat lov men den nya kategorin ger
möjlighet till en eventuell lägre avgift som bättre återspeglar den
handläggningstid som läggs ned.
Ordförande sign
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Beslutsmotivering

Kommunernas rätt att ta ut avgifter allmänt sett framgår av 11 kap. 5 §
kommunallagen (2017-725). Enligt självkostnadsprincipen får kommuner
inte ta ut högre avgifter än som motsvarar kostnaderna för de tjänster de
tillhandhåller, 11 kap 6 § KL. Även 12 kap 8-10 §§ plan- och bygglagen
(2010:900) ger kommunen möjlighet att ta ut avgifter.
Det nya förslaget till plan- och bygglovtaxa, inklusive kart- och mättaxa, har
justerats gällande bygglovsavgifter i ”Tabell A – Plan- och bygglovstaxa
samt anmälan mm”. Detta för att bättre överensstämma med det antal
timmar som läggs ned vid handläggning av ärendetyper enligt tabellen.
Förslaget innebär även tre nya kategorier i taxan. Kategorierna möjliggör en
mer rättvis återspegling av den handläggningstid som läggs ned i de aktuella
ärendetyperna.
Barnrättskonsekvenser

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

Taxorna ska stämma överens med de tjänster kommunen tillhandhåller inom
området och täcka kostnader för att utföra myndighetsutövningen inom
rubricerade områden.
Beslutsunderlag





Beslut utskottet samhällsbyggnad § 129/2021
Handläggarens tjänsteutlåtande
Plan- och bygglovtaxa, inklusive kart- och mättaxa 2022

Beslutet skickas till




Chef Planering och Myndighet
Chef Tillväxt och Samhällsbyggnad
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§ 129
Dnr 2021/827

Plan- och bygglovstaxa inklusive kart- och mättaxa 2022
Beslut

Utskottet Samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen hemställa
kommunfullmäktige besluta
att anta Plan- och bygglovtaxa, inklusive kart- och mättaxa 2022,
att taxan ska gälla från och med den 1 januari 2022
att timtaxan (timavgiften) vid tillämpning av taxan ska vara 1150 kr.
Sammanfattning av ärendet

En välfungerande taxa är ett viktigt hjälpmedel för att kommunen ska få
täckning för sina kostnader inom den PBL-verksamhet som kan finansieras
via avgifter.
Förändrade avgiftsnivåer
Tierp kommuns plan- och bygglovstaxa är uppbyggd utefter Sveriges
Kommuner och Regioners (SKR) riktlinjer och bygger på antalet timmar
som läggs ner vid handläggning av bygglov i olika ärendetyper.
En översyn har genomförts av taxa gällande ärenden om lov-, anmälan
enligt PBL och förhandsbesked. I översynen har Tierp kommuns taxa för år
2021 jämförts med PBL-taxa i kommunerna Gävle, Uppsala, Älvkarleby,
Östhammar, Heby och Knivsta. Även dessa gällande för år 2021.
Översyn har även genomförts utifrån den jämförelse av tidsuppskattningar
som SKR tagit fram i slutet av 2019. Jämförelsen av tidsuppskattningar
bygger på uppgifter från ca 15 kommuner och ger ett medelvärde av antal
timmar för tidsåtgång vid handläggning av olika ärendetyper.
Det nuvarande upplägget för Tierps PBL-taxa arbetades fram under 2018.
Flera av våra närliggande kommuner har också gått över till SKR:s riktlinjer
om taxautformning vilket ger ett bättre underlag för en lättare och mer
likvärdig jämförelse mellan olika kommuners avgift för samma åtgärd.
Utifrån översynen kan konstateras att Tierp kommuns PBL-taxa har lägre
avgiftsnivåer än flertalet närliggande kommuner. Tierp ligger även lågt i
förhållande till beräknad tidsåtgång jämfört med underlag från SKR.
De stora skillnaderna i avgifter finns främst vid åtgärder som gäller ny- eller
tillbyggnad samt ändring av byggnader som inte är en-eller tvåbostadshus.
Tillväxten i Tierps kommun har bidragit till mer erfarenhet av att handlägga
betydligt fler större och komplexare byggnader. Vi ser att den tidsåtgång
Ordförande sign
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som tidigare uppskattats för denna typ av ärenden är missvisande. Även
jämförelse med andra kommuner bekräftar detta. En höjning av avgifter
behövs för att täcka den tid som läggs ned vid handläggning.
Underlaget från SKR, som togs fram under 2019, ger ett medelvärde i
antalet timmar som läggs ned för handläggning av olika ärendetyper. Sedan
2019 har mycket utvecklats inom den digitala hanteringen och
handläggningen av ärenden. I det nya förslaget till taxa föreslår vi beräkning
utifrån ett något lägre antal timmar än SKR:s underlag. Detta med stöd av
att digitaliseringen förenklar och förkortar handläggningstiden i de flesta
ärenden.
Handläggningskostnad
PBL-taxan bygger på att det antal timmar som läggs ned vid handläggning
multipliceras med handläggningskostnaden per timme. För vissa
ärendetyper är det inte lämpligt att sätta en generell avgift, i de
ärendetyperna tillämpas istället timdebitering.
Vid översyn och jämförelse med andra kommuner samt SKR, med
indexreglering och de ökande lönekostnaderna som grund, föreslås timtaxan
höjas från 1080 kr till 1150 kr för år 2022.
Nya kategorier
Vid jämförelsen med andra kommuners PBL-taxor tar vi till oss av goda
idéer och andra förslag på kategorier. Detta har resulterat i att vi föreslår tre
nya kategorier i taxan inför 2022.
Den första gäller möjligheten att få en reducerad bygglovavgift i ärenden
där det finns ett gällande beviljat förhandsbesked, där bygglovsansökan
följer de villkor som anges i förhandsbeskedet. Vid ett gällande
förhandsbesked krävs, i bygglovskedet, inte den fullskaliga
lokaliseringsprövningen och remisshanteringen som annars skulle ha krävts
om det inte fanns ett förhandsbesked. Vi ser därför möjlighet att reducera
avgiften vid denna typ av ärende.
Det andra förslaget ger möjlighet till reducering av avgift per styck för
nybyggnad av fler likartade en- eller tvåbostadshus, utöver det första, då
bygglov för fler bostadshus söks i samma ansökan. Om en ansökan gäller
flera byggnader med likartad utformning och i direkt närhet av varandra
bedöms granskning och handläggning av byggnaderna inte behöva göras
lika utförligt för samtliga byggnader, vi ser därför möjlighet till reducering
av avgiften för byggnader utöver den första.
Det tredje förslaget till ny kategori gäller förlängning av tidsbegränsat lov
vid oförändrade förutsättningar. I nuläget tas full avgift ut, för aktuell
ärendetyp, vid förlängning av tidsbegränsat lov men den nya kategorin ger
möjlighet till en eventuell lägre avgift som bättre återspeglar den
handläggningstid som läggs ned.
Ordförande sign
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Beslutsmotivering

Kommunernas rätt att ta ut avgifter allmänt sett framgår av 11 kap. 5 §
kommunallagen (2017-725). Enligt självkostnadsprincipen får kommuner
inte ta ut högre avgifter än som motsvarar kostnaderna för de tjänster de
tillhandhåller, 11 kap 6 § KL. Även 12 kap 8-10 §§ plan- och bygglagen
(2010:900) ger kommunen möjlighet att ta ut avgifter.
Det nya förslaget till plan- och bygglovtaxa, inklusive kart- och mättaxa, har
justerats gällande bygglovsavgifter i ”Tabell A – Plan- och bygglovstaxa
samt anmälan mm”. Detta för att bättre överensstämma med det antal
timmar som läggs ned vid handläggning av ärendetyper enligt tabellen.
Förslaget innebär även tre nya kategorier i taxan. Kategorierna möjliggör en
mer rättvis återspegling av den handläggningstid som läggs ned i de aktuella
ärendetyperna.
Barnrättskonsekvenser

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

Taxorna ska stämma överens med de tjänster kommunen tillhandhåller inom
området och täcka kostnader för att utföra myndighetsutövningen inom
rubricerade områden.
Beslutsunderlag




Handläggarens tjänsteutlåtande
Plan- och bygglovtaxa, inklusive kart- och mättaxa 2022

Beslutet skickas till




Chef Planering och Myndighet
Chef Tillväxt och Samhällsbyggnad
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Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande
Datum

Diarienummer

2021-09-27

KS 2021/827

Plan- och bygglovstaxa inklusive kart- och mättaxa 2022
Förslag till beslut

Utskottet Samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen hemställa
kommunfullmäktige besluta
att anta Plan- och bygglovtaxa, inklusive kart- och mättaxa 2022,
att taxan ska gälla från och med den 1 januari 2022
att timtaxan (timavgiften) vid tillämpning av taxan ska vara 1150 kr.
Sammanfattning av ärendet

En välfungerande taxa är ett viktigt hjälpmedel för att kommunen ska få
täckning för sina kostnader inom den PBL-verksamhet som kan finansieras
via avgifter.
Förändrade avgiftsnivåer
Tierp kommuns plan- och bygglovstaxa är uppbyggd utefter Sveriges
Kommuner och Regioners (SKR) riktlinjer och bygger på antalet timmar
som läggs ner vid handläggning av bygglov i olika ärendetyper.
En översyn har genomförts av taxa gällande ärenden om lov-, anmälan
enligt PBL och förhandsbesked. I översynen har Tierp kommuns taxa för
år 2021 jämförts med PBL-taxa i kommunerna Gävle, Uppsala,
Älvkarleby, Östhammar, Heby och Knivsta. Även dessa gällande för år
2021.
Översyn har även genomförts utifrån den jämförelse av tidsuppskattningar
som SKR tagit fram i slutet av 2019. Jämförelsen av tidsuppskattningar
bygger på uppgifter från ca 15 kommuner och ger ett medelvärde av antal
timmar för tidsåtgång vid handläggning av olika ärendetyper.
Det nuvarande upplägget för Tierps PBL-taxa arbetades fram under 2018.
Flera av våra närliggande kommuner har också gått över till SKR:s
riktlinjer om taxautformning vilket ger ett bättre underlag för en lättare och
mer likvärdig jämförelse mellan olika kommuners avgift för samma åtgärd.
Utifrån översynen kan konstateras att Tierp kommuns PBL-taxa har lägre
avgiftsnivåer än flertalet närliggande kommuner. Tierp ligger även lågt i
förhållande till beräknad tidsåtgång jämfört med underlag från SKR.
De stora skillnaderna i avgifter finns främst vid åtgärder som gäller nyeller tillbyggnad samt ändring av byggnader som inte är en-eller
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tvåbostadshus. Tillväxten i Tierps kommun har bidragit till mer erfarenhet
av att handlägga betydligt fler större och komplexare byggnader. Vi ser att
den tidsåtgång som tidigare uppskattats för denna typ av ärenden är
missvisande. Även jämförelse med andra kommuner bekräftar detta. En
höjning av avgifter behövs för att täcka den tid som läggs ned vid
handläggning.
Underlaget från SKR, som togs fram under 2019, ger ett medelvärde i
antalet timmar som läggs ned för handläggning av olika ärendetyper.
Sedan 2019 har mycket utvecklats inom den digitala hanteringen och
handläggningen av ärenden. I det nya förslaget till taxa föreslår vi
beräkning utifrån ett något lägre antal timmar än SKR:s underlag. Detta
med stöd av att digitaliseringen förenklar och förkortar handläggningstiden
i de flesta ärenden.
Handläggningskostnad
PBL-taxan bygger på att det antal timmar som läggs ned vid handläggning
multipliceras med handläggningskostnaden per timme. För vissa
ärendetyper är det inte lämpligt att sätta en generell avgift, i de
ärendetyperna tillämpas istället timdebitering.
Vid översyn och jämförelse med andra kommuner samt SKR, med
indexreglering och de ökande lönekostnaderna som grund, föreslås
timtaxan höjas från 1080 kr till 1150 kr för år 2022.
Nya kategorier
Vid jämförelsen med andra kommuners PBL-taxor tar vi till oss av goda
idéer och andra förslag på kategorier. Detta har resulterat i att vi föreslår
tre nya kategorier i taxan inför 2022.
Den första gäller möjligheten att få en reducerad bygglovavgift i ärenden
där det finns ett gällande beviljat förhandsbesked, där bygglovsansökan
följer de villkor som anges i förhandsbeskedet. Vid ett gällande
förhandsbesked krävs, i bygglovskedet, inte den fullskaliga
lokaliseringsprövningen och remisshanteringen som annars skulle ha
krävts om det inte fanns ett förhandsbesked. Vi ser därför möjlighet att
reducera avgiften vid denna typ av ärende.
Det andra förslaget ger möjlighet till reducering av avgift per styck för
nybyggnad av fler likartade en- eller tvåbostadshus, utöver det första, då
bygglov för fler bostadshus söks i samma ansökan. Om en ansökan gäller
flera byggnader med likartad utformning och i direkt närhet av varandra
bedöms granskning och handläggning av byggnaderna inte behöva göras
lika utförligt för samtliga byggnader, vi ser därför möjlighet till reducering
av avgiften för byggnader utöver den första.
Det tredje förslaget till ny kategori gäller förlängning av tidsbegränsat lov
vid oförändrade förutsättningar. I nuläget tas full avgift ut, för aktuell
ärendetyp, vid förlängning av tidsbegränsat lov men den nya kategorin ger
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möjlighet till en eventuell lägre avgift som bättre återspeglar den
handläggningstid som läggs ned.
Beslutsmotivering

Kommunernas rätt att ta ut avgifter allmänt sett framgår av 11 kap. 5 §
kommunallagen (2017-725). Enligt självkostnadsprincipen får kommuner
inte ta ut högre avgifter än som motsvarar kostnaderna för de tjänster de
tillhandhåller, 11 kap 6 § KL. Även 12 kap 8-10 §§ plan- och bygglagen
(2010:900) ger kommunen möjlighet att ta ut avgifter.
Det nya förslaget till plan- och bygglovtaxa, inklusive kart- och mättaxa,
har justerats gällande bygglovsavgifter i ”Tabell A – Plan- och
bygglovstaxa samt anmälan mm”. Detta för att bättre överensstämma med
det antal timmar som läggs ned vid handläggning av ärendetyper enligt
tabellen.
Förslaget innebär även tre nya kategorier i taxan. Kategorierna möjliggör
en mer rättvis återspegling av den handläggningstid som läggs ned i de
aktuella ärendetyperna.
Barnrättskonsekvenser

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

Taxorna ska stämma överens med de tjänster kommunen tillhandhåller
inom området och täcka kostnader för att utföra myndighetsutövningen
inom rubricerade områden.
Beslutsunderlag
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Inledning
Bakgrund
En välfungerande taxa är ett viktigt hjälpmedel för att kommunen ska få täckning för
sina kostnader inom den PBL-verksamhet som kan finansieras via avgifter.
I Tierps Kommun fullgörs byggnadsnämndens uppgifter av Kommunstyrelsen och
Jävsnämnden inom sina respektive uppdrag. I texten nedan hänvisas endast till
nämnden, utom i hänvisningar till lagtext där begreppet byggnadsnämnden kvarstår.

Syfte
Denna taxa gäller för avgifter för Tierps kommuns kostnader för besked, beslut och
handläggning enligt plan- och bygglagen. Avgifter tas ut med stöd av 12 kap. 10 §
PBL.

Omfattning
Denna taxa gäller för Tierps kommuns plan- och bygglovsverksamhet samt kart-,
mät- och GIS-verksamhet. Avgifterna tas ut med stöd av plan- och bygglagen eller
kommunallagen, om inget annat anges. Avgifterna är avsedda att täcka kommunens
kostnad för den aktuella myndighetsutövningen eller tjänsten. Avgifterna är inte
momsbelagda, om inget annat anges.

Avgiftsbestämmelser
Nedan angivna bestämmelser ingår tillsammans med tabellerna A, B och C i
kommunens beslut att anta taxan.

Inledande bestämmelser
Enligt denna taxa utgår avgift för
Tabell A – Plan- och bygglov
1. beslut om planbesked, förhandsbesked, villkorsbesked, startbesked,
slutbesked och ingripandebesked,
2. beslut om lov,
3. tekniska samråd och slutsamråd,
4. arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på byggarbetsplatsen,
5. upprättande av nybyggnadskartor,
6. framställning av arkivbeständiga handlingar,
7. expediering och kungörelse enligt 9 kap. 41-41 b §, och
8. andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder.
9. kostnad för upprättande av detaljplan eller områdesbestämmelser när –
nämnden ger bygglov för nybyggnad eller ändring av byggnad eller för
annan bygglovspliktig anläggning eller skylt/ljusanordning (enligt föreskrift
meddelad med stöd av 16 kap. 7 §), och
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– den fastighet som bygglovet avser har nytta av planen eller
områdesbestämmelserna.
Tabell B – Kostnader för kart- och mätverksamhet
Tabell C – Kostnader för kart- och GIS-tjänster

Allmänna bestämmelser
Beräkning av avgift
Avgift enligt tabell
Avgiften för en viss åtgärd framgår av tabellerna A, B och C.
Gällande taxa
Avgiften beräknas efter den taxa som gäller när ärendet inkommer. Om ett ärende
påbörjats men inte avslutats före antagandet av denna taxa, äger byggnadsnämnden
rätt att tillämpa den nya taxan i ärendet om det innebär en lägre avgift för den
sökande.
Reducerad avgift vid justering av gällande lov
För ansökan om att göra justeringar i ett tidigare beviljat gällande lov utgår avgift
enligt den tabell där åtgärden återfinns.
Planavgift
Planavgift tas ut i samma omfattning som vid ett planenligt bygglov i det fall
bygglov beviljas med liten avvikelse.
Kommunens principer för uttag av planavgift framgår av tabell A.
Komplementbyggnader och anmälningspliktiga åtgärder vid nybyggnation av enoch tvåbostadshus
Avseende ärenden för en- och tvåbostadshus i enlighet med tabell A räknas
tillhörande komplementbyggnader in i ärendetyperna för nybyggnad, om allt ingår i
samma ansökan. Detsamma gäller eventuella anmälningspliktiga åtgärder, om de
ingår i samma ansökan som nybyggnaden av bostadshuset.
Tidsbegränsade bygglov
Samma avgift tas ut vid ansökan om ett tidsbegränsat bygglov (9 kap. 33 § PBL)
som för ett permanent bygglov för motsvarande åtgärd.
Areabestämning
Avgift för bygglov och rivningslov beräknas efter byggnadstyp och i tillämpliga fall
bruttoarean BTA + öppenarean OPA.
Planavgift beräknas efter byggnadstyp och i tillämpliga fall BTA + OPA.
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Mätningsavgift beräknas efter antalet punkter alternativt timdebitering. Kartavgift
beräknas efter markarean alternativt timdebitering.
I de fall där beräkning av BTA, BYA och OPA förekommer, används mätregler
enligt Svensk Standard SS 21054:2009.
Timdebitering
För vissa ärendetyper anges ”Timdebitering”. I dessa fall beräknas avgiften genom
att den framräknade handläggningskostnaden per timme multipliceras med antalet
nedlagda timmar i ärendet. Tid debiteras per påbörjad handläggningstimme.
Handläggningskostnaden
Handläggningskostnaden per timme är 1 150 kronor för ärenden avseende tabell A,
B och C.
Avgift vid avslag, avskrivning, avvisning
Om en ansökan avslås, eller ett ärende avskrivs eller avvisas tas avgift ut för den
handläggningstid som har lagts ner i ärendet, enligt tabell A15-17.
Tidsersättning
Om en åtgärd inte kan hänföras till en särskild grupp i tabellerna, beslutar
byggnadsnämnden om skälig avgift grundad på tidsersättning, enligt tabell A14.
Höjning/sänkning av avgift
Finner byggnadsnämnden att det finns skäl som motiverar en höjning eller sänkning
av avgiften, äger nämnden för visst slag av ärende eller för särskilt uppdrag besluta
om detta.
Ändring av taxan
Byggnadsnämnden beslutar om justering av beloppen i tabellerna A, B och C samt
det belopp som ska utgå per timme handläggningstid i taxan med hänsyn till
prisutvecklingen, under förutsättning att kommunfullmäktige har beslutat att
delegera uppgiften till nämnden och på vilka villkor det sker.
Övriga ändringar i taxan beslutas av kommunfullmäktige.
Betalning av avgift
Avgift enligt denna taxa betalas av sökanden/beställaren mot faktura när denne
tillställts byggnadsnämndens beslut, beställd handling levererats eller beställd
åtgärd vidtagits.
Avgift får även tas ut i förskott.
Icke utnyttjade bygglov
På sökandens begäran sker avräkning av preliminärt debiterade avgifter för åtgärder
efter beslut om bygglov vilka byggnadsnämnden inte har vidtagit. I de fall
bygglovet inte har utnyttjats sker återbetalning tidigast när bygglovet har upphört att
gälla.
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För bygglov/anmälningar där åtgärden inte påbörjats innan giltighetstiden gått ut,
kan sökanden begära att nämnden ska återbetala avgift som inte utnyttjats, t ex
avgift för utstakning och planavgift. Bygglovsavgiften eller handläggningsavgiften
återbetalas inte varken helt eller delvis, eftersom det är en fast avgift för
handläggning och beslut.
Avgift för planbesked återbetalas inte varken helt eller delvis, eftersom det är en fast
avgift för handläggning och beslut.
I ett ärende med planavtal ska i avtalet framgå hur avräkningen ska ske. Tid för
begäran om återbetalning hanteras enligt Preskriptionslagen.
Ränta utgår inte på belopp som återbetalas respektive tilläggsdebiteras.
Taxans ikraftträdande
Beslut om taxa togs av Kommunfullmäktige 2021-11-xx. Taxan tillämpas på
ärenden som inkommer till kommunen fr.o.m. 2022-01-01.
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Avgiftstabell A – Plan- och bygglovtaxa samt anmälan mm.
A1 – Bygglov och teknisk kontroll för en- och tvåbostadshus och
komplementbyggnader
A
1

Bygglov och teknisk kontroll för en- och tvåbostadshus och komplementbyggnader
Ärendetyp
Nybyggnad

Avgift

Planavgift

A 1.1

Nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus.

Planenligt

27 600 kr

47 400 kr

A 1.2

I kostnaden ingår även tillhörande komplementbyggnader som garage, carportar,
förråd samt rivning mm. Detsamma gäller även anmälningspliktiga åtgärder, t ex
eldstad, förutsatt att de ingår i samma ansökan. Se kap 7 i SKL underlag till taxa.

Liten avvikelse

33 350 kr

47 400 kr

Utanför planlagt
område
Enkel
lokaliseringsprövning
Fullständig
lokaliseringsprövning
Planenligt

27 600 kr

-

33 350 kr

-

36 800 kr

-

23 000 kr

37 400 kr

Liten avvikelse

28 750 kr

37 400 kr

23 000 kr

-

28 750 kr

-

32 200 kr

-

A 1.3
A 1.4
A 1.5
A 1.6
A 1.7
A 1.8
A 1.9
A 1.10
A 1.11
A 1.12
A 1.13
A 1.14

Nybyggnad av ett fritidshus, upp till 100 kvm, med högst
två bostäder.
I kostnaden ingår även tillhörande komplementbyggnader som garage, carportar,
förråd samt rivning mm. Detsamma gäller även anmälningspliktiga åtgärder, t ex
eldstad, förutsatt att de ingår i samma ansökan. Se kap 7 i SKL underlag till taxa.

Utanför planlagt
område
Enkel
lokaliseringsprövning
Fullständig
lokaliseringsprövning
Reducering av bygglovsavgift i ärenden med gällande
Inom planlagt
förhandsbesked där förhandsbeskedets villkor följs.
område
(Reducering från kategori Planenligt alt. Fullständig lokaliseringsprövning)
Utanför planlagt
område
Nybyggnad av komplementbyggnad, utan tekniskt samråd Planenligt
≤ 25 kvm.
Liten avvikelse
T ex mindre garage, förråd, gästhus och båthus.

A 1.15
A 1.16
A 1.17
A 1.18 Nybyggnad av komplementbyggnad, utan tekniskt samråd
> 25 kvm.
A 1.19 T ex mindre garage, förråd, gästhus och båthus.
A 1.20
A 1.21
A 1.22
A 1.23 Nybyggnad av komplementbyggnad, med tekniskt
samråd.
A 1.24 T ex mindre garage, förråd, gästhus och båthus.
A 1.25
A 1.26
A 1.27
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Utanför planlagt
område
Enkel
lokaliseringsprövning
Fullständig
lokaliseringsprövning
Planenligt
Liten avvikelse
Utanför planlagt
område
Enkel
lokaliseringsprövning
Fullständig
lokaliseringsprövning
Planenligt

-4000 kr
-6000 kr
3 450 kr

3 200 kr

6 900 kr

3 200 kr

3 450 kr

-

6 900 kr

-

9 200 kr

-

6 900 kr

6 800 kr

10 350 kr

6 800 kr

6 900 kr

-

10 350 kr

-

12 650 kr

-

13 800 kr

22 800 kr

Liten avvikelse

17 250 kr

22 800 kr

Utanför planlagt
område
Enkel
lokaliseringsprövning
Fullständig
lokaliseringsprövning

13 800 kr

-

17 250 kr

-

19 550 kr

-

A 1.28 Per styck för nybyggnad av fler likartade en- eller
tvåbostadshus utöver det första, i en- och samma
ansökan (gruppbebyggelse)

15 000 kr

Reducering gäller enbart bygglovavgift, full planavgift tillkommer per byggnad inom
planlagt område.

Tillbyggnad
A 1.26 Tillbyggnad, utan tekniskt samråd.
A 1.27
A 1.28

Planenligt

T ex mindre tillbyggnader (ändring av en- och
tvåbostadshus/fritidshus som innebär en ökning av byggnadens volym) som
tillbyggnad av garage och förråd.

A 1.29
A 1.30
A 1.31 Tillbyggnad, utan tekniskt samråd.
A 1.32

T ex mindre tillbyggnader (ändring av komplementbyggnader som innebär en
ökning av byggnadens volym) som tillbyggnad av garage och förråd.

A 1.33
A 1.34
A 1.35
A 1.36 Tillbyggnad, med tekniskt samråd.
A 1.37
A 1.38

T ex större tillbyggnader (ändring av en- och
tvåbostadshus/fritidshus som innebär en ökning av byggnadens volym) där en
kontrollansvarig krävs, t ex tillbyggnad i två plan och badrum.

A 1.39
A 1.40
A 1.41 Enkel tillbyggnad, utan tekniskt samråd.
A 1.42

Mindre tillbyggnader som innebär en ökning av byggnadens volym med upp till 15
kvm. Gäller även t ex tillbyggnad av uterum/skärmtak.

A 1.43
A 1.44
A 1.45

Liten avvikelse
Utanför planlagt
område
Enkel
lokaliseringsprövning
Fullständig
lokaliseringsprövning
Planenligt

6 900 kr

6 800 kr

10 350 kr

6 800 kr

6 900 kr

-

10 350 kr

-

12 650 kr

-

3 450 kr

3 200 kr

Liten avvikelse

6 900 kr

3 200 kr

Utanför planlagt
område
Enkel
lokaliseringsprövning
Fullständig
lokaliseringsprövning
Planenligt

3 450 kr

-

6 900 kr

-

9 200 kr

-

12 650 kr

23 800 kr

Liten avvikelse

16 100 kr

23 800 kr

Utanför planlagt
område
Enkel
lokaliseringsprövning
Fullständig
lokaliseringsprövning
Planenligt

12 650 kr

-

16 100 kr

-

18 400 kr

-

3 450 kr

3 200 kr

Liten avvikelse

6 900 kr

3 200 kr

Utanför planlagt
område
Enkel
lokaliseringsprövning
Fullständig
lokaliseringsprövning

3 450 kr

-

6 900 kr

-

9 200 kr

-

Planenligt

5 750 kr

4 600 kr

Liten avvikelse

9 200 kr

4 600 kr

Utanför planlagt
område
Enkel
lokaliseringsprövning
Fullständig
lokaliseringsprövning
Planenligt

5 750 kr

-

9 200 kr

-

11 500 kr

-

Ändring
A 1.46
A 1.47
A 1.48

Ändring, utan tekniskt samråd, som avses i 9 kap 2 §
3:e stycket PBL.
T ex ändrad användning av byggnadens användningssätt från bostad till kontor,
frisör eller hunddagis.

A 1.49
A 1.50
A 1.51
A 1.52
A 1.53

Ändring, med tekniskt samråd, som avses i 9 kap 2 §
3:e stycket PBL.
T ex ändrad användning av byggnadens användningssätt från bostad till kontor,
frisör eller hunddagis där kontrollansvarig behövs.
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12 650 kr

9 100 kr

Liten avvikelse

16 100 kr

9 100 kr

Utanför planlagt
område

12 650 kr

-

A 1.54
A 1.55
A 1.56
A 1.57
A 1.58
A 1.59
A 1.60

Fasadändring, som avses i 9 kap. 2 § (3 c) PBL, utan
tekniskt samråd.
T ex mindre fasadändringar som insättning av fönster och dörr, samt byte av
kulört eller fasadmaterial.

Fasadändring, som avses i 9 kap. 2 § (3 c) PBL, med
tekniskt samråd.
T ex där fasadändringen påverkar den bärande konstruktionen.

Enkel
lokaliseringsprövning
Fullständig
lokaliseringsprövning
Planenligt
Liten avvikelse
Planenligt
Liten avvikelse

16 100 kr

-

18 400 kr

-

2 875 kr

-

5 175 kr

-

8 050 kr

-

10 350 kr

-

A2 – Bygglov och teknisk kontroll för byggnader som inte är en- eller
tvåbostadshus eller komplementbyggnader
A2

Bygglov och teknisk kontroll för byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus eller
komplementbyggnader
Ärendetyp
Nybyggnad

A 2.1

Avgift
Planenligt

11 500 kr

15 800 kr

Liten avvikelse

13 800 kr

15 800 kr

A 2.3

Utanför planlagt område

11 500 kr

-

A 2.4

Enkel
lokaliseringsprövning
Fullständig
lokaliseringsprövning
Planenligt

13 800 kr

-

16 100 kr

-

17 250 kr

47 400 kr

Liten avvikelse

19 550 kr

47 400 kr

A 2.8

Utanför planlagt område

17 250 kr

-

A 2.9

Enkel
lokaliseringsprövning
Fullständig
lokaliseringsprövning
Planenligt

19 550 kr

-

21 850 kr

-

37 950 kr

41 000 kr
41 000 kr

A 2.2

Nybyggnad 0-100 kvm (BTA+OPA), utan
tekniskt samråd.

Planavgift

T ex sophus, cykelrum, förråd och carport mm.

A 2.5
A 2.6
A 2.7

Nybyggnad 0-100 kvm (BTA+OPA), med
tekniskt samråd.
T ex kontor, industri, handel, skola och bostäder mm.

A 2.10
A 2.11
A 2.12

Nybyggnad 101-500 kvm (BTA+OPA)
T ex kontor, industri, handel, skola och bostäder mm.

Liten avvikelse

46 000 kr

A 2.13

Utanför planlagt område

37 950 kr

-

A 2.14

Enkel
lokaliseringsprövning
Fullständig
lokaliseringsprövning
Planenligt

46 000 kr

-

49 450 kr

-

37 950 kr

63 600 kr

Liten avvikelse

46 000 kr

63 600 kr

A 2.18

Utanför planlagt område

37 950 kr

-

A 2.19

Enkel
lokaliseringsprövning
Fullständig
lokaliseringsprövning
Planenligt

46 000 kr

-

49 450 kr

-

64 400 kr

109 200 kr

Liten avvikelse

74 750 kr

109 200 kr

Utanför planlagt område

64 400 kr

-

A 2.15
A 2.16
A 2.17

Nybyggnad 501-1000 kvm (BTA+OPA)
T ex kontor, industri, handel, skola och bostäder mm.

A 2.20
A 2.21
A 2.22

Nybyggnad 1001-2500 kvm (BTA+OPA)
Tex kontor, industri, handel, skola och bostäder mm.

A 2.23
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A 2.24

Enkel
lokaliseringsprövning
Fullständig
lokaliseringsprövning
Planenligt

74 750 kr

-

78 200 kr

-

64 400 kr

182 000 kr

Liten avvikelse

74 750 kr

182 000 kr

A 2.28

Utanför planlagt område

64 400 kr

-

A 2.29

Enkel
lokaliseringsprövning
Fullständig
lokaliseringsprövning

78 200 kr

-

78 200 kr

-

A 2.25
A 2.26
A 2.27

Nybyggnad ≥ 2501 kvm (BTA+OPA)
T ex kontor, industri, handel, skola och bostäder mm.

A 2.30

Tillbyggnad
A 2.31
A 2.32
A 2.33

Tillbyggnad 0-50 kvm (BTA+OPA), utan
tekniskt samråd.
T ex tillbyggnad av kontor, industrin, handel, skola och bostäder
mm.

A 2.34
A 2.35
A 2.36
A 2.37
A 2.38

Tillbyggnad 0-50 kvm (BTA+OPA), med
tekniskt samråd.

T ex tillbyggnad av kontor, industrin, handel, skola och bostäder
mm. Åtgärder som kräver en kontrollansvarig.

A 2.39
A 2.40
A 2.41
A 2.42
A 2.43

Tillbyggnad 51-100 kvm (BTA+OPA), utan
tekniskt samråd.
T ex tillbyggnad av kontor, industrin, handel, skola och bostäder
mm.

A 2.44
A 2.45
A 2.46
A 2.47
A 2.48

Tillbyggnad 51-100 kvm (BTA+OPA), med
tekniskt samråd.
T ex tillbyggnad av kontor, industrin, handel, skola och bostäder
mm. Åtgärder som kräver en kontrollansvarig.

A 2.49
A 2.50
A 2.51
A 2.52
A 2.53

Tillbyggnad 101-1200 kvm (BTA+OPA) utan
tekniskt samråd.
T ex tillbyggnad av kontor, industrin, handel, skola och bostäder
mm.

A 2.54
A 2.55
A 2.56
A 2.57
A 2.58

Tillbyggnad 101-1200 kvm (BTA+OPA) med
tekniskt samråd.
T ex tillbyggnad av kontor, industrin, handel, skola och bostäder
mm. Åtgärder som kräver en kontrollansvarig.
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Planenligt

4 600 kr

4 100 kr

Liten avvikelse

8 050 kr

4 100 kr

Utanför planlagt område

4 600 kr

-

Enkel
lokaliseringsprövning
Fullständig
lokaliseringsprövning
Planenligt

8 050 kr

-

10 350 kr

-

13 800 kr

7 800 kr

Liten avvikelse

17 250 kr

7 800 kr

Utanför planlagt område

13 800 kr

-

Enkel
lokaliseringsprövning
Fullständig
lokaliseringsprövning
Planenligt

17 250 kr

-

19 550 kr

-

6 900 kr

12 000 kr

Liten avvikelse

10 350 kr

12 000 kr

Utanför planlagt område

6 900 kr

-

Enkel
lokaliseringsprövning
Fullständig
lokaliseringsprövning
Planenligt

10 350 kr

-

12 650 kr

-

13 800 kr

19 200 kr

Liten avvikelse

17 250 kr

19 200 kr

Utanför planlagt område

13 800 kr

-

Enkel
lokaliseringsprövning
Fullständig
lokaliseringsprövning
Planenligt

17 250 kr

-

19 550 kr

-

10 350 kr

19 200 kr

Liten avvikelse

13 800 kr

19 200 kr

Utanför planlagt område

10 350 kr

-

Enkel
lokaliseringsprövning
Fullständig
lokaliseringsprövning
Planenligt

13 800 kr

-

16 100 kr

-

36 800 kr

24 600 kr

Liten avvikelse

40 250 kr

24 600 kr

Utanför planlagt område

36 800 kr

-

A 2.59

A 2.61

Tillbyggnad ≥ 1201 kvm (BTA+OPA)

Enkel
lokaliseringsprövning
Fullständig
lokaliseringsprövning
Planenligt

A 2.62

T ex tillbyggnad av kontor, industrin, handel, skola och bostäder
mm. Åtgärder som kräver en kontrollansvarig.

Liten avvikelse

60 950 kr

A 2.63

Utanför planlagt område

58 650 kr

-

A 2.64

Enkel
lokaliseringsprövning
Fullständig
lokaliseringsprövning

60 950 kr

-

63 250 kr

-

Planenligt

4 600 kr

-

Liten avvikelse

8 050 kr

-

Planenligt

8 050 kr

-

Liten avvikelse

11 500 kr

-

All övrig ändring som avses i 9 kap. 2 § (3 a- Planenligt
b) PBL, utan tekniskt samråd.
Liten avvikelse
T ex ändrad användning av byggnadens användningssätt från

17 250 kr

4 500 kr

20 700 kr

4 500 kr

A 2.60

A 2.65

40 250 kr

-

42 550 kr

-

58 650 kr

36 400 kr
36 400 kr

Ändring
A 2.66
A 2.67

A 2.68
A 2.69
A 2.70
A 2.71
A 2.72
A 2.73
A 2.74
A 2.75
A 2.76
A 2.77
A 2.78
A 2.79
A 2.80
A 2.81
A 2.82
A 2.83
A 2.84
A 2.85
A 2.86
A 2.87

Fasadändring, som avses i 9 kap. 2 § (3 c)
PBL, utan tekniskt samråd.
T ex fasadändringar i form av byte av fasadmaterial, byte av
takmaterial, insättning av fönster och dörr mm.

Fasadändring, som avses i 9 kap. 2 § (3 c)
PBL, med tekniskt samråd.
T ex fasadändringar i form av byte av fasadmaterial, byte av
takmaterial, insättning av fönster och dörr mm.

bostad till kontor eller handel etc.

Utanför planlagt område

Enkel
lokaliseringsprövning
Fullständig
lokaliseringsprövning
All övrig ändring som avses i 9 kap. 2 § (3 a- Planenligt
b) PBL, med tekniskt samråd.
Liten avvikelse
T ex ändrad användning av byggnadens användningssätt från
bostad till kontor eller handel etc. där kontrollansvarig behövs.

Utanför planlagt område

Enkel
lokaliseringsprövning
Fullständig
lokaliseringsprövning
All övrig ändring som avses i 9 kap. 2 § (3 a- Planenligt
b) PBL, utan tekniskt samråd.
Liten avvikelse
T ex ändrad användning av byggnadens användningssätt till
bostad från kontor eller handel etc.

Utanför planlagt område

Enkel
lokaliseringsprövning
Fullständig
lokaliseringsprövning
All övrig ändring som avses i 9 kap. 2 § (3 a- Planenligt
b) PBL, med tekniskt samråd.
Liten avvikelse
T ex ändrad användning av byggnadens användningssätt till
bostad från kontor eller handel etc. där kontrollansvarig behövs.

A 2.88
A 2.89
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17 250 kr

-

20 700 kr

-

23 000 kr

-

20 700 kr

8 100 kr

24 150 kr

8 100 kr

20 700 kr

-

24 150 kr

-

26 450 kr

-

14 950 kr

9 100 kr

18 400 kr

9 100 kr

14 950 kr

-

18 400 kr

-

20 700 kr

-

20 700 kr

13 600 kr

24 150 kr

13 600 kr

Utanför planlagt område

20 700 kr

-

Enkel
lokaliseringsprövning
Fullständig
lokaliseringsprövning

24 150 kr

-

26 450 kr

-

Stora enkla byggnader
A 2.90
A 2.91
A 2.92

Stora enkla byggnader, exempelvis
byggnader som lagertält eller lagerlokaler 050 kvm.

A 2.93
A 2.94
A 2.95
A 2.96
A 2.97

Stora enkla byggnader, exempelvis
byggnader som lagertält eller lagerlokaler
51-100 kvm.

A 2.98
A 2.99
A 2.100
A 2.101
A 2.102

Stora enkla byggnader, exempelvis
byggnader som lagertält eller lagerlokaler
101-500 kvm.

A 2.103
A 2.104
A 2.105
A 2.106
A 2.107

Stora enkla byggnader, exempelvis
byggnader som lagertält eller lagerlokaler
≥ 501 kvm.

A 2.108
A 2.109

Planenligt
Liten avvikelse
Utanför planlagt område

9 200 kr

9 000 kr

12 650 kr

9 000 kr

9 200 kr

-

Enkel
lokaliseringsprövning
Fullständig
lokaliseringsprövning
Planenligt

12 650 kr

-

14 950 kr

-

13 800 kr

13 600 kr

Liten avvikelse

17 250 kr

13 600 kr

Utanför planlagt område

13 800 kr

-

Enkel
lokaliseringsprövning
Fullständig
lokaliseringsprövning
Planenligt

17 250 kr

-

19 550 kr

-

17 250 kr

18 200 kr

Liten avvikelse

20 700 kr

18 200 kr

Utanför planlagt område

17 250 kr

-

Enkel
lokaliseringsprövning
Fullständig
lokaliseringsprövning
Planenligt

20 700 kr

-

24 150 kr

-

19 550 kr

25 000 kr

Liten avvikelse

23 000 kr

25 000 kr

Utanför planlagt område

19 550 kr

-

Enkel
lokaliseringsprövning
Fullständig
lokaliseringsprövning

23 000 kr

-

25 300 kr

-

A3 – Bygglov och teknisk kontroll för skyltar och ljusanordningar
A3

Bygglov och teknisk kontroll för skyltar och ljusanordningar

Ärendetyp
A 3.1

Avgift

Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning med
liten omgivningspåverkan.

Planavgift

3 450 kr

-

T ex fasadskylt i ett mindre utsatt läge. Se kap 7 i SKL underlag till taxa.

A 3.2

Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning med
stor omgivningspåverkan.

6 900 kr

-

A 3.3

Ytterligare en skylt eller ljusanordning på samma fastighet, utöver den
mest tidskrävande, i ansökningar som omfattar flera skyltar eller
ljusanordningar.

1 150 kr

-

A4 – Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än
byggnader, del 1
A4

Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 1
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Ärendetyp

Avgift

A 4.1

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av
nöjesparker, djurparker, idrottsplatser, skidbackar med liftar, kabinbanor,
campingplatser, skjutbanor, småbåtshamnar, friluftsbad, motorbanor och
golfbanor.

Timdebitering: debiteras med
minst 2 timmar plus nedlagd
handläggningstid.

A 4.2

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av upplag Timdebitering: debiteras med
och materialgårdar.
minst 2 timmar plus nedlagd
handläggningstid.

A 4.3

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av upplag Timdebitering: debiteras med
upp till 100 kvm.
minst 2 timmar plus nedlagd
handläggningstid.

A 4.4

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av fasta
cisterner och andra fasta anläggningar för kemiska produkter som är
hälso- och miljöfarliga och för varor som kan medföra brand eller andra
olyckshändelser.

Timdebitering: debiteras med
minst 2 timmar plus nedlagd
handläggningstid.

A 4.5

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av radioeller telemaster eller torn.

Timdebitering: debiteras med
minst 2 timmar plus nedlagd
handläggningstid.

A 4.6

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av
vindkraftverk.

Timdebitering: debiteras med
minst 2 timmar plus nedlagd
handläggningstid.

A 4.7

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av
begravningsplatser.

Timdebitering: debiteras med
minst 2 timmar plus nedlagd
handläggningstid.

A5 – Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än
byggnader, del 2
A5

Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 2 (murar och
plank, parkeringsplatser utomhus och transformatorstationer)
Ärendetyp

A 5.1
A 5.2
A 5.3
A 5.4
A 5.5
A 5.6
A 5.7
A 5.8

Avgift

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt
eller väsentlig ändring av mur eller plank,
utan tekniskt samråd.

Planenligt

3 450 kr

2 400 kr

Liten avvikelse

5 750 kr

2 400 kr

Utanför planlagt område

5 750 kr

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt
eller väsentlig ändring av mur eller plank,
med tekniskt samråd.

Planenligt

9 200 kr

6 900 kr

Liten avvikelse

11 500 kr

6 900 kr

Utanför planlagt område

11 500 kr

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt
eller väsentlig ändring av parkering.

0- 500 kvm

A 5.9
A 5.10

Planavgift

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt

14
346

-

-

5 750 kr

6 400 kr

501-1000 kvm

10 350 kr

6 400 kr

≤ 1001 kvm

14 950 kr

Planenligt

6 900 kr

7 600 kr

A 5.11
A 5.12

eller väsentlig ändring av
transformatorstation.

Liten avvikelse
Utanför planlagt område
Enkel
lokaliseringsprövning
Fullständig
lokaliseringsprövning

10 350 kr

7 600 kr

6 900 kr

-

10 350 kr

-

12 650 kr

-

A 5.13

Nytt lov inom ramen för tidigare beviljat lov.

Timdebitering: debiteras med
minst 2 timmar plus nedlagd
handläggningstid.

A 5.14

Liten ändring av lov.

Timdebitering: debiteras med
minst 2 timmar plus nedlagd
handläggningstid.

A 5.15

Förläggning av tidsbegränsat lov vid
oförändrade förutsättningar.

Timdebitering: debiteras med
minst 2 timmar plus nedlagd
handläggningstid.

A6 – Anmälningspliktiga åtgärder
A6

Anmälningspliktiga åtgärder
Ärendetyp

Avgift

A 6.1

Rivning av byggnad eller del av byggnad, utan tekniskt samråd.

3 450 kr

A 6.2

Rivning av byggnad eller del av byggnad, med tekniskt samråd.

8 050 kr

A 6.3

Nybyggnad eller tillbyggnad som enligt 9 kap. 7 § plan-och bygglagen
(2010:900) har undantagits från krav på bygglov, utan tekniskt samråd.

4 600 kr

Gäller åtgärder som är undantagna från bygglovsplikt i detaljplanen med kräver anmälan.

A 6.4

Nybyggnad eller tillbyggnad som enligt 9 kap. 7 § plan-och bygglagen
(2010:900) har undantagits från krav på bygglov, med tekniskt samråd.

9 200 kr

Gäller åtgärder som är undantagna från bygglovsplikt i detaljplanen men kräver anmälan.

A 6.5

Ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av
byggnadens bärande delar berörs eller byggnadens planlösning
påverkas avsevärt, utan tekniskt samråd.

4 600 kr

A 6.6

Ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av
byggnadens bärande delar berörs eller byggnadens planlösning
påverkas avsevärt, med tekniskt samråd.

10 350 kr

A 6.7

Installation eller väsentlig ändring av hiss, utan tekniskt samråd.

3 450 kr

A 6.8

Installation eller väsentlig ändring av hiss, med tekniskt samråd.

9 200 kr

A 6.9

Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal, utan tekniskt
samråd, vid installation utöver den första debiteras 50 % per eldstad av
avgiften.

2 300 kr

A 6.10

Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal, med tekniskt
samråd.

6 900 kr

A 6.11

Installation eller väsentlig ändring av anordning för ventilation, utan
tekniskt samråd.

3 450 kr

A 6.12

Installation eller väsentlig ändring av anordning för ventilation, med
tekniskt samråd.

9 200 kr
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A 6.13

Installation eller väsentlig ändring av en anläggning för vattenförsörjning
eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt, utan tekniskt samråd.

3 450 kr

A 6.14

Installation eller väsentlig ändring av en anläggning för vattenförsörjning
eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt, med tekniskt samråd.

10 350 kr

A 6.15

Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden,
utan tekniskt samråd.

3 450 kr

A 6.16

Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden,
med tekniskt samråd.

10 350 kr

A 6.17

Underhåll av sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som
omfattas av skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av 4 kap.
16 § eller 42 § första stycket 5 c plan- och bygglagen eller motsvarande
äldre föreskrifter, utan tekniskt samråd.

1 150 kr

A 6.18

Underhåll av sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som
omfattas av skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av 4 kap.
16 § eller 42 § första stycket 5 c plan- och bygglagen eller motsvarande
äldre föreskrifter, med tekniskt samråd.

11 500 kr

A 6.19

Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk, utan tekniskt
samråd.

4 600 kr

A 6.20

Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk, med tekniskt
samråd.

10 350 kr

Attefall
A 6.21

Uppförande eller tillbyggnad av sådan komplementbyggnad som avses i
9 kap. 4a § plan- och bygglagen, utan tekniskt samråd.

3 450 kr

T ex Attefallshus utan bostad, uterum, garage eller förråd mm.

A 6.22

Uppförande eller tillbyggnad av sådan komplementbyggnad som avses i
9 kap. 4a § plan- och bygglagen, med tekniskt samråd.

8 050 kr

Attefallshus med högre komplexitet.

A 6.23

Uppförande eller tillbyggnad av sådant komplementbostadshus som
avses i 9 kap. 4a § plan- och bygglagen, utan tekniskt samråd.

5 750 kr

Attefallsbostadshus

A 6.24

Uppförande eller tillbyggnad av sådant komplementbostadshus som
avses i 9 kap. 4a § plan- och bygglagen, med tekniskt samråd.

10 350 kr

Attefallsbostadshus

A 6.25

Göra sådan anmälningspliktig tillbyggnad som avses i 9 kap. 4b § 1 st.
1 plan- och bygglagen, utan tekniskt samråd.

3 450 kr

Attefallstillbyggnader 15 kvm.

A 6.26

Göra sådan anmälningspliktig tillbyggnad som avses i 9 kap. 4b § 1 st.
1 plan- och bygglagen, med tekniskt samråd.

8 050 kr

Attefallstillbyggnader 15 kvm.

A 6.27

Bygga sådan anmälningspliktig takkupa som avses i 9 kap. 4b § 1 st 2
plan- och bygglagen, utan tekniskt samråd.

2 300 kr

A 6.28

Bygga sådan anmälningspliktig takkupa som avses i 9 kap. 4b § 1 st 2
plan- och bygglagen, med tekniskt samråd.

6 900 kr

A 6.29

Sådan anmälningspliktig inredning av ytterligare en bostad som avses i 9
kap. 4c § plan- och bygglagen, utan tekniskt samråd.

5 750 kr

A 6.30

Sådan anmälningspliktig inredning av ytterligare en bostad som avses i
9 kap. 4c § plan- och bygglagen, med tekniskt samråd.

16
348

10 350 kr

A7 – Marklov och teknisk kontroll för marklovpliktiga åtgärder
A7

Marklov och teknisk kontroll för marklovpliktiga åtgärder
Ärendetyp

Avgift

A 7.1

Marklovpliktig åtgärd, utan tekniskt samråd.

4 600 kr

A 7.2

Marklovpliktig åtgärd, med tekniskt samråd.

8 050 kr

A8 – Rivningslov och teknisk kontroll för åtgärder som kräver
rivningslov
A8

Rivningslov och teknisk kontroll för åtgärder som kräver rivningslov
Ärendetyp

Avgift

A 8.1

Rivning av enkel byggnad eller enkel tillbyggnad.

1 725 kr

A 8.2

Åtgärd som kräver rivningslov, utan tekniskt samråd.

3 450 kr

A 8.3

Åtgärd som kräver rivningslov, med tekniskt samråd.

8 050 kr

A9 – Förhandsbesked
A9

Förhandsbesked
Ärendetyp

A 9.1

Avgift

Förhandsbesked

A 9.2

Innanför planlagt område

9 200 kr

Utanför planlagt område

16 100 kr

A10 – Villkorsbesked
A 10

Villkorsbesked
Ärendetyp

A 10.1

Avgift
Timdebitering för
varje påbörjad
arbetstimme.

Villkorsbesked

A11 – Ingripandebesked
A 11

Ingripandebesked
Ärendetyp

A 11.1

Avgift
Timdebitering för
varje påbörjad
arbetstimme.

Ingripandebesked
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349

A12 – Extra arbetsplatsbesök
A 12

Extra arbetsplatsbesök
Ärendetyp

A 12.1

Avgift
Timdebitering för
varje påbörjad
arbetstimme.

Extra arbetsplatsbesök

A13 – Lov för åtgärder som inte kräver lov (frivilla lov)
A 13

Lov för åtgärder som inte kräver lov (frivilliga lov)
Ärendetyp

Avgift

A 13.1

Åtgärd som inte kräver lov, där närliggande eller i princip motsvarande
åtgärd finns i någon av taxans övriga tabeller.

50 % av avgiften i
enighet med
tillämplig tabell.

A 13.2

Åtgärd som inte kräver lov, där närliggande eller i princip motsvarande
åtgärd inte finns i någon av taxans övriga tabeller.

Timdebitering för
varje påbörjad
arbetstimme.

A14 – Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder
A 14

Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder
Ärendetyp

A 14.1

Avgift

Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder.

Timdebitering för
varje påbörjad
arbetstimme.

A15 – Avslag
A 15

Avslag
Ärendetyp

A 15.1

Avgift
Avgift tas ut för
nedlagt arbete i
enlighet med
tidsuppskattningen
för tillämplig
ärendetyp.

Avslag

A16 – Avskrivning
A 16

Avskrivning
Ärendetyp

Avgift
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A 16.1

Om avgift tas ut
debiteras med
minst 1 timme plus
nedlagd
handläggningstid.

Avskrivning

A17 – Avvisning
A 17

Avvisning
Ärendetyp

A 17.1

Avgift
Avgift tas ut för
nedlagt arbete i
enlighet med
tidsuppskattningen
för tillämplig
ärendetyp.

Avvisning

A18 – Planbesked
A 18

Planbesked
Ärendetyp

Avgift

A 18.1

Planbesked, positivt, för åtgärd där planarbetet antas kunna bedrivas
enligt standardutförande.

A 18.2

Planbesked, negativt, för åtgärd där planarbetet antas kunna bedrivas
enligt standardutförande.

A 18.3

Planbesked, positivt, för åtgärd där planarbetet antas kunna bedriva
enligt utökat förfarande.

A 18.4

Planbesked, negativt.

9 600 kr
80 % av A18.1
15 300 kr
80 % av A18.3

Avgiftstabell B – Kart- och mättaxa samt utstakning mm.
Tabellen nedan visar avgifter för uppdrag enligt kart- och mättaxa samt utstakning
mm. Om uppdraget som utförs är en del av kommunens myndighetsutövning
tillkommer inte moms på avgifterna, dvs om uppdragen inte kan hänföras till
myndighetsutövning tillkommer lagstadgad moms på de avgifter som anges nedan.
B1 – Nybyggnadskarta
B1

Nybyggnadskarta
Moms tillkommer då det inte finns ett bygglov sökt
Ärendetyp

Avgift
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Fullständig nybyggnadskarta innehåller följande information efter inmätning:
fastighetsgränser, rättigheter, byggnader, vägar, järnvägar, kraftledningar, sjöar,
vattendrag, markhöjder, murar, staket, fornminnen och detaljer som i övrigt kan
påverka byggytan. Gällande detaljplaner och bestämmelser tolkas in.
Enkel nybyggnadskarta innehåller följande information efter inmätning:
fastighetsgränser, rättigheter och byggnader.
Avgiften för förenklad nybyggnadskarta är 1/2 av kostnaden för normal
nybyggnadskarta.
Uppdatering av nybyggnadskarta gäller endast för nybyggnadskarta upprättad
efter 2019.
Uppdatering innefattar en uppdaterad karta med kontroll i fält av tidigare inmätningar
och kompletteringsmätning om behov finns.
Avgiften för kontroll/uppdatering av NBK är 1/2 av kostnaden för kartypen den
uppdaterar
B 1.1

Nybyggnadskarta

B 1.2
B 1.3

Nybyggnadskarta 2000 – 10 000 kvm tomtarea.

B 1.4
B 1.5

Fullständig

6 800 kr

Enkel

3400 kr

Fullständig
Enkel

Nybyggnadskarta > 10 000 kvm tomtarea.

Fullständig

11 400 kr
5 700 kr
20 500 kr
+ timdebitering för
varje påbörjad
arbetstimme.

B 1.6

Enkel

10 250 kr
+ timdebitering för
varje påbörjad
arbetstimme.

B 1.7

Uppdatering av nybyggnadskarta

B 1.8

B 1.9

Uppdatering av nybyggnadskarta 2 000-10 000
kvm tomtarea

B 1.10

B 1.11

Uppdatering av nybyggnadskarta > 10 000 kvm
tomtarea

B 1.12

Fullständig

2 400 kr

Enkel

1 700 kr.

Fullständig

5 700 kr

Enkel

2 850 kr

Fullständig

10 250 kr
+ timdebitering
för varje påbörjad
arbetstimme.

Enkel

5 125 kr
+ timdebitering
för varje påbörjad
arbetstimme
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B2 – Primärkarta
B2

Primärkarta
Ärendetyp

Avgift

Primärkartan är en detaljerad karta som visar fastighetsindelning och anläggningar på
marken, främst inom kommunens tätorter. Kartan innehåller höjdkurvor, byggnader,
vägkanter, häckar, staket, vattendrag med mera. Primärkartan används som ett
utgångsmaterial för upprättande av bland annat grundkartor och nybyggnadskartor.
Som underlag för arbetet att ta fram en detaljplan ska, om det inte är uppenbarat
onödigt, upprättas en grundkarta. Grundkartan ska innehålla den information om
fastighetsförhållandena med gränser och byggnader och den övriga information om
planområdet som har betydelse för hur detaljplanen utformas och genomförs.

B 2.1
B 2.2

Primärkarta
Vid uppdrag gällande primärkarta eller grundkarta tillkommer 6 % moms på
den avgift som anges i tabell nedan.
Tillfälliga nyttjare, per hektar.
Enstaka fastighet för privat bruk, utskrift, pdf/dwg, A4/A3.

1 500 kr
150 kr

Inmätning av annat
B 2.3

Inmätning av annat än det som normalt ingår i grundkartan.

Timdebitering
för
varje
påbörjad
arbetstimme.

Uppdatering
B 2.4

Uppdatering av grundkartan.

B 2.5

Upprättande av grundkarta.

Timdebitering
för
varje
påbörjad
arbetstimme.
Timdebitering
för
varje
påbörjad
arbetstimme.

B3 – Fastighetsförteckning
B3

Fastighetsförteckning
Moms tas ej ut på avgift gällande fastighetsförteckning.
Ärendetyp

B 3.1

Avgift
Timdebitering
för varje
påbörjad
arbetstimme.

Fastighetsförteckning
Uppdatering

B 3.2

Timdebitering
för
varje
påbörjad
arbetstimme.

Uppdatering av fastighetsförteckning.

B4 – Mätning
B4

Mätning
Vid mätuppdrag tillkommer 25 % moms på den avgift som anges i tabell
nedan.
Ärendetyp

Avgift
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Till bygglovsansökan eller anmälan behöver det, i de flesta fall, finnas en situationsplan
eller en nybyggnadskarta med den planerade åtgärden inritad. På situationsplanen är
det lämpligt att byggnadens eller anläggningens yttermått, höjdläge och avstånd till
gränser framgår. Utstakning innebär att det som finns inritat på situationsplanen märks
ut på marken. Utstakningen visar alltså var den planerade åtgärden kommer att hamna
på tomten.
Lägeskontroll är en kontroll av att en nybyggnad, tillbyggnad eller annan anläggning är
placerad på rätt ställe. Man kontrollerar om byggnadens storlek, mått, form, läge i plan
och höjd stämmer med bygglovsbeslutet eller startbeskedet.
B 4.1

Grovutstakning, 1-6 punkter.

2 300 kr

B 4.2

Grovutstakning, 7-15 punkter.

4 600 kr

B 4.3

Grovutstakning, > 15 punkter.

7 000 kr

B 4.4

Lägeskontroll

B 4.5

Annat mätuppdrag

B 4.6

Gränsutvisning

Timdebitering
för varje
påbörjad
arbetstimme
Timdebitering
för varje
påbörjad
arbetstimme
Timdebitering
för varje
påbörjad
arbetstimme

Avgiftstabell C – Kart- och GIS-tjänster.
Tabellen nedan visar avgifter för uppdrag inom kommunens utförande av katoch GIS-tjänster (geografiskt informationssystem).
C1 – Kart- och GIS-tjänster
C1

Kart- och GIS-tjänster
Vid mätuppdrag tillkommer 25 % moms på den avgift som anges i tabell
nedan.
Ärendetyp

Avgift

Varierande uppdrag gällande kart och GIS-tjänster.
C 1.1

GIS-analys

C 1.2

Specialkarta

Timdebitering
för varje
påbörjad
arbetstimme
Timdebitering
för varje
påbörjad
arbetstimme
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Lagstöd för avgifter och/eller beräkningsgrunder
Allmänna regler om kommunala avgifter
Regler i kommunallagen
Kommunernas rätt att ta ut avgifter allmänt sett framgår av 2 kap. 5 §
kommunallagen (2017:725) som har följande lydelse:
”Kommuner och landsting får ta ut avgifter för tjänster och
nyttigheter som de tillhandahåller. För tjänster och nyttigheter som de
är skyldiga att tillhandahålla får dock avgifter endast tas ut om det
följer av lag eller annan författning.”
Första stycket ger kommunerna rätt att ta ut avgifter inom hela den
kommunallagsreglerade sektorn. Det enda kravet är att kommunen tillhandahåller
en tjänst eller nyttighet som motprestation. Det gäller även ”frivilliga uppgifter”
som tillhandahålls inom ramen för obligatorisk verksamhet (se prop. 1993/94:188 s.
79-80). Detta innebär att kommunerna har möjlighet att ta ut avgifter för frivillig
uppdragsverksamhet inom PBL:s tillämpningsområde, och för uppdragsverksamhet
inom anknytande tillämpningsområden. Andra stycket innebär att avgifter för
tjänster/nyttigheter som kommunen är skyldig att tillhandahålla bara får tas ut om
det är särskilt föreskrivet. Möjlighet för byggnadsnämnden att ta ut ersättning för de
tjänster och nyttigheter som nämnden är skyldig att tillhandahålla enligt plan- och
bygglagen ges i 12 kap. 8 § PBL (se nedan under ”Regler i PBL”).
Självkostnadsprincipen
Självkostnadsprincipen gäller som huvudregel för kommunal verksamhet enligt 2
kap. 6 § kommunallagen:
” Kommuner och landsting får inte ta ut högre avgifter än som
motsvarar kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som de
tillhandahåller.”
Självkostnadsprincipen syftar på det totala avgiftsuttaget för en verksamhet.
Kostnaderna i det enskilda fallet har inte någon betydelse för tillämpningen av
självkostnadsprincipen.
Självkostnadsprincipen är närmast en målsättningsprincip som innebär att syftet
med verksamheten inte får vara att ge vinst. Det innebär inte att avgifterna aldrig får
överstiga kostnaderna. Det totala avgiftsuttaget får dock inte under en längre tid
överstiga de totala kostnaderna för verksamheten (se bl.a. Dalman m.fl. –
Kommunallagen, kommentarer och praxis, 2011 s. 499).
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Vid beräkningen av självkostnaderna får, utöver externa kostnader, alla relevanta
direkta och indirekta kostnader som verksamheten ger upphov till tas med. Exempel
på direkta kostnader är personalkostnader, personalomkostnader, material och
utrustning, försäkringar m.m. Exempel på indirekta kostnader är lokalkostnader,
kapitalkostnader och administrationskostnader. Verksamhetens eventuella andel av
kommunens centrala service- och administrationskostnader bör också räknas med
(se bl.a. prop. 1993/94:188 s. 85).
I PBL har självkostnadsprincipen fått en egen reglering. Enligt 12 kap. 10 § PBL får
en avgift enligt 12 kap. 8-9 § inte överstiga kommunens genomsnittliga kostnad för
den typ av besked, beslut eller handläggning som avgiften avser. Det innebär att de
olika typerna av åtgärder som kommunen tar ut avgift för, var och en för sig utgör
ett eget självkostnadsområde. Lagtexten ger dock ingen vägledning i fråga om hur
långt uppdelningen på olika åtgärdstyper bör drivas när de genomsnittliga
kostnaderna ska beräknas. Vägledande rättspraxis saknas.
En kommuns eventuella uppdragsverksamhet i anslutning till plan- och bygglagen
och övrig byggnadslagstiftning bör betraktas som en självständig verksamhet i
självkostnadshänseende eftersom den inte grundas på PBL:s bestämmelser.
Likställighetsprincipen
Plan- och bygglagen innehåller inte några särskilda regler om hur avgifternas
storlek i det enskilda fallet ska bestämmas, eller annorlunda uttryckt, hur de totala
kostnaderna ska fördelas på dem som är avgiftsskyldiga. Av betydelse för
avgiftsuttaget i enskilda fall i kommunal verksamhet är däremot den s.k.
likställighetsprincipen, som uttrycks i 2 kap. 3 § kommunallagen.
”Kommuner och landsting skall behandla sina medlemmar lika, om
det inte finns sakliga skäl för något annat”.
Bestämmelsen innebär att särbehandling av vissa kommunmedlemmar eller grupper
av kommunmedlemmar endast är tillåten på objektiva grunder.
Likställighetsprincipen innebär vid fördelning av avgifter att lika avgift ska utgå för
lika prestation eller att kommunmedlemmar som befinner sig i motsvarande läge
ska betala samma avgifter. Kommunen får t.ex. inte ta ut andra avgifter av
fritidsboende än av permanentboende för samma handläggning.
Likställighetsprincipen medger heller ingen inkomstfördelande verksamhet.
Däremot finns det inget hinder mot att differentiera avgifterna med hänsyn till
kostnadsskillnader mellan olika prestationer. Inom vissa ramar tillåts även
schabloniserade taxor (se prop. 1993/94:188 s. 87 och Dalman m.fl. a.a. s. 75).
Retroaktivitetsförbudet
Kommunfullmäktige ska ha fattat beslut om taxorna innan de börjar tillämpas. I
rättspraxis har det sedan länge ansetts vara otillåtet med retroaktiva kommunala
avgifter frånsett vissa speciella undantagsfall. Detta förbud framgår direkt av 2 kap.
4 § kommunallagen:
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”Kommuner och landsting får inte fatta beslut med tillbakaverkande
kraft som är till nackdel för medlemmarna, om det inte finns
synnerliga skäl för det”.
Regler i PBL
För byggnadsnämndens ansvarsområde finns särskilda föreskrifter i 12 kap. 8 § i
plan- och bygglagen (2010:900). Där anges att byggnadsnämnden får ta ut avgifter
för
1. beslut om planbesked, förhandsbesked, villkorsbesked, startbesked,
slutbesked och ingripandebesked,
2. beslut om lov,
3. tekniska samråd och slutsamråd,
4. arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på byggarbetsplatsen,
5. upprättande av nybyggnadskartor,
6. framställning av arkivbeständiga handlingar,
7. expediering och kungörelse enligt 9 kap. 41-41 b §, och
8. andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder.
Byggnadsnämnden får också enligt 12 kap. 9 § ta ut en planavgift för att täcka
kostnader för att upprätta eller ändra detaljplaner eller områdesbestämmelser (även
program) om:
1. nämnden ger bygglov för nybyggnad eller ändring av byggnad eller för
annan bygglovspliktig anläggning eller skylt/ljusanordning (enligt föreskrift
meddelad med stöd av 16 kap. 7 §), och
2. den fastighet som bygglovet avser har nytta av planen eller
områdesbestämmelserna.
Slutligen anges i 12 kap. 10 § att grunden för hur avgifterna ska beräknas ska anges
i en taxa som beslutas av kommunfullmäktige. Som nämnts ovan anges i samma
bestämmelse att avgiften inte får överstiga kommunens genomsnittliga kostnad för
den typ av besked, beslut eller handläggning som avgiften avser.
Byggnadsnämndens obligatoriska rådgivningsverksamhet och allmänna
övervakningsverksamhet ska vara skattefinansierad. Något lagstöd för att ta ut
avgift för sådan verksamhet finns inte.

Administrativa rutiner
Kommunfullmäktiges beslut om taxa
Av ordalydelsen i 12 kap. 10 § PBL framgår att grunderna för hur avgifterna ska
beräknas ska anges i en taxa som beslutas av kommunfullmäktige.
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Kommunfullmäktige kan inte delegera rätten att besluta om taxan till nämnd. Det
innebär att ändringar av taxan måste beslutas av kommunfullmäktige. Det bör
framhållas att stöd i taxan krävs för att avgifter ska kunna tas ut för prövning enligt
PBL. Kommunfullmäktige kan dock delegera beslutanderätten till kommunstyrelsen
eller annan kommunal nämnd att anpassa taxan med hänsyn till prisutvecklingen.
Detta måste klart framgå av kommunfullmäktiges beslut till vilken nämnd och på
vilka villkor delegering sker. Om kommunen väljer att inte avgiftsbelägga viss
prövning innebär det att den verksamheten ska skattefinansieras.
Överklagande av beslut om taxa
Kommunfullmäktiges beslut om taxan (eller, efter delegation, kommunal nämnds
beslut om indexuppräkning av taxan) kan överklagas enligt reglerna om
laglighetsprövning (kommunalbesvär) i 10 kap. kommunallagen. Varje
kommunmedlem har rätt att få lagligheten av sådant beslut prövad. Överklagande
ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då
protokollsjustering har tillkännagivits på kommunens anslagstavla.
Det bör observeras att kommunens beslut om taxan som regel inte behöver vinna
laga kraft innan den börjar tillämpas. Taxan gäller från och med det datum då
protokollet med beslutet har justerats, om inte senare tidpunkt angivits.

Avgiftsbeslut i enskilda ärenden
Ansvarig nämnd/delegation till tjänstemän
Tillämpningen av taxan och debiteringen i enskilda fall ankommer på den eller de
kommunala nämnder som svarar för uppgiften i fråga. Beslut om avgift kan fattas
av tjänstemän eller av enskilda förtroendevalda endast efter delegation. Om
beslutanderätten i fråga om avgifter inte delegeras ligger beslutanderätten kvar hos
den ansvariga kommunala nämnden. Effektivitetsskäl talar för att rätten att fatta
beslut om avgifter bör delegeras till tjänstemännen. Det är då viktigt att
delegationsordningen anpassas till gällande regler.
I de fall avgiften framgår direkt av taxan är det mycket som talar för att
avgiftsdebiteringen utgör ren verkställighet. Något särskilt avgiftsbeslut skulle med
detta synsätt inte behöva fattas, utan det skulle räcka att en räkning på avgiften
skickas till den som begärt åtgärden. Påförandet av avgift kan dock innehålla sådana
självständiga bedömningar som gör att debiteringen inte bör betraktas som ren
verkställighet – det gäller t.ex. nedlagd tid på ett ärende eller beaktande av skäl för
jämkning av avgift. I sådana fall bör ett formellt beslut om avgiften fattas, liksom i
de fall sökanden begär det, så att denne får möjlighet att överklaga beslutet.
PBL ger inte utrymme för ”ändring av lov”. En lovpliktig åtgärd ska utföras i
enlighet med beviljat lov. En ansökan om t.ex. ändrad fönstersättning kräver att
ansökan handläggs som en ansökan om ett nytt lov. Ärendet kan sannolikt
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handläggas förhållandevis snabbt eftersom en liknande prövning nyligen har gjorts.
Byggnadsnämnden ges därför möjlighet att reducera avgiften i sådana fall.
Kommunicering
Frågan om kommunicering regleras i 25 § första stycket förvaltningslagen
(2017:900).
Ett ärende får inte avgöras utan att den som är sökande, klagande eller annan part
har underrättats om en uppgift som har tillförts ärendet genom någon annan än
honom själv och han har fått tillfälle att yttra sig över den, om ärendet avser
myndighetsutövning mot någon enskild.
Här kan observeras att det endast är uppgifter eller sakförhållanden som har
betydelse för bedömningen av vilken avgift som ska bestämmas som behöver
kommuniceras. Dessutom gäller kravet på kommunicering endast sådana uppgifter
som har tillförts ärendet av myndigheten eller någon annan än sökanden. I vissa fall
får ett ärende avgöras utan kommunicering, bl.a. om uppgiften saknar betydelse
eller om åtgärderna av någon annan anledning är uppenbart obehövliga (25 § första
stycket andra meningen förvaltningslagen).
Enligt vår uppfattning bör det inför ett avgiftsbeslut normalt inte krävas någon
särskild kommunicering av beslutsunderlaget, främst av det skälet att de uppgifter
som läggs till grund för beslutet har tillförts ärendet av sökanden själv. Nämndens
uppfattning om avgiftens storlek behöver inte kommuniceras.
Om timdebitering tillämpas, tillförs uppgift om nedlagd handläggningstid ärendet av
nämnden själv. Så länge timdebiteringen håller sig inom ”normala” ramar bör det
inte krävas att nämnden kommunicerar sökanden om den beräknade tidsåtgången.
Om avgiften avser ett större antal timmar, eller om den avviker från vad som är
normalt förekommande för en viss typ av ärenden bör myndigheten däremot
underrätta sökanden om det antal timmar nämnden lagt ner på ärendet. Sökanden
kan i sådana fall eventuellt ha synpunkter på rimligheten av nedlagd tid.
Det finns givetvis inte något som hindrar nämnden att kommunicera beslutsunderlag
eller förslag till beslut för yttrande till sökanden.
Om kommunicering sker bestämmer myndigheten om underrättelsen ska ske
muntligt, genom vanligt brev, genom delgivning eller på annat sätt. Muntlig
kommunicering dokumenteras t.ex. genom dagboksanteckningar.
När kommunicering sker bör den tid inom vilken sökanden har tillfälle att yttra sig
bestämmas. Tidsfristen bör bestämmas så att det ges skäligt rådrum för sökanden att
yttra sig. Någon påföljd för att sökanden underlåter att yttra sig bör inte sättas ut.
Avgiftsbeslutets innehåll
Av ett beslut om avgift bör det framgå:
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•
•
•
•
•
•

hur stor avgiften är
med stöd av vilka bestämmelser som avgiften har debiterats
hur betalning ska ske
när betalning ska ske
hur avgiftsbeslutet kan överklagas
att mervärdeskatt inte utgår på avgift som avser myndighetsutövning

Mervärdesskatt
Enligt 4 kap. 6 § mervärdesskattelagen (1994:200), ML, utgår inte mervärdesskatt
bl.a. på verksamhet som bedrivs av en kommun och som ingår som ett led i
myndighetsutövning.

Definitioner
Begrepp
Bruttoarea (BTA)

Byggnadsarea (BYA)

Byggherre

Byggnad

Kontrollansvarig

Lokaliseringsprövning

Nybyggnad
Ombyggnad
Småhus
Tekniskt samråd

Tillbyggnad

Definition
Bruttoarean utgörs av den sammanlagda arean av mätvärda delar
av våningsplan. Väggar, trappor och inredningsenheter som
köksskåp, garderober osv räknas in i bruttoarean.
Area som en byggnad upptar på marken, inklusive utkragar
byggnadsdelar utan hänsyn till antal våningar eller höjd. Det är
ytterväggarnas utsida eller konstruktionens utsida som räknas.
Byggherre är den som för egen räkning utför eller låter utföra
projekterings-, byggnads-, rivnings- eller markarbeten. Byggherren
behöver inte vara en fysisk person utan kan även vara en juridisk
person som till exempel ett företag, en bostadsrättsförening, en
kommun eller en annan myndighet.
En varaktig konstruktion som består av tak eller av tak och väggar
och som är varaktigt placerad på mark eller helt eller delvis under
mark eller är varaktigt placerad på en viss plats i vatten samt är
avsedd att vara konstruerad så att människor kan uppehålla sig i
den.
Den kontrollansvarige ska vara till byggherrens hjälp och se till att
kontrollplanen och gällande bestämmelser och villkor för
åtgärderna följs.
Den kontrollansvarige ska ha den kunskap, erfarenhet och
lämplighet som behövs för uppgiften. En kontrollansvarig måste
kunna styrka detta genom att vara certifierad av ett ackrediterat
certifieringsorgan.
En bedömning om platsen är lämplig att bebygga med det som
ansökan gäller. Beroende på vad ansökan gäller kan det krävas
platsbesök, remissutskick och utskick till berörda
grannar/sakägare.
Uppförande av en ny byggnad eller flyttning av en tidigare uppförd
byggnad till en ny plats.
Ändring av en byggnad som innebär att hela byggnaden eller en
betydande och avgränsbar del av byggnaden påtagligt förnyas.
Bostadshus för permanent- eller fritidsboende med högst 2
bostäder.
Ett möte på kommunhuset där byggnadsinspektör, kontrollansvarig
och byggherre bör närvara. Då går man bland annat igenom hur
arbetet ska planeras och organiseras, förslaget till kontrollplan och
de tekniska handlingarna.
Ändring av en byggnad som innebär en ökning av byggnadens
volym.

28
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Utstakning

Ändring av byggnad
Öppenarea (OPA)

Utstakningen görs innan byggnadsarbetena påbörjas och innebär
att läget av en nybyggnad, tillbyggnad eller annan anläggning
märks ut på marken.
En eller flera åtgärder som ändrar en byggnads konstruktion,
funktion, användningssätt, utseende eller kulturhistoriska värde.
Mätvärd area under tak som är gjort för vistelse eller förvaring och
som omsluts av helt eller delvis öppna sidor, dock mer öppna än
slutna sidor eller enklare uttryckt del av byggnad som inte omsluts
av väggar.
I öppenarea inräknas balkong, loftgång, takterrass, arkad, portal,
taktäckt uteplats, öppet garage och liknande.
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Tierp
2021
(1080kr/h)

Gävle
2021
(1227 kr/h)

Uppsala
2021
(1232 kr/h)

Älvkarleby
2021
(956 kr/h)

Östhammar
2021
(1043 kr/h)

Sala/Heby
2021
(904 kr/h)

Knivsta
2021
(1363 kr/h)

Medelvärde i
timmar SKL, 2019
(1062 kr/h)

Medelvärde i
timmar Tierp,
2021 (1080kr/h)

Medelvärde i
timmar Tierp,
2022 (1150kr/h)

Ny avgift
2022
(1150 kr/h)

Avgift
2021
(1080kr/h)

Ökad avgift
2022
kr

Ökad avgift Ärendetyp
2022
%

Ökad avgift
2022
kr

Ökad avgift
2022
%

Förutsättning

Ökning

A Plan- och bygglovtaxa samt anmälan
A1

Bygglov och teknisk kontroll för en- och tvåbostadshus och
komplementbyggnader
Ärendetyp

Jämförelse av Tierp gentemot närliggnade kommuner, 2021

Tierp
2021

Gävle
2021

Uppsala
2021

Älvkarleby
2021

Östhammar
2021

Heby
2021

Förslag nya avgifter inför taxa 2022

Knivsta
2021

Medelvärde i
timmar SKL,
2019 (1062kr/h)

Medelvärde i
timmar Tierp,
2021 (1080kr/h)

Medelvärde i
timmar Tierp,
2022 (1200kr/h)

Avgift
2022
(1150 kr/h)

Avgift
2021
(1080kr/h)

Baserat på
medelvärde SKL

Nybyggnad
Nybyggnad av ett en- eller
tvåbostadshus
A 1.3

Planenligt

23 700 kr

30100

Liten avvikelse

27 000 kr

35000

A 1.3

Utanför planlagt område

A 1.2

A 1.4

I kostnaden ingår även tillhörande
komplementbyggnader som garage, carportar,
förråd samt rivning mm. Detsamma gäller även
anmälningspliktiga åtgärder, t ex eldstad,
förutsatt att de ingår i samma ansökan. Se kap 7 i
SKL underlag till taxa.

A 1.5
A 1.7
A 1.8
A 1.9
A 1.10

Nybbyggnad av ett fritidshus, upp
till 100 kvm, med högst två
bostäder
I kostnaden ingår även tillhörande
komplementbyggnader som garage, carportar,
förråd samt rivning mm. Detsamma gäller även
anmälningspliktiga åtgärder, t ex eldstad, förutsatt
att de ingår i samma ansökan. Se kap 7 i SKL
underlag till taxa.

A 1.11
A 1.12 NY KATEGORI! Reducering av
bygglovsavgift i ärenden med
A 1.13 gällande förhandsbesked där
förhandbeskedets villkor följs.
(Reducering från kategori Planenligt
alt. Fullständig lokaliseringsprövning)
A 1.14
A 1.15
A 1.16
A 1.16

A 1.18
A 1.19
A 1.20

24%

36 800 kr

29 400 kr

7 400 kr

25%

29

33 350 kr

27 000 kr

23 700 kr

25

22,1

24

27 600 kr

Enkel
lokaliseringsprövning

27 000 kr

31

25,2

29

Fullständig
lokaliseringsprövning

29 400 kr

50900

33

27,5

32

Planenligt

18 700 kr

27000

Liten avvikelse

22 000 kr

31900

Utanför planlagt område

18 700 kr

Enkel
lokaliseringsprövning

22 000 kr

Fullständig
lokaliseringsprövning

24 400 kr

Innanför planlagt område

-4 000 kr

Utanför planlagt område

-6 000 kr

tekniskt samråd ≤ 25 kvm

Utanför planlagt område
Enkel
lokaliseringsprövning

3 200 kr
6 500 kr

Fullständig
lokaliseringsprövning

8 900 kr

Utanför planlagt område

27227

28700
32000

21000

17,5

20

23 000 kr

18 700 kr

4 300 kr

23%

20,6

25

28 750 kr

22 000 kr

6 750 kr

31%

17,5

20

23 000 kr

18 700 kr

4 300 kr

23%

26800

7400

16%

24900

20,6

25

28 750 kr

22 000 kr

6 750 kr

31%

22,8

28

32 200 kr

24 400 kr

7 800 kr

32%

-7400

8000

Liten avvikelse

20040

-4 000,0

12900

Planenligt

22900
26800

47900

-6 000,0

6200

3200

2856

10000

3,0

3

3 450 kr

3 200 kr

250 kr

6,1

6

6 900 kr

6 500 kr

400 kr

3,0
6,1

3
6

3 450 kr
6 900 kr

3 200 kr
6 500 kr

250 kr
400 kr

8000

6 800 kr

8000

10 100 kr

12900

10000

300 kr

3%

6

6 900 kr

6 800 kr

100 kr

1%

10 350 kr

10 100 kr

250 kr

2%

6 800 kr

6,4

6

6 900 kr

6 800 kr

100 kr

1%

9,4

9

10 350 kr

10 100 kr

250 kr

2%

11,7

11

12 650 kr

12 500 kr

150 kr

1%

15

10,7

12

13 800 kr

11 400 kr

2 400 kr

21%

18

13,7

15

17 250 kr

14 700 kr

2 550 kr

17%

11 400 kr

16000

Liten avvikelse

14 700 kr

20900

6729

8 900 kr

9

Planenligt

6093

9 200 kr

9,4

8000

6200

8

6,4

12 500 kr

7400

8,3
8

Fullständig
lokaliseringsprövning

10000

10000
12300

12400
16300

11
11603

Utanför planlagt område

11 400 kr

10,7

12

13 800 kr

11 400 kr

2 400 kr

21%

A 1.26

Enkel
lokaliseringsprövning

14 700 kr

13,7

15

17 250 kr

14 700 kr

2 550 kr

17%

A 1.27

Fullständig
lokaliseringsprövning

17 100 kr

16000

16300

16,0

17

19 550 kr

17 100 kr

2 450 kr

14%

15 000 kr

15300

12000

A 1.28 NY KATEGORI! Per styck för
nybyggnad av fler likartade en eller
tvåbostadshus utöver det första, i enoch samma ansökan
(gruppbebyggelse)

Nybbyggnad av ett
fritidshus, upp till 100
kvm, med högst två
bostäder
I kostnaden ingår även tillhörande
komplementbyggnader som garage,
carportar, förråd samt rivning mm.
Detsamma gäller även
anmälningspliktiga åtgärder, t ex

NY KATEGORI!
Reducering av
bygglovsavgift i ärenden
med gällande
förhandsbesked där
förhandbeskedets villkor
följs. (Reducering från
kategori Planenligt alt.
Nybyggnad av
8%
komplementbyggnad,
6%
utan tekniskt samråd ≤
8%
25 kvm
6%
T ex mindre garage, förråd, gästhus

11

A 1.22

T ex mindre garage, förråd, gästhus och båthus.

I kostnaden ingår även tillhörande
komplementbyggnader som garage,
carportar, förråd samt rivning mm.
Detsamma gäller även
anmälningspliktiga åtgärder, t ex
eldstad, förutsatt att de ingår i
samma ansökan. Se kap 7 i SKL
underlag till taxa.

Liten avvikelse

> 20 %

Enkel lokaliseringsprövning

> 20 %

Fullständig
lokaliseringsprövning

> 20 %

Planenligt

> 20 %

Liten avvikelse

> 30 %

Utanför planlagt område

> 20 %

Enkel lokaliseringsprövning

> 30 %

Fullständig
lokaliseringsprövning

> 30 %

Innanför planlagt område
Utanför planlagt område

Planenligt
Liten avvikelse
Utanför planlagt område
Enkel lokaliseringsprövning

och båthus.

10 100 kr

A 1.26

6 350 kr

25,2

6 500 kr

Nybyggnad av
komplementbyggnad, med
tekniskt samråd

27 000 kr

30

Enkel
lokaliseringsprövning

A 1.25

33 350 kr

3 900 kr

A 1.21

A 1.24

Utanför planlagt område

23 700 kr

3 200 kr

T ex mindre garage, förråd, gästhus och båthus.

16%

27 600 kr

Liten avvikelse

Nybyggnad av
komplementbyggnad, utan
tekniskt samråd > 25

3 900 kr

24

Planenligt

A 1.17

23 700 kr

22,1

Nybyggnad av
komplementbyggnad, utan
T ex mindre garage, förråd, gästhus och båthus.

Planenligt

6 350 kr

Nybyggnad
Nybyggnad av ett eneller tvåbostadshus
24%

25

46800

18

14,0

362

15 000 kr

Fullständig
lokaliseringsprövning

Nybyggnad av
komplementbyggnad,
utan tekniskt samråd >
25
T ex mindre garage, förråd, gästhus
och båthus.

Planenligt
Liten avvikelse
Utanför planlagt område
Enkel lokaliseringsprövning
Fullständig
lokaliseringsprövning

Nybyggnad av
komplementbyggnad,
med tekniskt samråd
T ex mindre garage, förråd, gästhus
och båthus.

Planenligt
Utanför planlagt område
Enkel lokaliseringsprövning
Fullständig
lokaliseringsprövning

NY KATEGORI! Per
styck för nybyggnad av
fler likartade en eller
tvåbostadshus utöver
det första, i en- och
samma ansökan

> 20 %

Liten avvikelse

> 20 %

Tierp
2021
(1080kr/h)

Gävle
2021
(1227 kr/h)

Uppsala
2021
(1232 kr/h)

Älvkarleby
2021
(956 kr/h)

Östhammar
2021
(1043 kr/h)

Sala/Heby
2021
(904 kr/h)

Knivsta
2021

Medelvärde i
timmar Tierp,
2021 (1080kr/h)

2022 (1150kr/h)

6,4

6

6 900 kr

6 800 kr

100 kr

1%

9,4

9

10 350 kr

10 100 kr

250 kr

2%

6 800 kr

6,4

6

6 900 kr

6 800 kr

100 kr

1%

9,4

9

10 350 kr

10 100 kr

250 kr

2%

11,7

11

12 650 kr

12 500 kr

150 kr

1%

3,0

3

3 450 kr

3 200 kr

250 kr

8%

6,1

6

6 900 kr

6 500 kr

400 kr

6%

Planoch bygglovtaxa
samt anmälan
Tillbyggnad, utan tekniskt samråd
Planenligt
6 800 kr

(1363 kr/h)

Medelvärde i
timmar SKL, 2019
(1062 kr/h)

Medelvärde i
timmar Tierp,

Ny avgift
2022
(1150 kr/h)

Avgift
2021
(1080kr/h)

Ökad avgift
2022
kr

Ökad avgift Ärendetyp
2022
%

Tillbyggnad

A 1.31
A 1.32
A 1.33

T ex mindre tillbyggnader (ändring av en- och
tvåbostadshus/fritidshus som innebär en ökning
av byggnadens volym) som tillbyggnad av
garage och förråd.

Liten avvikelse
Utanför planlagt område

10 100 kr

A 1.31

Enkel
lokaliseringsprövning

10 100 kr

A 1.32

Fullständig
lokaliseringsprövning

12 500 kr

10400

6200

6400

6807

8100

9200

7200

3 200 kr
6 500 kr

Utanför planlagt område

3 200 kr

3,0

3

3 450 kr

3 200 kr

250 kr

8%

A 1.36

Enkel
lokaliseringsprövning

6 500 kr

6,1

6

6 900 kr

6 500 kr

400 kr

6%

A 1.37

Fullständig
lokaliseringsprövning

8 900 kr

8,3

8

9 200 kr

8 900 kr

300 kr

3%

A 1.35

A 1.41

Tillbyggnad, utan tekniskt samråd

9800

Liten avvikelse

A 1.34

T ex mindre tillbyggnader (ändring av
komplementbyggnader som innebär en ökning av
byggnadens volym) som tillbyggnad av garage
och förråd.

Tillbyggnad, med tekniskt samråd

7400

11 900 kr

16000

15 200 kr

20900

Utanför planlagt område

A 1.31
A 1.32

A 1.43

A 1.46
A 1.47
A 1.48
A 1.36

Enkel tillbyggnad, utan tekniskt
samråd
Mindre tillbyggnader som innebär en ökning av
byggnadens volym med upp till 15 kvm. Gäller
även t ex tillbygnad av uterum/skärmtak

A 1.37

5105

7200

Liten avvikelse

T ex större tillbyggnader (ändring av en- och
tvåbostadshus/fritidshus som innebär en ökning
av byggnadens volym) där en kontrollansvarig
krävs, t ex tillbyggnad i två plan och badrum.

6200
8100

Planenligt

A 1.42

19700

12400

11,1

11

12 650 kr

11 900 kr

750 kr

6%

16300

14,2

14

16 100 kr

15 200 kr

900 kr

6%

11 900 kr

11,1

11

12 650 kr

11 900 kr

750 kr

6%

Enkel
lokaliseringsprövning

15 200 kr

14,2

14

16 100 kr

15 200 kr

900 kr

6%

Fullständig
lokaliseringsprövning

17 600 kr

20900

16,4

16

18 400 kr

17 600 kr

800 kr

5%

Planenligt

3 200 kr

5500

3,0

3

3 450 kr

3 200 kr

250 kr

8%

Liten avvikelse

6 500 kr

8000

6,1

6

6 900 kr

6 500 kr

400 kr

6%

Utanför planlagt område

3 200 kr

3,0

3

3 450 kr

3 200 kr

250 kr

8%

Enkel
lokaliseringsprövning

6 500 kr

6,1

6

6 900 kr

6 500 kr

400 kr

6%

Fullständig
lokaliseringsprövning

8 900 kr

8000

6200

8,3

8

9 200 kr

8 900 kr

300 kr

3%

Planenligt

4 600 kr

7400

5700

4,3

5

5 750 kr

4 600 kr

1 150 kr

25%

Liten avvikelse

7 900 kr

12300

9600

7,4

8

9 200 kr

7 900 kr

1 300 kr

16%

16300
7400

4300

3400

3094

6200

Ändring
A 1.52
A 1.53
A 1.54
A 1.42

Ändring, utan tekniskt samråd,
som avses i 9 kap 2 § 3:e stycket
PBL
T ex
ändrad använding byggnades användningssätt
från bostad till kontor, frisör eller hunddagis.

A 1.43
A 1.57
A 1.58
A 1.59
A 1.47

Ändring, med tekniskt samråd,
som avses i 9 kap 2 § 3:e stycket
PBL
T
ex ändrad användning av byggnades
användningssätt från bostad till kontor, frisör
eller hunddagis där kontrollansvarig behövs.

A 1.48
A 1.62
A 1.63
A 1.64
A 1.65
A 1.66
A 1.67

Fasadändring, som avses i 9
kap. 2 § (3 c) PBL, utan tekniskt
samråd
T ex mindre fasadändringr som insättning av
fönster och dörr, samt byte av kulört eller

Fasadändring, som avses i 9
kap. 2 § (3 c) PBL, med tekniskt
samråd

Ökning

Tillbyggnad
8000

Planenligt

A 1.33

Förutsättning

Tillbyggnad, utan
tekniskt samråd
T ex mindre tillbyggnader (ändring
av en- och tvåbostadshus/fritidshus
som innebär en ökning av
byggnadens volym) som tillbyggnad
av garage och förråd.

Planenligt
Liten avvikelse
Utanför planlagt område
Enkel lokaliseringsprövning
Fullständig
lokaliseringsprövning

Tillbyggnad, utan
tekniskt samråd
T ex mindre tillbyggnader (ändring
av komplementbyggnader som
innebär en ökning av byggnadens
volym) som tillbyggnad av garage
och förråd.

Planenligt
Liten avvikelse
Utanför planlagt område
Enkel lokaliseringsprövning
Fullständig
lokaliseringsprövning

Tillbyggnad, med
tekniskt samråd
T ex större tillbyggnader (ändring av
en- och tvåbostadshus/fritidshus
som innebär en ökning av
byggnadens volym) där en
kontrollansvarig krävs, t ex
tillbyggnad i två plan och badrum.

Planenligt
Liten avvikelse
Utanför planlagt område
Enkel lokaliseringsprövning
Fullständig
lokaliseringsprövning

Enkel tillbyggnad, utan
tekniskt samråd
Mindre tillbyggnader som innebär
en ökning av byggnadens volym
med upp till 15 kvm. Gäller även t ex
tillbygnad av uterum/skärmtak

Planenligt
Liten avvikelse
Utanför planlagt område
Enkel lokaliseringsprövning

Fullständig
lokaliseringsprövning

Ändring
16600

Utanför planlagt område

4 600 kr

4,3

5

5 750 kr

4 600 kr

1 150 kr

25%

Enkel
lokaliseringsprövning

7 900 kr

7,4

8

9 200 kr

7 900 kr

1 300 kr

16%

Fullständig
lokaliseringsprövning

10 300 kr

9,6

10

11 500 kr

10 300 kr

1 200 kr

12%

Planenligt

12300

12000

8,5

11

12 650 kr

9 100 kr

3 550 kr

39%

15800

11,6

14

16 100 kr

12 400 kr

3 700 kr

30%

9 100 kr

8,5

11

12 650 kr

9 100 kr

3 550 kr

39%

Enkel
lokaliseringsprövning

12 400 kr

11,6

14

16 100 kr

12 400 kr

3 700 kr

30%

Fullständig
lokaliseringsprövning

14 800 kr

20200

13,8

16

18 400 kr

14 800 kr

3 600 kr

24%

Planenligt

1 200 kr

4300

1,1

2,5

2 875 kr

1 200 kr

1 675 kr

140%

Liten avvikelse

1 800 kr

5500

1,7

5

5 175 kr

1 800 kr

3 375 kr

188%

Planenligt

4 600 kr

11000

Liten avvikelse

7 900 kr

12300

Liten avvikelse
Utanför planlagt område

9 100 kr

15300

12 400 kr

20200

9600
16600

15800
3700

3300

2300

2000

2475

4300
7400

8600

4300

9600

T ex där fasadändringen påverkar den bärande
konstruktionen.

363

4,3

7

8 050 kr

4 600 kr

3 450 kr

75%

7,4

9

10 350 kr

7 900 kr

2 450 kr

31%

Planenligt
Ändring, utan tekniskt
samråd, som avses i 9 Liten avvikelse
kap 2 § 3:e stycket PBL
T ex ändrad använding byggnades
användningssätt från bostad till
kontor, frisör eller hunddagis.

Utanför planlagt område

> 20 %
> 20 %

Enkel lokaliseringsprövning
Fullständig
lokaliseringsprövning

Planenligt
Ändring, med tekniskt
samråd, som avses i 9 Liten avvikelse
kap 2 § 3:e stycket PBL
T ex ändrad användning av
byggnades användningssätt från
bostad till kontor, frisör eller
hunddagis där kontrollansvarig
behövs.

Fasadändring, som
avses i 9 kap. 2 § (3 c)
PBL, utan tekniskt
samråd
Fasadändring, som
avses i 9 kap. 2 § (3 c)
PBL, med tekniskt
samråd

> 30 %
> 30 %

Utanför planlagt område

> 30 %

Enkel lokaliseringsprövning

> 30 %

Fullständig
lokaliseringsprövning

> 20 %

Planenligt

> 100 %

Liten avvikelse

> 100 %

Planenligt

> 50 %

Liten avvikelse

> 30 %

Tierp
2021
(1080kr/h)

A2

Gävle
2021
(1227 kr/h)

Uppsala
2021
(1232 kr/h)

Älvkarleby
2021
(956 kr/h)

Östhammar
2021
(1043 kr/h)

Sala/Heby
2021
(904 kr/h)

Knivsta
2021

Medelvärde i
timmar Tierp,
2021 (1080kr/h)

2022 (1150kr/h)

10000

7,4

10

11 500 kr

7 900 kr

3 600 kr

13900

10,5

12

13 800 kr

11 200 kr

2 600 kr

7 900 kr

7,4

10

11 500 kr

7 900 kr

3 600 kr

Nybyggnad
Nybyggnad 0-100 kvm
(BTA+OPA), utan
23%
tekniskt samråd
46%
T ex sophus, cykelrum, förråd och

10,5

12

13 800 kr

11 200 kr

2 600 kr

23%

17700

12,7

14

16 100 kr

13 600 kr

2 500 kr

18%

15800

22,1

15

17 250 kr

23 700 kr

-6 450 kr

-27%

19600

(1363 kr/h)

Medelvärde i
timmar SKL, 2019
(1062 kr/h)

Medelvärde i
timmar Tierp,

Ny avgift
2022
(1150 kr/h)

Avgift
2021
(1080kr/h)

Ökad avgift
2022
kr

Ökad avgift Ärendetyp
2022
%

Förutsättning

Plan- och bygglovtaxa samt anmälan

Bygglov och teknisk kontroll för byggnader som inte är en- eller
tvåbostadshus eller komplementbyggnader

Ärendetyp
Nybyggnad
Nybyggnad 0-100 kvm
A 2.2
(BTA+OPA), utan tekniskt
A 2.3
samråd
A 2.4
T ex sophus, cykelrum, förråd och carport mm.

Avgift
Planenligt
Liten avvikelse
Utanför planlagt område

7 900 kr

12900

11 200 kr

17800

17300

46%

carport mm.

Planenligt

> 30 %

Liten avvikelse

> 20 %

Utanför planlagt område

> 30 %

Enkel lokaliseringsprövning

> 20 %

A 2.5

Enkel
lokaliseringsprövning

11 200 kr

A 2.6

Fullständig
lokaliseringsprövning

13 600 kr

36200

Nybyggnad 0-100 kvm
(BTA+OPA), med tekniskt
samråd

Planenligt

23 700 kr

20200

Liten avvikelse

27 000 kr

25200

25,2

17

19 550 kr

27 000 kr

-7 450 kr

-28%

T ex kontor, industri, handel, skola och bostäder
mm.

Utanför planlagt område

23 700 kr

22,1

15

17 250 kr

23 700 kr

-6 450 kr

-27%

A 2.10

Enkel
lokaliseringsprövning

27 000 kr

25,2

17

19 550 kr

27 000 kr

-7 450 kr

-28%

Enkel lokaliseringsprövning

A 2.11

Fullständig
lokaliseringsprövning

29 400 kr

43600

27,5

19

21 850 kr

29 400 kr

-7 550 kr

-26%

Fullständig
lokaliseringsprövning

Planenligt

20 500 kr

47900

34

19,2

33

37 950 kr

20 500 kr

17 450 kr

85%

Liten avvikelse

23 800 kr

60100

41

22,2

40

46 000 kr

23 800 kr

22 200 kr

93%

Utanför planlagt område

20 500 kr

19,2

33

37 950 kr

20 500 kr

17 450 kr

85%

A 2.15

Enkel
lokaliseringsprövning

23 800 kr

22,2

40

46 000 kr

23 800 kr

22 200 kr

A 2.16

Fullständig
lokaliseringsprövning

26 200 kr

79800

24,5

43

49 450 kr

26 200 kr

23 250 kr

Planenligt

31 800 kr

47900

Liten avvikelse

35 100 kr

60100

Utanför planlagt område

A 2.20
A2.21

A 2.7
A 2.8
A 2.9

A 2.12
A 2.13
A 2.14

A 2.17

Ökning

Nybyggnad 101-500 kvm
(BTA+OPA)
T ex kontor, industri, handel, skola och bostäder
mm.

Nybyggnad 501-1000 kvm
(BTA+OPA)

17300

23400
51700

37300

27227

46800

51600

Nybyggnad 0-100 kvm
(BTA+OPA), med
tekniskt samråd

Planenligt

T ex kontor, industri, handel, skola
och bostäder mm.

Utanför planlagt område

Nybyggnad 101-500
kvm (BTA+OPA)

Liten avvikelse

Planenligt

> 50 %

Liten avvikelse

> 50 %

Utanför planlagt område

> 50 %

93%

Enkel lokaliseringsprövning

> 50 %

89%

Fullständig
lokaliseringsprövning

> 50 %

T ex kontor, industri, handel, skola
och bostäder mm.

Nybyggnad 501-1000
kvm (BTA+OPA)

Planenligt

37300

34

29,7

33

37 950 kr

31 800 kr

6 150 kr

19%

46800

41

32,8

40

46 000 kr

35 100 kr

10 900 kr

31%

31 800 kr

29,7

33

37 950 kr

31 800 kr

6 150 kr

19%

Enkel
lokaliseringsprövning

35 100 kr

32,8

40

46 000 kr

35 100 kr

10 900 kr

31%

Enkel lokaliseringsprövning

> 30 %

Fullständig
lokaliseringsprövning

37 500 kr

79800

43

35,0

43

49 450 kr

37 500 kr

11 950 kr

32%

Fullständig
lokaliseringsprövning

> 30 %

Planenligt

54 600 kr

78500

57

51,0

56

64 400 kr

54 600 kr

9 800 kr

18%

Planenligt

> 20 %

Liten avvikelse

57 900 kr

90800

65

54,1

65

74 750 kr

57 900 kr

16 850 kr

29%

Liten avvikelse

> 20 %

Utanför planlagt område

54 600 kr

51,0

56

64 400 kr

54 600 kr

9 800 kr

18%

A 2.25

Enkel
lokaliseringsprövning

57 900 kr

54,1

65

74 750 kr

57 900 kr

16 850 kr

29%

Enkel lokaliseringsprövning

> 20 %

A 2.26

Fullständig
lokaliseringsprövning

60 300 kr

56,4

68

78 200 kr

60 300 kr

17 900 kr

30%

Fullständig
lokaliseringsprövning

> 30 %

A 2.18
A 2.19

A 2.22
A 2.23
A 2.24

A 2.27
A 2.28
A 2.29
A 2.30
A 2.31

T ex kontor, industri, handel, skola och bostäder
mm.

Nybyggnad 1001-2500 kvm
(BTA+OPA)
T ex kontor, industri, handel, skola och bostäder
mm.

Nybyggnad ≥ 2501 kvm
(BTA+OPA)
T ex kontor, industri, handel, skola och bostäder
mm.

101800

43

Fullständig
lokaliseringsprövning

51600
179600

110400

61200

75500

Planenligt

91 000 kr

78500 179600 (fler kat)

61200

Liten avvikelse

94 300 kr

90800

70700

Utanför planlagt område
Enkel
lokaliseringsprövning

91 000 kr
94 300 kr

Fullständig
lokaliseringsprövning

96 700 kr

110400 (fler kat.)

123760

70700

75500

68
241332

57

85,0

56

64 400 kr

91 000 kr

-26 600 kr

-29%

65

88,1

65

74 750 kr

94 300 kr

-19 550 kr

-21%

85,0
88,1

56
68

64 400 kr
78 200 kr

91 000 kr
94 300 kr

-26 600 kr
-16 100 kr

-29%
-17%

90,4

68

78 200 kr

96 700 kr

-18 500 kr

-19%

68

364

T ex kontor, industri, handel, skola
och bostäder mm.

Nybyggnad 1001-2500
kvm (BTA+OPA)
T ex kontor, industri, handel, skola
och bostäder mm.

Liten avvikelse

Utanför planlagt område

Nybyggnad ≥ 2501 kvm Planenligt
(BTA+OPA)
Liten avvikelse
T ex kontor, industri, handel, skola
och bostäder mm.

> 30 %

Utanför planlagt område

Utanför planlagt område
Enkel lokaliseringsprövning
Fullständig
lokaliseringsprövning

Tierp
2021
(1080kr/h)
A 2.33
A 2.34
A 2.35
A 2.36

Plan- och bygglovtaxa
samt anmälan
Planenligt
4 100 kr
Tillbyggnad
Tillbyggnad 0-50 kvm
(BTA+OPA), utan tekniskt
samråd

T ex tillbyggnad av kontor, industrin, handel,
skola och bostäder mm.

A 2.37
A 2.38
A 2.39
A 2.40
A 2.41

Tillbyggnad 0-50 kvm
(BTA+OPA), med tekniskt
samråd
T ex tillbyggnad av kontor, industrin, handel,
skola och bostäder mm. Åtgärder som kräver en
kontrollansvarig.

A 2.42
A 2.43
A 2.44
A 2.45
A 2.46

Tillbyggnad 51-100 kvm
(BTA+OPA), utan tekniskt
samråd
T ex tillbyggnad av kontor, industrin, handel,
skola och bostäder mm.

A 2.47
A 2.48
A 2.49
A 2.50
A 2.51

Tillbyggnad 51-100 kvm
(BTA+OPA), med tekniskt
samråd
T ex tillbyggnad av kontor, industrin, handel,
skola och bostäder mm. Åtgärder som kräver en
kontrollansvarig.

A 2.52
A 2.53
A 2.54
A 2.55

Tillbyggnad 101-1200 kvm
(BTA+OPA) utan tekniskt samråd
T ex tillbyggnad av kontor, industrin, handel, skola
och bostäder mm.

Gävle
2021
(1227 kr/h)

Uppsala
2021
(1232 kr/h)

Älvkarleby
2021
(956 kr/h)

Östhammar
2021
(1043 kr/h)

Sala/Heby
2021
(904 kr/h)

Knivsta
2021
(1363 kr/h)

Medelvärde i
timmar SKL, 2019
(1062 kr/h)

Medelvärde i
timmar Tierp,
2021 (1080kr/h)

2022 (1150kr/h)

Medelvärde i
timmar Tierp,

Ny avgift
2022
(1150 kr/h)

Avgift
2021
(1080kr/h)

Ökad avgift
2022
kr

Ökad avgift Ärendetyp
2022
%

8600

6700

3,8

4

4 600 kr

4 100 kr

500 kr

12%

13500

10500

6,9

7

8 050 kr

7 400 kr

650 kr

9%

Liten avvikelse

7 400 kr

Utanför planlagt område

4 100 kr

3,8

4

4 600 kr

4 100 kr

500 kr

12%

Enkel
lokaliseringsprövning

7 400 kr

6,9

7

8 050 kr

7 400 kr

650 kr

9%

Fullständig
lokaliseringsprövning

9 800 kr

9,2

9

10 350 kr

9 800 kr

550 kr

6%

13500

10500

7 800 kr

17200

13400

7,3

12

13 800 kr

7 800 kr

6 000 kr

77%

11 100 kr

22100

17200

10,4

15

17 250 kr

11 100 kr

6 150 kr

55%

7 800 kr

7,3

12

13 800 kr

7 800 kr

6 000 kr

77%

Enkel
lokaliseringsprövning

11 100 kr

10,4

15

17 250 kr

11 100 kr

6 150 kr

55%

Fullständig
lokaliseringsprövning

13 500 kr

12,6

17

19 550 kr

13 500 kr

6 050 kr

45%

Planenligt
Liten avvikelse
Utanför planlagt område

22100

17200

Planenligt

6 000 kr

8600

6700

5,6

6

6 900 kr

6 000 kr

900 kr

15%

Liten avvikelse

9 300 kr

13500

10500

8,7

9

10 350 kr

9 300 kr

1 050 kr

11%

Utanför planlagt område

6 000 kr

5,6

6

6 900 kr

6 000 kr

900 kr

15%

Enkel
lokaliseringsprövning

9 300 kr

8,7

9

10 350 kr

9 300 kr

1 050 kr

11%

Fullständig
lokaliseringsprövning

11 700 kr

10,9

11

12 650 kr

11 700 kr

950 kr

8%

Planenligt

13500

10500

9 600 kr

17200

13400

12 900 kr

22100

17200

9,0

12

13 800 kr

9 600 kr

4 200 kr

44%

12,1

15

17 250 kr

12 900 kr

4 350 kr

34%

9 600 kr

9,0

12

13 800 kr

9 600 kr

4 200 kr

44%

Enkel
lokaliseringsprövning

12 900 kr

12,1

15

17 250 kr

12 900 kr

4 350 kr

34%

Fullständig
lokaliseringsprövning

15 300 kr

14,3

17

19 550 kr

15 300 kr

4 250 kr

28%

Liten avvikelse
Utanför planlagt område

Planenligt
Liten avvikelse
Utanför planlagt område

9 600 kr

22100
kat. saknas

12685

17200

9,0

9

10 350 kr

9 600 kr

750 kr

8%

11 400 kr

kat. saknas

10,7

12

13 800 kr

11 400 kr

2 400 kr

21%

9 600 kr

9,0

9

10 350 kr

9 600 kr

750 kr

8%

A 2.56

Enkel
lokaliseringsprövning

11 400 kr

10,7

12

13 800 kr

11 400 kr

2 400 kr

21%

A 2.57

Fullständig
lokaliseringsprövning

15 300 kr

14,3

14

16 100 kr

15 300 kr

800 kr

5%

A 2.58
A 2.59
A 2.60
A 2.61

Tillbyggnad 101-1200 kvm
(BTA+OPA) med tekniskt samråd
T ex tillbyggnad av kontor, industrin, handel,
skola och bostäder mm. Åtgärder som kräver en
kontrollansvarig.

A 2.62
A 2.63
A 2.64
A 2.65
A 2.66
A 2.67

Tillbyggnad ≥ 1201 kvm
(BTA+OPA)
T ex tillbyggnad av kontor, industrin, handel,
skola och bostäder mm. Åtgärder som kräver en
kontrollansvarig.

Planenligt

12 300 kr

62600

32500

Liten avvikelse

15 600 kr

71200

39200

Utanför planlagt område

11,5

32

36 800 kr

12 300 kr

24 500 kr

199%

14,6

35

40 250 kr

15 600 kr

24 650 kr

158%

12 300 kr

11,5

32

36 800 kr

12 300 kr

24 500 kr

199%

Enkel
lokaliseringsprövning

15 600 kr

14,6

35

40 250 kr

15 600 kr

24 650 kr

158%

Fullständig
lokaliseringsprövning

18 000 kr

77300

39200

16,8

37

42 550 kr

18 000 kr

24 550 kr

136%

Planenligt

18 200 kr

74800

58300

17,0

51

58 650 kr

18 200 kr

40 450 kr

222%

Liten avvikelse

21 500 kr

83400

65000

20,1

53

60 950 kr

21 500 kr

39 450 kr

183%

Utanför planlagt område

18 200 kr

17,0

51

58 650 kr

18 200 kr

40 450 kr

222%

Enkel
lokaliseringsprövning

21 500 kr

20,1

53

60 950 kr

21 500 kr

39 450 kr

183%

Fullständig
lokaliseringsprövning

23 900 kr

22,3

55

63 250 kr

23 900 kr

39 350 kr

165%

83400

42078

65000

365

Tillbyggnad
Tillbyggnad 0-50 kvm
(BTA+OPA), utan
tekniskt samråd
T ex tillbyggnad av kontor, industrin,
handel, skola och bostäder mm.

Förutsättning

Ökning

Planenligt
Liten avvikelse
Utanför planlagt område
Enkel lokaliseringsprövning
Fullständig
lokaliseringsprövning

Tillbyggnad 0-50 kvm
(BTA+OPA), med
tekniskt samråd
T ex tillbyggnad av kontor, industrin,
handel, skola och bostäder mm.
Åtgärder som kräver en
kontrollansvarig.

Planenligt

> 50 %

Liten avvikelse

> 50 %

Utanför planlagt område

> 50 %

Enkel lokaliseringsprövning

> 50 %

Fullständig
lokaliseringsprövning

> 30 %

Tillbyggnad 51-100 kvm Planenligt
(BTA+OPA), utan
Liten avvikelse
tekniskt samråd
T ex tillbyggnad av kontor, industrin,
handel, skola och bostäder mm.

Utanför planlagt område
Enkel lokaliseringsprövning
Fullständig
lokaliseringsprövning

Tillbyggnad 51-100 kvm Planenligt
(BTA+OPA), med
Liten avvikelse
tekniskt samråd
T ex tillbyggnad av kontor, industrin,
handel, skola och bostäder mm.
Åtgärder som kräver en
kontrollansvarig.

Tillbyggnad 101-1200
kvm (BTA+OPA) utan
tekniskt samråd
T ex tillbyggnad av kontor, industrin,
handel, skola och bostäder mm.

> 30 %
> 30 %

Utanför planlagt område

> 30 %

Enkel lokaliseringsprövning

> 30 %

Fullständig
lokaliseringsprövning

> 20 %

Planenligt
Liten avvikelse

> 20 %

Utanför planlagt område
Enkel lokaliseringsprövning

> 20 %

Fullständig
lokaliseringsprövning

Tillbyggnad 101-1200
kvm (BTA+OPA) med
tekniskt samråd
T ex tillbyggnad av kontor, industrin,
handel, skola och bostäder mm.
Åtgärder som kräver en
kontrollansvarig.

Planenligt

> 100 %

Liten avvikelse

> 100 %

Utanför planlagt område

> 100 %

Enkel lokaliseringsprövning

> 100 %

Fullständig
lokaliseringsprövning

> 100 %

Tillbyggnad ≥ 1201 kvm Planenligt
(BTA+OPA)
Liten avvikelse
T ex tillbyggnad av kontor, industrin,
handel, skola och bostäder mm.
Åtgärder som kräver en
kontrollansvarig.

> 100 %
> 100 %

Utanför planlagt område

> 100 %

Enkel lokaliseringsprövning

> 100 %

Fullständig
lokaliseringsprövning

> 100 %

Tierp
2021
(1080kr/h)

Planoch bygglovtaxa
samt anmälan
Fasadändring, som avses i 9
Planenligt
1 200 kr

Gävle
2021
(1227 kr/h)

Uppsala
2021
(1232 kr/h)

Älvkarleby
2021
(956 kr/h)

Östhammar
2021
(1043 kr/h)

Sala/Heby
2021
(904 kr/h)

Knivsta
2021

Medelvärde i
timmar Tierp,
2021 (1080kr/h)

2022 (1150kr/h)

4800

1,1

4

4 600 kr

1 200 kr

3 400 kr

283%

6700

4,2

7

8 050 kr

4 500 kr

3 550 kr

79%

(1363 kr/h)

Medelvärde i
timmar SKL, 2019
(1062 kr/h)

Medelvärde i
timmar Tierp,

Ny avgift
2022
(1150 kr/h)

Avgift
2021
(1080kr/h)

Ökad avgift
2022
kr

Ökad avgift Ärendetyp
2022
%

Ändring

A 2.69
A 2.70

kap. 2 § (3 c) PBL, utan tekniskt
samråd

A 2.72

Fasadändring, som avses i 9
kap. 2 § (3 c) PBL, med tekniskt
samråd

Liten avvikelse

4 500 kr

Planenligt

2 400 kr

18400

Liten avvikelse

5 700 kr

20900

Planenligt

4 500 kr

23300

Liten avvikelse

7 800 kr

29400

Utanför planlagt område

4 500 kr

3700

12900
7400

8100

2,2

7

8 050 kr

2 400 kr

5 650 kr

235%

10000

5,3

10

11 500 kr

5 700 kr

5 800 kr

102%

18200

4,2

15

17 250 kr

4 500 kr

12 750 kr

283%

22900

7,3

18

20 700 kr

7 800 kr

12 900 kr

165%

4,2

15

17 250 kr

4 500 kr

12 750 kr

283%

T ex fasadändringar i form av byte av

A 2.73
A 2.74
A 2.75
A 2.76

All övrig ändring som avses i 9
kap. 2 § (3 a-b) PBL, utan
tekniskt samråd
T ex ändrad använding av byggnadens
användningsssätt från bostad till kontor eller
handel etc.

A 2.77
A 2.78
A 2.79
A 2.80
A 2.81

All övrig ändring som avses i 9
kap. 2 § (3 a-b) PBL, med
tekniskt samråd
T ex ändrad använding av byggnadens
användningsssätt från bostad till kontor eller
handel etc där kontrollansvarig behövs.

A 2.82
A 2.83
A 2.84
A 2.85
A 2.86

All övrig ändring som avses i 9
kap. 2 § (3 a-b) PBL, utan
tekniskt samråd
T ex ändrad använding av byggnadens
användningsssätt till bostad fråm kontor eller
handel etc.

A 2.87
A 2.88
A 2.89
A 2.90
A 2.91

All övrig ändring som avses i 9
kap. 2 § (3 a-b) PBL, med
tekniskt samråd
T ex ändrad använding av byggnadens
användningsssätt till bostad från kontor eller
handel etc där kontrollansvarig behövs.

A 2.92

Enkel
lokaliseringsprövning

7 800 kr

Fullständig
lokaliseringsprövning

10 200 kr

Planenligt

14100

29400

13614

12 900 kr

165%

9,5

20

23 000 kr

10 200 kr

12 800 kr

125%

20 700 kr

8 100 kr

12 600 kr

156%

24 150 kr

11 400 kr

12 750 kr

112%

8 100 kr

7,6

18

20 700 kr

8 100 kr

12 600 kr

156%

Enkel
lokaliseringsprövning

11 400 kr

10,7

21

24 150 kr

11 400 kr

12 750 kr

112%

Fullständig
lokaliseringsprövning

13 800 kr

12,9

23

26 450 kr

13 800 kr

12 650 kr

92%

39200

50300

39200

8,5

13

14 950 kr

9 100 kr

5 850 kr

64%

11,6

16

18 400 kr

12 400 kr

6 000 kr

48%

9 100 kr

8,5

13

14 950 kr

9 100 kr

5 850 kr

64%

Enkel
lokaliseringsprövning

12 400 kr

11,6

16

18 400 kr

12 400 kr

6 000 kr

48%

Fullständig
lokaliseringsprövning

14 800 kr

13,8

18

20 700 kr

14 800 kr

5 900 kr

40%

Liten avvikelse
Utanför planlagt område

kat. saknas

34400

7 800 kr

21

9 100 kr

14100

20 700 kr

18

Planenligt

44200
50300

18

7,6

Utanför planlagt område

8 100 kr
11 400 kr

22900

7,3

10,7

Liten avvikelse

14100

12 400 kr

Planenligt

13 600 kr

Liten avvikelse

16 900 kr

Utanför planlagt område

18200

13614

22900

22900
kat. saknas

14100

34400

12,7

18

20 700 kr

13 600 kr

7 100 kr

52%

39200

15,8

21

24 150 kr

16 900 kr

7 250 kr

43%

13 600 kr

12,7

18

20 700 kr

13 600 kr

7 100 kr

52%

Enkel
lokaliseringsprövning

16 900 kr

15,8

21

24 150 kr

16 900 kr

7 250 kr

43%

Fullständig
lokaliseringsprövning

19 300 kr

39200

18,0

23

26 450 kr

19 300 kr

7 150 kr

37%

Stora enkla byggnader
A 2.94

Stora enkla byggnader,
exempelvis byggnader som
lagertält eller lagerlokaler
0-50 kvm

4 500 kr

8000

13400

4,2

8

9 200 kr

4 500 kr

4 700 kr

104%

Liten avvikelse

7 800 kr

12900

15300

7,3

11

12 650 kr

7 800 kr

4 850 kr

62%

Utanför planlagt område

4 500 kr

4,2

8

9 200 kr

4 500 kr

4 700 kr

104%

A 2.96

Enkel
lokaliseringsprövning

7 800 kr

7,3

11

12 650 kr

7 800 kr

4 850 kr

62%

A 2.97

Fullständig
lokaliseringsprövning

10 200 kr

12900

9,5

13

14 950 kr

10 200 kr

4 750 kr

47%

6 800 kr

22100

13400

6,4

12

13 800 kr

6 800 kr

7 000 kr

103%

10 100 kr

24500

15300

9,4

15

17 250 kr

10 100 kr

7 150 kr

71%

6 800 kr

6,4

12

13 800 kr

6 800 kr

7 000 kr

103%

9,4

15

17 250 kr

10 100 kr

7 150 kr

71%

11,7

17

19 550 kr

12 500 kr

7 050 kr

56%

A 2.96

A 2.98
A 2.99
A 2.100

Stora enkla byggnader,
exempelvis byggnader som
lagertält eller lagerlokaler
51-100 kvm

Planenligt
Liten avvikelse
Utanför planlagt område

A 2.101

Enkel
lokaliseringsprövning

10 100 kr

A 2.102

Fullständig
lokaliseringsprövning

12 500 kr

A 2.103
A 2.104
A 2.105

Stora enkla byggnader,
exempelvis byggnader som
lagertält eller lagerlokaler
101-500 kvm

Planenligt
Liten avvikelse
Utanför planlagt område

9 100 kr

8,5

15

17 250 kr

9 100 kr

8 150 kr

90%

11,6

18

20 700 kr

12 400 kr

8 300 kr

67%

9 100 kr

8,5

15

17 250 kr

9 100 kr

8 150 kr

90%

11,6

18

20 700 kr

12 400 kr

8 300 kr

67%

24900

13,8

21

24 150 kr

14 800 kr

9 350 kr

63%

21000

11,7

17

19 550 kr

12 500 kr

7 050 kr

56%

22900

14,8

20

23 000 kr

15 800 kr

7 200 kr

46%

A 2.107

Fullständig
lokaliseringsprövning

14 800 kr

A 2.110
A 2.111
A 2.112

17000

22900

12 400 kr

Stora enkla byggnader,
exempelvis byggnader som
lagertält eller lagerlokaler
≥ 501 kvm

kat. saknas

17000

21000

Enkel lokaliseringsprövning

A 2.109

40500

12 400 kr

A 2.106

A 2.108

Fasadändring, som
avses i 9 kap. 2 § (3 c)
PBL, utan tekniskt
samråd
Fasadändring, som
avses i 9 kap. 2 § (3 c)
PBL, med tekniskt
samråd
All övrig ändring som
avses i 9 kap. 2 § (3 ab) PBL, utan tekniskt
samråd

Planenligt
Liten avvikelse

> 100 %
> 50 %

Planenligt

> 100 %

Liten avvikelse

> 100 %

Planenligt

> 100 %

Liten avvikelse

> 100 %

Utanför planlagt område

> 100 %

Enkel lokaliseringsprövning

> 100 %

Fullständig
lokaliseringsprövning

> 100 %

All övrig ändring som
avses i 9 kap. 2 § (3 ab) PBL, med tekniskt
samråd

Planenligt

> 100 %

Liten avvikelse

> 100 %

Utanför planlagt område

> 100 %

T ex ändrad använding av
byggnadens användningsssätt från
bostad till kontor eller handel etc där
kontrollansvarig behövs.

Enkel lokaliseringsprövning

> 100 %

Fullständig
lokaliseringsprövning

> 50 %

All övrig ändring som
avses i 9 kap. 2 § (3 ab) PBL, utan tekniskt
samråd

Planenligt

> 50 %

Liten avvikelse

> 30 %

Utanför planlagt område

> 50 %

Enkel lokaliseringsprövning

> 30 %

Fullständig
lokaliseringsprövning

> 30 %

All övrig ändring som
avses i 9 kap. 2 § (3 ab) PBL, med tekniskt
samråd

Planenligt

> 50 %

Liten avvikelse

> 30 %

Utanför planlagt område

> 50 %

T ex ändrad använding av
byggnadens användningsssätt till
bostad från kontor eller handel etc
där kontrollansvarig behövs.

Enkel lokaliseringsprövning

> 30 %

Fullständig
lokaliseringsprövning

> 30 %

T ex ändrad använding av
byggnadens användningsssätt från
bostad till kontor eller handel etc.

T ex ändrad använding av
byggnadens användningsssätt till
bostad fråm kontor eller handel etc.

Stora enkla byggnader
Planenligt

A 2.95

Ökning

Ändring
10400

T ex fasadändringar i form av byte av

A 2.71

Förutsättning

Planenligt

12 500 kr

Liten avvikelse

15 800 kr

kat. saknas

Utanför planlagt område

12 500 kr

11,7

17

19 550 kr

12 500 kr

7 050 kr

56%

Enkel lokaliseringsprövning

15 800 kr

14,8

20

23 000 kr

15 800 kr

7 200 kr

46%

Fullständig
lokaliseringsprövning

18 200 kr

17,0

22

25 300 kr

18 200 kr

7 100 kr

39%

24900

366

Stora enkla byggnader,
exempelvis byggnader
som lagertält eller
lagerlokaler
0-50 kvm

Stora enkla byggnader,
exempelvis byggnader
som lagertält eller
lagerlokaler
51-100 kvm

Stora enkla byggnader,
exempelvis byggnader
som lagertält eller
lagerlokaler
101-500 kvm

Stora enkla byggnader,
exempelvis byggnader
som lagertält eller
lagerlokaler
≥ 501 kvm

Planenligt
Liten avvikelse
Utanför planlagt område

> 100 %
> 50 %
> 100 %

Enkel lokaliseringsprövning

> 50 %

Fullständig
lokaliseringsprövning

> 30 %

Planenligt
Liten avvikelse
Utanför planlagt område

> 100 %
> 50 %
> 100 %

Enkel lokaliseringsprövning

> 50 %

Fullständig
lokaliseringsprövning

> 50 %

Planenligt

> 50 %

Liten avvikelse

> 50 %

Utanför planlagt område

> 50 %

Enkel lokaliseringsprövning

> 50 %

Fullständig
lokaliseringsprövning

> 50 %

Planenligt

> 50 %

Liten avvikelse

> 30 %

Utanför planlagt område

> 50 %

Enkel lokaliseringsprövning

> 30 %

Fullständig
lokaliseringsprövning

> 30 %

Tierp
2021
(1080kr/h)

Gävle
2021
(1227 kr/h)

Uppsala
2021
(1232 kr/h)

Älvkarleby
2021
(956 kr/h)

Östhammar
2021
(1043 kr/h)

Sala/Heby
2021
(904 kr/h)

Knivsta
2021
(1363 kr/h)

Medelvärde i
timmar SKL, 2019
(1062 kr/h)

Medelvärde i
timmar Tierp,
2021 (1080kr/h)

2022 (1150kr/h)

1,1

3

3 450 kr

1 200 kr

2 250 kr

188%

Medelvärde i
timmar Tierp,

Ny avgift
2022
(1150 kr/h)

Avgift
2021
(1080kr/h)

Ökad avgift
2022
kr

Ökad avgift Ärendetyp
2022
%

Förutsättning

Ökning

Plan- och bygglovtaxa samt anmälan
A3

A 3.1

Bygglov och teknisk kontroll
för skyltar och ljusanordningar
Ärendetyp
Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller
ljusanordning med liten omgivningspåverkan.

Avgift
1 200 kr

5500

6200

4300

5 000 kr

9200

14200

7200

4,7

6

6 900 kr

5 000 kr

1 900 kr

38%

500 kr

1200

1200

1000

0,5

1

1 150 kr

500 kr

650 kr

130%

2142

2722

T ex fasadskylt i ett mindre utsatt läge. Se kap 7 i SKL underlag till taxa.

A 3.2

Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller
ljusanordning med stor omgivningspåverkan

A 3.3

Ytterligare en skylt eller ljusanordning på samma fastighet,
utöver den mest tidskrävande, i ansökningar som omfattar
flera skyltar eller ljusanordningar

A4

Bygglov och tekniskt kontroll för andra anläggningar
än byggnader, del 1

A 4.1

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig
ändring av nöjesparker, djurparker, idrottsplatser, skidbackar
med liftar, kabinbanor, campingplatser, skjutbanor,
småbåtshamnar, friluftsbad, motorbanor och golfbanor

A 4.2

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig
ändring av upplag och materialgårdar

Ärendetyp

A 4.3

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig
ändring av upplag upp till 100 kvm

A 4.4

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig
ändring av fasta cisterner och andra fasta anläggningar för
kemiska produkter som är hälso- och miljöfarliga och för varor
som kan medföra brand eller andra olyckshändelser

A 4.5

Anordnande, inrättande,
uppförande, flytt eller väsentlig
ändring av radio- eller telemaster
eller torn

A 4.6

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig
ändring av vindkraftverk

A 4.7

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig
ändring av begravningsplatser

Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller
ljusanordning med liten omgivningspåverkan.

> 100 %

T ex fasadskylt i ett mindre utsatt läge. Se kap 7 i SKL underlag till taxa.

Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller
ljusanordning med stor omgivningspåverkan.
T ex fasadskylt i ett mindre utsatt läge. Se k
Ytterligare en skylt eller ljusanording på samma
fastighet, i ansökningar som omfattar flera skyltar på
samma fastighet.

Bygglov och tekniskt kontroll för andra
anläggningar än byggnader, del 1
Avgift
Timdebitering:
debiteras med
minst 2 timmar
plus nedlagd
handläggningsti
d.
Timdebitering:

Timdebitering :
debiteras med
minst 2 h plus
nedlagd
handläggningsti
d.
Timdebitering :

debiteras med
minst 2 timmar
plus nedlagd
handläggningsti
d.

debiteras med
minst 2 h plus
nedlagd
handläggningsti
d.
Timdebitering :
debiteras med
minst 2 h plus
nedlagd
handläggningsti
d.
Timdebitering :

2 200 kr

Timdebitering:
debiteras med
minst 2 timmar
plus nedlagd
handläggningsti
d.
Timdebitering:
debiteras med
minst 2 timmar
plus nedlagd
handläggningsti
d.
Timdebitering:
debiteras med
minst 2 timmar
plus nedlagd
handläggningsti
d.
Timdebitering:
debiteras med
minst 2 timmar
plus nedlagd
handläggningsti
d.

debiteras med
minst 2 h plus
nedlagd
handläggningsti
d.
Timdebitering :
debiteras med
minst 2 h plus
nedlagd
handläggningsti
d.
Timdebitering :
debiteras med
minst 2 h plus
nedlagd
handläggningsti
d.
Timdebitering :
debiteras med
minst 2 h plus
nedlagd
handläggningsti
d.

14800

14800

12300

29600

64000

24600

Timdebitering :
debiteras med
minst 2 h plus
nedlagd
handläggningsti
d.
Timdebitering :

Ingen ändring

Ingen ändring

debiteras med
minst 2 h plus
nedlagd
handläggningsti
d.
Timdebitering :
debiteras med
minst 2 h plus
nedlagd
handläggningsti
d.
Timdebitering :

2,1

debiteras med
minst 2 h plus
nedlagd
handläggningsti
d.
Timdebitering :
debiteras med
minst 2 h plus
nedlagd
handläggningsti
d.
Timdebitering :
debiteras med
minst 2 h plus
nedlagd
handläggningsti
d.
Timdebitering :
debiteras med
minst 2 h plus
nedlagd
handläggningsti
d.

367

Timdebitering:
debiteras med
minst 2 timmar
plus nedlagd
handläggningsti
d.
Timdebitering:
debiteras med
minst 2 timmar
plus nedlagd
handläggningsti
d.

Timdebitering :
debiteras med
minst 2 h plus
nedlagd
handläggningstid
.Ingen ändring Timdebitering:
debiteras med
minst 2 timmar
plus nedlagd
handläggningsti
d.
Ingen ändring Timdebitering:
debiteras med
minst 2 timmar
plus nedlagd
handläggningsti
d.
Ingen ändring Timdebitering:
debiteras med
minst 2 timmar
plus nedlagd
handläggningsti
d.
Ingen ändring Timdebitering:
debiteras med
minst 2 timmar
plus nedlagd
handläggningsti
d.

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller
väsentlig ändring av nöjesparker, djurparker,
idrottsplatser, skidbackar med liftar, kabinbanor,
campingplatser, skjutbanor, småbåtshamnar,
friluftsbad, motorbanor
golfbanor. flytt eller
Anordnande,
inrättande,och
uppförande,
väsentlig ändring av upplag och materialgårdar.

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller
väsentlig ändring av upplag upp till 100 kvm

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller
väsentlig ändring av fasta cisterner och andra fasta
anläggningar för kemiska produkter som är hälsooch miljöfarliga och för varor som kan medföra brand
eller andra olyckshändelser.
Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller
väsentlig ändring av radio- eller telemaster eller torn.

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller
väsentlig ändring av vindkraftverk

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller
väsentlig ändring av begravningsplatser

> 30 %
> 100 %

Tierp
2021
(1080kr/h)

A5

A 5.1
A 5.2
A 5.3
A 5.4
A 5.5
A 5.6
A 5.7
A 5.8

A 5.11
A 5.12

Uppsala
2021
(1232 kr/h)

Älvkarleby
2021
(956 kr/h)

Östhammar
2021
(1043 kr/h)

Sala/Heby
2021
(904 kr/h)

Knivsta
2021
(1363 kr/h)

Medelvärde i
timmar SKL, 2019
(1062 kr/h)

Medelvärde i
timmar Tierp,
2021 (1080kr/h)

2022 (1150kr/h)

5

2,2

3

3 450 kr

2 400 kr

1 050 kr

44%

Medelvärde i
timmar Tierp,

Ny avgift
2022
(1150 kr/h)

Avgift
2021
(1080kr/h)

Ökad avgift
2022
kr

Ökad avgift Ärendetyp
2022
%

Förutsättning

Ökning

Plan- och bygglovtaxa samt anmälan

Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader,
del 2 (murar och plank, parkeringsplatser utomhus och
transformatorstationer)
Ärendetyp
Anordnande,
inrättande,uppförande, flytt
eller väsentlig ändring av mur
eller plank, utan tekniskt
samråd.
Anordnande, inrättande,
uppförande, flytt eller väsentlig
ändring av mur eller plank,
med teknkniskt samråd.
Anordnande, inrättande,
uppförande, flytt eller väsentlig
ändring av parkering

A 5.9
A 5.10

Gävle
2021
(1227 kr/h)

Anordnande, inrättande,
uppförande, flytt eller väsentlig
ändring av
transformatorstation

O A 2.111
r
d
A 2.112
A 5. 13

Nytt lov inom ramen för
tidigare beviljat lov

A 5. 14

Liten ändring av lov

A 5. 15 NY KATEGORI! Förlägning av
tidsbegränsat lov vid oförändrade
förutsättningar.

Planenligt

Avgift
2 400 kr

4300

Liten avvikelse

5 700 kr

5500

4300

8

5,3

5

5 750 kr

5 700 kr

50 kr

1%

Utanför planlagt område

2 400 kr

5500

4300

8

2,2

5

5 750 kr

2 400 kr

3 350 kr

140%

Planenligt

6 900 kr

12300

10

6,4

8

9 200 kr

6 900 kr

2 300 kr

33%

10 200 kr

17700

11500

12

9,5

10

11 500 kr

10 200 kr

1 300 kr

13%

Utanför planlagt område

6 900 kr

14700

11500

12

0- 500 kvm

3 200 kr

7400

501-1000 kvm

6 500 kr

≤ 1001 kvm

3 200 kr

Planenligt

3 800 kr

Liten avvikelse

andra kat.
8600

8000

3300

2190

9600

2785

5569

6,4

10

11 500 kr

6 900 kr

4 600 kr

67%

8600

5700

3,0

5

5 750 kr

3 200 kr

2 550 kr

80%

19700

11500

6,1

9

10 350 kr

6 500 kr

3 850 kr

59%

3,0

13

14 950 kr

3 200 kr

11 750 kr

367%

3,6

6

6 900 kr

3 800 kr

3 100 kr

82%

6700

5400

5170

Liten avvikelse

7 100 kr

6,6

9

10 350 kr

7 100 kr

3 250 kr

46%

Utanför planlagt område

3 800 kr

3,6

6

6 900 kr

3 800 kr

3 100 kr

82%

Enkel lokaliseringsprövning

7 100 kr

6,6

9

10 350 kr

7 100 kr

3 250 kr

46%

Fullständig
lokaliseringsprövning

9 500 kr

8,9

11

12 650 kr

9 500 kr

3 150 kr

33%

Timdebitering:
debiteras med
minst 2 timmar
plus nedlagd
handläggningsti
d.
Timdebitering:
debiteras med
minst 2 timmar
plus nedlagd
handläggningsti
d.
Timdebitering:
debiteras med
minst 2 timmar
plus nedlagd
handläggningsti
d.

11000

8000

8600

11000

8600

3700

1900

Timdebitering:
debiteras med
minst 2 timmar
plus nedlagd
handläggningsti
d.

Timdebitering:
debiteras med
minst 2 timmar
plus nedlagd
handläggningstid
.
Timdebitering:
debiteras med
minst 2 timmar
plus nedlagd
handläggningstid
.
Timdebitering:
debiteras med
minst 2 timmar
plus nedlagd
handläggningstid
.

Timdebitering:
debiteras med
minst 2 timmar
plus nedlagd
handläggningsti
d.

368

Timdebitering:
debiteras med
minst 2 timmar
plus nedlagd
handläggningsti
d.
Timdebitering:
debiteras med
minst 2 timmar
plus nedlagd
handläggningsti
d.

Anordnande,
inrättande,uppförand
e, flytt eller väsentlig
ändring av mur eller
plank, utan tekniskt
Anordnande,

Planenligt

Utanför planlagt område
Planenligt

inrättande,
Liten avvikelse
uppförande, flytt eller
väsentlig ändring av Utanför planlagt område
mur eller plank, med 0- 500 kvm
Anordnande,
inrättande,
501-1000 kvm
uppförande, flytt eller
väsentlig ändring av ≤ 1001 kvm
parkering
Planenligt
Anordnande,
inrättande,
uppförande, flytt eller Liten avvikelse
väsentlig ändring av Utanför planlagt område
transformatorstation

Nytt lov inom ramen
för tidigare beviljat
lov
Liten ändring av lov

NY KATEGORI! Förlägning
av tidsbegränsat lov vid
oförändrade förutsättningar.

> 30 %

Liten avvikelse

> 100 %
> 30 %
> 50 %
> 50 %
> 50 %
> 100 %
> 50 %
> 30 %
> 50 %

Enkel lokaliseringsprövning

> 30 %

Fullständig
lokaliseringsprövning

> 30 %

Tierp
2021
(1080kr/h)

A6

A 6.1
A 6.2
A 6.3

A 6.4

A 6.5

A 6.6

A 6.7
A 6.8
A 6.9

A 6.10

Gävle
2021
(1227 kr/h)

Uppsala
2021
(1232 kr/h)

Älvkarleby
2021
(956 kr/h)

Östhammar
2021
(1043 kr/h)

Sala/Heby
2021
(904 kr/h)

Knivsta
2021
(1363 kr/h)

Medelvärde i
timmar SKL, 2019
(1062 kr/h)

Medelvärde i
timmar Tierp,
2021 (1080kr/h)

2022 (1150kr/h)

2,3
7,0

3
7

3 450 kr
8 050 kr

2 500 kr
7 500 kr

950 kr
550 kr

38%
7%

3,4

4

4 600 kr

3 600 kr

1 000 kr

28%

Medelvärde i
timmar Tierp,

Ny avgift
2022
(1150 kr/h)

Avgift
2021
(1080kr/h)

Ökad avgift
2022
kr

Ökad avgift Ärendetyp
2022
%

Förutsättning

Ökning

Plan- och bygglovtaxa samt anmälan

Anmälningspliktiga åtgärder

Ärendetyp
Rivning av byggnad eller del av byggnad, utan tekniskt samråd
Rivning av byggnad eller del av byggnad, med tekniskt samråd

Avgift
2 500 kr
7 500 kr

4300
13500

Nybyggnad eller tillbyggnad som enligt 9 kap. 7 § plan-och
bygglagen (2010:900) har undantagits från krav på bygglov,
utan tekniskt samråd
Gäller åtgärder

3 600 kr

5500

som är undantagna från bygglovsplikt i detaljplanen med kräver anmälan.

Nybyggnad eller tillbyggnad som enligt 9 kap. 7 § plan-och
bygglagen (2010:900) har undantagits från krav på bygglov,
med tekniskt samråd
Gäller åtgärder
som är undantagna från bygglovsplikt i detaljplanen med kräver anmälan.
Ändring av en byggnad, om ändringen innebär att
konstruktionen av byggnadens bärande delar berörs eller
byggnadens planlösning påverkas avsevärt, utan tekniskt
samråd
Ändring av en byggnad, om ändringen innebär att
konstruktionen av byggnadens bärande delar berörs eller
byggnadens planlösning påverkas avsevärt, med tekniskt
samråd
Installation eller väsentlig ändring av hiss, utan tekniskt
samråd
Installation eller väsentlig ändring av hiss, med tekniskt

8 600 kr

12900

1 200 kr

5500

6 200 kr

14100

samråd
Installation
eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal,
utan tekniskt samråd, vid installation utöver den första
debiteras 50% per eldstad av avgiften.
Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal,
med tekniskt samråd

6700
11700

3300
10500

1190

2475
4950

4300

Rivning av byggnad eller del av byggnad, utan
Rivning av byggnad eller del av byggnad, med
tekniskt samråd
Nybyggnad
eller tillbyggnad som enligt 9 kap. 7 § plan-

> 30 %
> 20 %

och bygglagen (2010:900) har undantagits från krav
på bygglov, utan tekniskt samråd
10000

8,0

8

9 200 kr

8 600 kr

600 kr

7%

6200

4300

1,1

4

4 600 kr

1 200 kr

3 400 kr

283%

19200

11000

5,8

9

10 350 kr

6 200 kr

4 150 kr

67%

1 200 kr

4300

12300

3300

6 200 kr

12300

12300

9600

1 200 kr

3700

2500

2900

6 200 kr

10400

2500

8100

6093
1900

1190

1547

1,1

3

3 450 kr

1 200 kr

2 250 kr

188%

5,8

8

9 200 kr

6 200 kr

3 000 kr

48%

3

1,1

2

2 300 kr

1 200 kr

1 100 kr

92%

8

5,8

6

6 900 kr

6 200 kr

700 kr

11%

Gäller åtgärder som är undantagna från bygglovsplikt i detaljplanen med kräver

Nybyggnad eller tillbyggnad som enligt 9 kap. 7 §
plan-och bygglagen (2010:900) har undantagits från
krav på bygglov, med tekniskt samråd
Gäller åtgärder som är undantagna från bygglovsplikt i detaljplanen med kräver
Ändring av en byggnad, om ändringen innebär att
konstruktionen av byggnadens bärande delar berörs
eller byggnadens planlösning påverkas avsevärt,
utan tekniskt samråd
Ändring av en byggnad, om ändringen innebär att
konstruktionen av byggnadens bärande delar berörs
eller byggnadens planlösning påverkas avsevärt,
med tekniskt samråd
Installation eller väsentlig ändring av hiss, utan
tekniskt
samråd
Installation
eller väsentlig ändring av hiss, med

> 100 %

> 50 %

> 100 %
> 30 %

tekniskt samråd
Installation
eller väsentlig ändring av eldstad eller
rökkanal, utan tekniskt samråd, vid installation utöver
den första debiteras 50% per eldstad av avgiften.
Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller
rökkanal, med tekniskt samråd

> 50 %

A 6.11

Installation eller väsentlig ändring av anordning för ventilation,
utan tekniskt samråd

2 500 kr

4300

13600

3300

2380

2,3

3

3 450 kr

2 500 kr

950 kr

38%

Installation eller väsentlig ändring av anordning för
ventilation, utan tekniskt samråd

> 30 %

A 6.12

Installation eller väsentlig ändring av anordning för ventilation,
med tekniskt samråd

7 500 kr

12900

13600

10000

6664

7,0

8

9 200 kr

7 500 kr

1 700 kr

23%

Installation eller väsentlig ändring av anordning för
ventilation, med tekniskt samråd

> 20 %

A 6.13

Installation eller väsentlig ändring av en anläggning för
vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt,
utan tekniskt samråd.

2 500 kr

4300

4900

3300

1190

2,3

3

3 450 kr

2 500 kr

950 kr

38%

Installation eller väsentlig ändring av en anläggning
för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller
inom en tomt, utan tekniskt samråd.

> 30 %

A 6.14

Installation eller väsentlig ändring av en anläggning för
vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt,
med tekniskt samråd.

7 500 kr

13500

4900

10500

7,0

9

10 350 kr

7 500 kr

2 850 kr

38%

Installation eller väsentlig ändring av en anläggning
för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller
inom en tomt, med tekniskt samråd.

> 30 %

A 6.15

Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i
byggnaden, utan tekniskt samråd

2 500 kr

4300

19700

3300

1428

2,3

3

3 450 kr

2 500 kr

950 kr

38%

Ändring av byggnad som väsentligt påverkar
brandskyddet i byggnaden, utan tekniskt samråd

> 30 %

A 6.16

Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i
byggnaden, med tekniskt samråd

7 500 kr

13500

19700

10500

6664

7,0

9

10 350 kr

7 500 kr

2 850 kr

38%

Ändring av byggnad som väsentligt påverkar
brandskyddet i byggnaden, med tekniskt samråd

> 30 %

A 6.17

Underhåll av sådant byggnadsverk med särskilt
bevarandevärde som omfattas av skyddsbestämmelser som
har beslutats med stöd av 4 kap. 16 § eller 42 § första stycket
5 c plan- och bygglagen eller motsvarande äldre föreskrifter,
utan tekniskt samråd
Underhåll av sådant byggnadsverk med särskilt
bevarandevärde som omfattas av skyddsbestämmelser som
har beslutats med stöd av 4 kap. 16 § eller 42 § första stycket
5 c plan- och bygglagen eller motsvarande äldre föreskrifter,
med
tekniskteller
samråd
Nybyggnad
väsentlig ändring av ett vindkraftverk, utan

450 kr

6700 Timdebitering

3300

0,4

1

1 150 kr

450 kr

700 kr

156%

> 100 %

5 450 kr

14100 Timdebitering

11000

5,1

10

11 500 kr

5 450 kr

6 050 kr

111%

Underhåll av sådant byggnadsverk med särskilt
bevarandevärde som omfattas av
skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av
4 kap. 16 § eller 42 § första stycket 5 c plan- och
bygglagen eller motsvarande äldre föreskrifter, utan
Underhåll av sådant byggnadsverk med särskilt
bevarandevärde som omfattas av
skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av
4 kap. 16 § eller 42 § första stycket 5 c plan- och
bygglagen
äldreav
föreskrifter,
med
Nybyggnadeller
ellermotsvarande
väsentlig ändring
ett

A 6.18

A 6.19

1100

4 500 kr

4300

3300

4,2

4

4 600 kr

4 500 kr

100 kr

2%

9 500 kr

12300

9600

8,9

9

10 350 kr

9 500 kr

850 kr

9%

tekniskt samråd
A 6.20

Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk, med
tekniskt samråd

vindkraftverk, utan tekniskt samråd

369

Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett
vindkraftverk, med tekniskt samråd

> 100 %

Tierp
2021
(1080kr/h)

Gävle
2021
(1227 kr/h)

Uppsala
2021
(1232 kr/h)

Älvkarleby
2021
(956 kr/h)

Östhammar
2021
(1043 kr/h)

Sala/Heby
2021
(904 kr/h)

Knivsta
2021
(1363 kr/h)

Medelvärde i
timmar SKL, 2019
(1062 kr/h)

Medelvärde i
timmar Tierp,
2021 (1080kr/h)

2022 (1150kr/h)

5

2,2

3

3 450 kr

2 400 kr

1 050 kr

44%

10

6,9

7

8 050 kr

7 400 kr

650 kr

9%

5

4,2

5

5 750 kr

4 500 kr

1 250 kr

28%

10

8,9

9

10 350 kr

9 500 kr

850 kr

9%

2,2

3

3 450 kr

2 400 kr

1 050 kr

44%

6,9

7

8 050 kr

7 400 kr

650 kr

9%

1,1

2

2 300 kr

1 200 kr

1 100 kr

92%

5,8

6

6 900 kr

6 200 kr

700 kr

11%

Uppförande eller tillbyggnad av sådant
komplementbostadshus som avses i 9 kap. 4a § planoch bygglagen, med tekniskt samråd
Attefallsbostadshus
Göra sådan anmälningspliktig tillbyggnad som avses i
9 kap. 4b § 1 st. 1 plan- och bygglagen, utan tekniskt
samråd
Göra sådan anmälningspliktig tillbyggnad som avses i
9 kap. 4b § 1 st. 1 plan- och bygglagen, med tekniskt
samråd
Bygga sådan anmälningspliktig takkupa som avses i
9 kap. 4b § 1 st 2 plan- och bygglagen, utan tekniskt
samråd
Bygga sådan anmälningspliktig takkupa som avses i

4,2

5

5 750 kr

4 500 kr

1 250 kr

28%

9 kap. 4b § 1 st 2 plan- och bygglagen, med tekniskt
samråd
Sådan anmälningspliktig inredning av ytterligare en

9%

bostad som avses i 9 kap. 4c § plan- och bygglagen,
utan tekniskt samråd
Sådan anmälningspliktig
anmälningspliktig inredning
inredning av
av ytterligare
ytterligare en
en
Sådan

Medelvärde i
timmar Tierp,

Ny avgift
2022
(1150 kr/h)

Avgift
2021
(1080kr/h)

Ökad avgift
2022
kr

Ökad avgift Ärendetyp
2022
%

Attefall och bygglovtaxa samt anmälan
Plan2 400 kr

5500

7 400 kr

11700

A 6.23

med högre komplexitet.

Uppförande eller tillbyggnad av sådant
komplementbostadshus som avses i 9 kap. 4a § plan- och
bygglagen, utan tekniskt samråd

4 500 kr

5500

A 6.24

Attefallsbostadshus.

9 500 kr

11700

2 400 kr

5500

7 400 kr

11700

A 6.22

A 6.25

Uppförande eller tillbyggnad av sådant
komplementbostadshus som avses i 9 kap. 4a § plan- och
bygglagen, med tekniskt samråd
Attefallsbostadshus
Göra sådan anmälningspliktig tillbyggnad som avses i 9 kap.
4b § 1 st. 1 plan- och bygglagen, utan tekniskt samråd

4300

5500

2500

2166

9100

4300

8000

6497

9100

4300

2166

Attefallstillbyggnader 15 kvm.

A 6.26

Göra sådan anmälningspliktig tillbyggnad som avses i 9 kap.
4b § 1 st. 1 plan- och bygglagen, med tekniskt samråd

8000

9100

Attefallstillbygnader 15 kvm.

A 6.27

Bygga sådan anmälningspliktig takkupa som avses i 9 kap. 4b
§ 1 st 2 plan- och bygglagen, utan tekniskt samråd

1 200 kr

A 6.28

Bygga sådan anmälningspliktig takkupa som avses i 9 kap. 4b
§ 1 st 2 plan- och bygglagen, med tekniskt samråd

6 200 kr

A 6.29

Sådan anmälningspliktig inredning av ytterligare en bostad
som avses i 9 kap. 4c § plan- och bygglagen, utan tekniskt
samråd
Sådan anmälningspliktig
anmälningspliktig inredning
inredning av
av ytterligare
ytterligare en
en bostad
bostad
Sådan

4 500 kr

A 6.30

9 500 kr

5500
5500

11700

4300

9200

6497

9100

8,9

9

10 350 kr

9 500 kr

850 kr

som avses i 9 kap. 4c § plan- och bygglagen, med tekniskt
samråd

A7

Uppförande eller tillbyggnad av sådan
komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4a § planoch bygglagen, utan tekniskt samråd
Uppförande eller tillbyggnad av sådan
komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4a § planoch bygglagen, med tekniskt samråd

> 30 %

Attefallshus med högre komplexitet.

> 20 %

Uppförande eller tillbyggnad av sådant
komplementbostadshus som avses i 9 kap. 4a § planoch bygglagen, utan tekniskt samråd
Attefallsbostadshus.

Avgift
3 200 kr

5500

6700

4300

2166

3,0

4

4 600 kr

3 200 kr

1 400 kr

44%

Marklovpliktig åtgärd, utan tekniskt samråd

A 7.2

Marklovpliktig åtgärd, med tekniskt samråd

8 200 kr

16600

6700

11000

6497

7,7

7

8 050 kr

8 200 kr

-150 kr

-2%

Marklovpliktig åtgärd, med tekniskt samråd

2100

Avgift
1 500 kr

1,4

1,5

1 725 kr

1 500 kr

225 kr

15%

Rivning av enkel byggnad eller enkel tillbyggnad

A 8.2

Åtgärd som kräver rivningslov, utan tekniskt samråd

3 000 kr

4300

6700

3300

2475

2,8

3

3 450 kr

3 000 kr

450 kr

15%

Åtgärd som kräver rivningslov, utan tekniskt samråd

A 8.3

Åtgärd som kräver rivningslov, med tekniskt samråd

8 000 kr

15300

11700

12000

4950

7,5

7

8 050 kr

8 000 kr

50 kr

1%

Åtgärd som kräver rivningslov, med tekniskt samråd

7 700 kr

16600

16000

12900

7000

7616

13

7,2

8

9 200 kr

7 700 kr

1 500 kr

19%

9 100 kr

22700

16000

17700

11000

7616

18

8,5

14

16 100 kr

9 100 kr

7 000 kr

77%

Förhandsbesked
Ärendetyp

A 9.1

Förhandsbesked

A 11

Villkorsbesked

TimdebiteringTimdebitering Timdebitering

Ingen ändring

Timdebitering för
varje påbörjad
arbetstimme

Villkorsbesked

Ingen ändring

Timdebitering för
varje påbörjad
arbetstimme

Ingripandebesked

Ingripandebesked

Ingripandebesked

Avgift
Timdebitering för
varje påbörjad
arbetstimme

TimdebiteringTimdebitering Timdebitering

2100

370

Innanför planlagt område
Utanför planlagt område

Avgift
Timdebitering för
varje påbörjad
arbetstimme

Ärendetyp
A 11.1

10643

Förhandsbesked

Villkorsbesked
Ärendetyp

A 10.1

Avgift
Innanför planlagt
område
Utanför planlagt område

A 9.2

A 10

> 20 %

Rivningslov och teknisk kontroll för åtgärder som kräver
rivningslov
Ärendetyp
Rivning av enkel byggnad eller enkel tillbyggnad

A9

> 50 %

Marklov och teknisk kontroll för marklovpliktiga åtgärder
Ärendetyp
Marklovpliktig åtgärd, utan tekniskt samråd

A 8.1

> 30 %

bostad som avses i 9 kap. 4c § plan- och bygglagen,
med tekniskt samråd

A 7.1

A8

Ökning

Attefall

Uppförande eller tillbyggnad av sådan komplementbyggnad
som avses i 9 kap. 4a § plan- och bygglagen, utan tekniskt
samråd
T ex Attefallshus utan
Uppförande eller tillbyggnad av sådan komplementbyggnad
som avses i 9 kap. 4a § plan- och bygglagen, med tekniskt
samråd
Attefallshus

A 6.21

Förutsättning

> 50 %

Tierp
2021
(1080kr/h)

A 12

A 12.1

A 13

Extra arbetsplatsbesök

Lov för åtgärder som inte
kräver lov (frivilliga Ärendetyp
lov)

Timdebitering för
varje påbörjad
arbetstimme

A 13.2

Åtgärd som inte kräver lov, där närliggande eller i princip
motsvarande åtgärd inte finns i någon av taxans övriga tabeller

Timdebitering för
varje påbörjad
arbetstimme

Andra tids- eller
kostnadskrävande åtgärder

Avslag

A 17

(1062 kr/h)

Medelvärde i
timmar Tierp,
2021 (1080kr/h)

Medelvärde i
timmar Tierp,
2022 (1150kr/h)

Ny avgift
2022
(1150 kr/h)

Avgift
2021
(1080kr/h)

Ökad avgift
2022
kr

Ökad avgift Ärendetyp
2022
%

Fler kat.

2900

Ingen ändring

Timdebitering för
varje påbörjad
arbetstimme

Extra arbetsplatsbesök

Förutsättning

Timdebitering

I enlighet med
tillämplig tabell

Ingen ändring

50 % av avgiften
i enighet med
tillämplig tabell

Åtgärd som inte kräver lov, där närliggande eller i
princip motsvarande åtgärd finns i någon av taxans
övriga tabeller

Timdebitering

I enlighet med
tillämplig tabell

Ingen ändring

Timdebitering för
varje påbörjad
arbetstimme

Åtgärd som inte kräver lov, där närliggande eller i
princip motsvarande åtgärd inte finns i någon av
taxans övriga tabeller

Timdebitering

Timdebitering

Ingen ändring

Timdebitering för
varje påbörjad
arbetstimme

Andra tids- eller
kostnadskrävande
åtgärder

Avgift tas ut
med 2 h plus
nedlagt arbete i
enlighet med
tidsuppskattning
en för tillämplig
ärendetyp

Avgift tas ut
med 2 h plus
nedlagt arbete i
enlighet med
tidsuppskattning
en för tillämplig
ärendetyp

Ingen ändring

Avgift tas ut för
nedlagt arbete i
enlighet med
tidsuppskattning
en för tillämplig
ärendetyp.

Avslag

Avgift tas ut för Timdebitering
nedlagt arbete i
enlighet med
tidsuppskattning
en för tillämplig
ärendetyp Avgift
tas inte ut vid
återtagen
ansökan, då

Avgift tas ut för
nedlagt arbete i
enlighet med
tidsuppskattning
en för tillämplig
ärendetyp.
Avgift tas inte ut
vid återtagen
ansökan, då

Ingen ändring

Om avgift tas ut
debiteras med
minst 1 timme
plus nedlagd
handläggningsti
d.

Avskrivning

Avgift tas ut
Timdebitering
med 2 h plus
nedlagt arbete i
enlighet med
tidsuppskattning
en för tillämplig
ärendetyp

Avgift tas ut
med 2 h plus
nedlagt arbete i
enlighet med
tidsuppskattning
en för tillämplig
ärendetyp

Ingen ändring

Avgift tas ut för
nedlagt arbete i
enlighet med
tidsuppsakttning
en för tillämplig
ärendetyp

Avvisning

I enlighet med
tillämplig tabell

Timdebitering för
varje påbörjad
arbetstimme

Avgift
4200

Avskrivning
Avskrivning

Avgift
Om avgift tas ut
debiteras med
minst 1 timme
plus nedlagd
handläggningsti
d.

Avvisning
Ärendetyp

A 17.1

(1363 kr/h)

Medelvärde i
timmar SKL, 2019

Avgift

Avgift tas ut för
nedlagt arbete i
enlighet med
tidsuppskattning
en för tillämplig
ärendetyp.

Ärendetyp
A 16.1

Knivsta
2021

Avslag
Ärendetyp

A 16

Sala/Heby
2021
(904 kr/h)

Andra tids- eller
kostnadskrävande åtgärder
Ärendetyp

A 15.1

Östhammar
2021
(1043 kr/h)

Avgift
50 % av avgiften
i enighet med
tillämplig tabell

A 15

Älvkarleby
2021
(956 kr/h)

Plan- och bygglovtaxa
samt anmälan
Ärendetyp
Avgift

Åtgärd som inte kräver lov, där närliggande eller i princip
motsvarande åtgärd finns i någon av taxans övriga tabeller

A 14.1

Uppsala
2021
(1232 kr/h)

Extra arbetsplatsbesök

A 13.1

A 14

Gävle
2021
(1227 kr/h)

Avvisning

Avgift
Avgift tas ut för
nedlagt arbete i
enlighet med
tidsuppsakttning
en för tillämplig
ärendetyp

2100

371

Ökning

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-10-19

§ 227
Dnr 2021/862

Skattesats 2022
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa skattesatsen för år 2022 till 21,29 procent.
Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige har i § 96/2020 beslutat om skattesats för år 2021 till
21,29 procent. Förslaget till beslut är att skattesatsen förblir oförändrad för
år 2022.
Barnrättskonsekvenser

Inga särskilda konsekvenser för barnens rätt.
Beslutsunderlag



Handläggarens tjänsteutlåtande

Beslutet skickas till



Ekonomienheten

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign

1 (1)
Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande
Datum

Diarienummer

2021-10-07

KS 2021/862

Skattesats för år 2022
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa skattesatsen för år 2022 till 21,29 procent.
Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige har i § 96/2020 beslutat om skattesats för år 2021 till
21,29 procent. Förslaget till beslut är att skattesatsen förblir oförändrad för
år 2022.
Barnrättskonsekvenser

Inga särskilda konsekvenser för barnens rätt.
Beslutsunderlag



Handläggarens tjänsteutlåtande

Beslutet skickas till



Ekonomienheten

I tjänsten
Veikko Niemi
Ekonomichef
Ekonomienheten

373

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-10-19

§ 228
Dnr 2021/721

Plan för Tierps kommuns ekonomi och verksamhet 2022-2024
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avsätta 1 810 tkr till revisionen i enlighet med förslag från
kommunfullmäktiges presidium,
att enligt de nya borgensprinciperna ska varje nytt lån bedömas individuellt
varför borgensavgiften kan hamna i ett intervall om 0,2 % - 0,8 %,
att fastställa förslag till driftbudget enligt avsnitt 7.2 och resultatbudget
enligt avsnitt 7.4 för 2022,
att fastställa investeringsbudget enligt avsnitt 7.3,
att fastställa finansieringsbudget enligt avsnitt 7.5 och balansbudget enligt
avsnitt 7.6 för 2022,
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 anta budget och verksamhetsplan för IT-nämnden enligt bilaga 3,
att anta budget och verksamhetsplan för Lönenämnden enligt bilaga 4,
samt
att fastställa förslag till flerårsplan 2022 – 2024 enligt avsnitt 7.2, 7.4, 7.5
och 7.6.
Reservation

Joakim Larsson (SD) och Jonhas Åker (SD) reserverar sig till förmån för
eget yrkande.
Viktoria Söderling (S), Jonas Nyberg (S), Marie-Louise Rindå (S), Linda
Friberg (S) och Torgny Helgesson (S) reserverar sig till förmån för eget
yrkande.

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-10-19
Sammanfattning av ärendet

Enligt kommunallagens 11 kap. 5-11 §§ ska kommuner upprätta en budget
för nästa kalenderår (budgetår). Budgeten ska också innehålla en plan för
ekonomin för en period av tre år, där budgetåret är periodens första år.
Beslutsmotivering

Enligt kommunallagen måste kommunen årligen fastställa en plan för de
kommande tre åren.
Barnrättskonsekvenser

Förslaget har stor påverkan för barn och ungas rättigheter genom de mål,
uppdrag och medel som beslutas i Plan för Tierps kommuns ekonomi och
verksamhet 2022-2024 som i stor grad berör barn och ungas liv och
förutsättningar.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Med oförändrad skattesats uppnås en ekonomisk hushållning med ett
resultat på 2 % av skatter och bidrag.
Förslag till beslut på sammanträdet
Yrkande

Viktoria Söderling (S) yrkar att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta
att bifalla Socialdemokraternas förslag till Plan för Tierps kommuns
ekonomi och verksamhet 2022-2024 /Bilaga/.
Joakim Larsson (SD) anmäler att han har ett blankt yrkande mot liggande
förslag och ämnar återkomma till kommunfullmäktige med eget förslag.
Bifall

Emma Lokander (M), Lotta Carlberg (C) och Anders Hällbom (MP) yrkar
bifall till liggande förslag.
Avslag

Joakim Larsson (SD) yrkar avslag till liggande förslag och till Viktoria
Söderlings (S) yrkande.
Emma Lokander (M), Lotta Carlberg (C) och Anders Hällbom (MP) yrkar
avslag till Viktoria Söderlings (S) yrkande och Joakim Larssons (SD)
blanka yrkande.
Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på liggande förslag, Viktoria Söderlings (S)
yrkande och Joakim Larssons (SD) blanka yrkande och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt liggande förslag.
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Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande
Datum

Diarienummer

2021-10-08

KS 2021/721

Plan för Tierps kommuns ekonomi och verksamhet 2022-2024
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avsätta 1 810 tkr till revisionen i enlighet med förslag från
kommunfullmäktiges presidium,
att enligt de nya borgensprinciperna ska varje nytt lån bedömas individuellt
varför borgensavgiften kan hamna i ett intervall om 0,2 % - 0,8 %,
att fastställa förslag till driftbudget enligt avsnitt 7.2 och resultatbudget
enligt avsnitt 7.4 för 2022,
att fastställa investeringsbudget enligt avsnitt 7.3,
att fastställa finansieringsbudget enligt avsnitt 7.5 och balansbudget enligt
avsnitt 7.6 för 2022,
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 anta budget och verksamhetsplan för IT-nämnden enligt bilaga 3,
att anta budget och verksamhetsplan för Lönenämnden enligt bilaga 4,
samt
att fastställa förslag till flerårsplan 2022 – 2024 enligt avsnitt 7.2, 7.4, 7.5
och 7.6.
Sammanfattning av ärendet

Enligt kommunallagens 11 kap. 5-11 §§ ska kommuner upprätta en budget
för nästa kalenderår (budgetår). Budgeten ska också innehålla en plan för
ekonomin för en period av tre år, där budgetåret är periodens första år.
Beslutsmotivering

Enligt kommunallagen måste kommunen årligen fastställa en plan för de
kommande tre åren.

377

2 (2)

Barnrättskonsekvenser

Förslaget har stor påverkan för barn och ungas rättigheter genom de mål,
uppdrag och medel som beslutas i Plan för Tierps kommuns ekonomi och
verksamhet 2022-2024 som i stor grad berör barn och ungas liv och
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Med oförändrad skattesats uppnås en ekonomisk hushållning med ett
resultat på 2 % av skatter och bidrag.
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Kapitel 1 Kommunstyrelsens ordförande har ordet
Pandemin har pressat samhället hårt. Den lättnadens suck som nu sveper genom samhället,
utifrån att restriktioner lättas och vaccinationer givit effekt, inger hopp. Att den nya normala
vardagen efter Covid-19 så sakta börjar ta form är nog något vi alla ser fram emot. Något som
ändå bör påminnas om är att den nya vardagen för många innehåller en oro samt både
frivilliga men också ofrivilliga begränsningar eftersom smittan fortfarande cirkulerar globalt
och uppträder i nya varianter. De generella prognoserna vad gäller ekonomi pekar till viss del
uppåt men för den offentliga sektorn kommer fortsatta prövningar de närmaste åren utifrån
den demografiska utmaningen med ökande välfärdsbehov. Dessa har svårt att matchas mot
den arbetsföra befolkningens insatser. Behoven av ökad välfärd är större än vad de som jobbar
mäktar med att mätta i form av arbetade timmar.
Tierps kommun växer i en osäker omvärld.
Två delar som är viktigt för att hantera den föränderliga omvärld Tierps kommun befinner sig
i är en stabil ekonomi och våra barns framtid. Därför har vi valt att återställa resultatnivån till
två procent. En och en halv procent är för låg nivå för att bära den lånebörda
kommunkoncernen sedan lång tid tillbaka åtagit sig. Det är också en för låg nivå för att parera
snabba kostnadsökningar som exempelvis nya virusutbrott eller tunga och ökat antal sociala
ärenden som kräver dyra placeringar.
Tierps kommuns skolor har under lång tid präglats av för lite resurser för att täcka de behov
som finns. Trots ökade ramar innebär inflytt av många nya elever att utökningarna snabbt äts
upp. Nu prioriterar vi den största resursförstärkningen på väldigt länge till grundskolan. Vi har
höga mål för att alla barn ska klara skolan på bästa möjliga vis. De målen vägrar vi sänka. Vi
ger nu därför grundskolan ekonomiska klart förbättrade förutsättningar för fler pedagoger. Det
är läraren, inte politikern, som gör skillnad i klassrummet. Vi tar politiskt ansvar för att ge
rektorer och lärare bra förutsättningar att lyckas med ett livsviktigt uppdrag, att ge våra barn
en god start i livet.
Styrning med utgångspunkt i Agenda 2030, FNs 17 globala mål, har varit den nya modellen
sedan 2020. Vi ser goda effekter vad gäller struktur i att arbeta systematiskt med alla de frågor
som berör medborgarna i Tierps kommun och som leder fram emot fokus på måluppfyllelse,
förverkligandet av visionen och ett hållbart samhälle.
Hållbar utveckling präglas av att lyfta blicken för att ta beslut idag som har långsiktig effekt
inom såväl ekonomi, miljö och klimat samt de sociala delarna. När samhället öppnar upp efter
pandemin är det därför viktigt att se civilsamhället. Föreningslivet har varit hårt drabbat och
genom uppstart av ett föreningsråd samt en funktion inom kommunen för samverkan kan vi
gemensamt bygga för en återstart av den stora ideella sektorn som bidrar med brobyggande
och gemenskap för att hålla ihop vårt samhälle.
Å Kvintettens vägnar,
Sara Sjödal, kommunstyrelsens ordförande
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Kapitel 2 Vision för Tierps kommun
Tierps kommun är en grön och harmonisk oas för hela livet. Här förenas landsbygdens lugn
med närheten till storstadens puls. Vi använder kraften ur vår historia och med engagemang
och företagsamhet går vi gemensamt tryggt in i framtiden

Livsarenan
I Tierps kommun har vi stora ambitioner för vårt samhälle. Tierp ska vara en kommun att
räkna med. En kommun att upptäcka. Att växa upp i. Att bo i. Och leva ett rikt liv i.
Föräldrar och barn ska känna sig trygga och veta att barnen får bästa möjliga start i livet i
Tierps kommun. Förskola och skola ska vara jämlik och hålla högsta kvalitet. Varje elev ska
ges förutsättningar till en fast förankring i vuxenlivet. Ungdomar har minst
gymnasieutbildning, eftersom det ger tillträde till arbetsmarknad och vidare studier.
Nyanlända måste få chanser att komma in i samhället. Ökad delaktighet och inkludering är
kommunens sammanhållande kitt. Alla ska ha en plats i samhället och känna sig behövda.
På ålderns höst ska invånarna erbjudas ett rikt liv och god omsorg som möter upp de egna
önskemålen.
I Tierps kommun finns en stark lokal identitet. Människor som lever och verkar här ska känna
stolthet, bry sig om varandra, vara trygga och delaktiga i samhällets utveckling. Tierps
kommun är ett småskaligt samhälle som erbjuder invånarna både storstadens tempo och
småstadens lugn och sammanhållning, med prisvärt boende i en grön miljö. Hela kommunen
måste utvecklas i takt med omvärlden, men också tillvarata det som är kulturellt och historiskt
förankrat. I den lokala identiteten ingår starka sociala nätverk, det geografiska läget, goda
kommunikationer, ett brett och omfattande föreningsliv, starka natur och kulturvärden och
närhet till allt.
Utbyggda kollektiva transporter, gång- och cykelvägar, goda bytespunkter mellan trafikslag
och utbyggd digital infrastruktur gör att hela kommunen kan leva. Det ska vara möjligt att
driva och utveckla företag, studera på distans, växa upp och bo i alla delar av Tierps kommun.

Affärsarenan
Tierps kommun ligger i en av Europas mest attraktiva storstads- och kunskapsregioner.
Tillväxten i Gävle och Uppsala skapar möjligheter för Tierps kommun att växa och blomstra.
Närheten till dessa städer och Stockholm ger kommuninvånarna tillgång till över en miljon
arbetstillfällen. Med 60 minuter till Arlanda är steget ut i världen kort. Tillgängligheten och
kommunikationerna, både fysiska och digitala, måste därför vara utmärkta.
Tierps kommun har vuxit fram ur en stark bruks- och industritradition, med flera
världsledande företag som fortfarande dominerar näringslivet. Tierp ska vara en exceptionellt
god värdkommun för sina företag. De flesta nya jobb uppstår i nystartade små och medelstora
företag. Därför ska Tierps kommun stödja framväxten av nya företag och bidra till en stark
entreprenörsanda. Vägen till hjälp ska vara kort och snabb.
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
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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.
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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 den
riktningen. All utveckling och tillväxt ska ske med hänsyn till ekonomisk, ekologisk och
social hållbarhet.

En kommun som växer
Antalet invånare i Tierps kommun uppgick till 21 327 personer den 31 december 2020, så
många invånare har kommunen inte haft sedan år 1972. Det var en befolkningsökning med
191 personer jämfört med år 2019. År 2020 flyttade 1 429 personer till Tierps kommun och
1 221 personer flyttade ut från kommunen. Det ger ett flyttningsnetto på 208 personer.
Kommunens födelsenetto var -18 personer, vilket betyder att det avled 18 personer fler än vad
som föddes under året. Tabell 1 visar en sammanställning över befolkningsutvecklingen de
senaste fem åren i Tierps kommun.
Folkmängd

2016

2017

2018

2019

2020

Män

10 489

10 652

10 743

10 796

10 859

Kvinnor

10 255

10 278

10 384

10 340

10 471

Totalt

20 744

20 930

21 127

21 136

21 327

Födda

255

229

230

241

233

Avlidna

255

233

243

207

251

Födelsenetto

0

-4

-13

34

-18

Inflyttade

1 427

1 364

1 297

1 235

1 429

Utflyttade

1 230

1 186

1 087

1 264

1 221

Flyttningsnetto

197

178

210

-29

208

Justeringspost*

0

12

0

4

1

Befolkningsökning

197

186

197

9

191

Befolkningsförändringar

Tabell 1: Befolkningsutveckling mellan 2016 till 2020 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
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under året redovisas som en justeringspost, vilken avser födslar, dödsfall, in- och
utflyttningar som rapporterats under året, men som egentligen inträffat före den 1 januari.
Statistiska Centralbyrån, SCB, har tagit fram en befolkningsprognos för kommunen som
sträcker sig från år 2016 till 2040. Enligt den beräknas kommunens folkmängd fortsätta öka,
men i en lägre takt med cirka en procent per år.
De närmaste åren kommer Sverige att ha en snabb ökning av andelen personer över 80 år,
även andelen barn och unga kommer öka. Den arbetsföra grupp som föranleder de lägsta
kostnaderna och högsta intäkterna i form av inkomstskatt, åldersgruppen 20-65 år, kommer
samtidigt att öka relativt långsamt. Om Sverige inte hade haft en tillströmning i form av
invandring, skulle antalet personer i yrkesverksam ålder minska. Kommunsektorns stora
utmaningar är tätt kopplade till den demografiska utvecklingen. Kostnaderna för att i
framtiden upprätthålla välfärd på samma nivå som i dag kommer att öka kraftigt. Samma
trend som i riket gällande demografin går också att se i Tierps kommun. Diagram 1 visar
Tierps kommuns befolkningsstruktur jämfört med riket den 31 december 2020.

Diagram 1: Befolkningsstruktur i Tierps kommun den jämfört med riket den 31 december
2020.

Covid-19
Sedan december 2019 har ett nytt coronavirus spridits i världen. Sjukdomen som viruset
orsakar har fått namnet covid-19. Världshälsoorganisationen, WHO, deklarerade den 11 mars
2020 att covid-19 är en pandemi. Under 2020 och 2021 har viruset drabbat alla världsdelar
och flertalet mutationer av viruset har uppkommit. De allra flesta blir lindrigt sjuka vid covid19, men en del blir allvarligt sjuka med andningssvårigheter och lunginflammation. Vissa
grupper har ökad risk för allvarligare symtom vid smitta.
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Covid-19 medför konsekvenser för samhället både på kort och lång sikt. I Sverige har
åtgärder antagits för att minimera risken för smittspridning. Bland annat genom att begränsa
allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, distansundervisning för gymnasium,
vuxenutbildning och svenska för invandrare (SFI), besöksstopp på vård- och
omsorgsboenden, begränsad rörlighet och sociala kontakter för allmänheten, rekommenderat
distansarbete, samt särskilda åtgärder för restauranger, barer, caféer och butiker i hela landet.
Trots dessa åtgärder har Sverige drabbats hårt av pandemin. I juni 2021 har över 1 000 000
svenskar bekräftats smittade med covid-19. Totalt har drygt 7 500 personer intensivvårdats
och drygt 14 500 avlidit. I januari 2021 påbörjade Sverige vaccinering mot covid-19.
Vaccineringen görs i två doser och erbjuds kostnadsfritt till alla vuxna i Sverige över 18 år. I
juni 2021 har 52 procent av Sveriges befolkning över 18 år fått minst en vaccindos, och 29
procent har fått två doser.
I Tierps kommun har totalt 2 181 fall av covid-19 bekräftats i juni 2021. Det ger ett
sjukdomsfall/10 000 invånare på 1 023 personer. Totalt har 21 dödsfall kopplat till covid-19
inrapporterats i Tierps kommun. I juni 2021 har 65 procent av kommuninvånarna över 18 år
fått minst en vaccindos, 34 procent har fått två doser. I dagsläget vet vi inte exakt hur
pandemin kommer att påverka Tierps kommun på lång sikt. Några av de konsekvenser som är
troliga att förutse är stigande arbetslöshet, ökat behov av försörjningsstöd, minskat
skatteunderlag samt ett hårdare tryck på kommunens verksamheter. Arbetslösheten i Uppsala
län har under 2020 stigit till 8,9 procent, från 5,6 procent 2019.

Sysselsättning och näringsliv
Tierps kommun har vuxit fram ur en stark bruks- och industritradition, med flera världsledande företag som fortfarande dominerar näringslivet. De flesta nya jobben uppstår i
nystartade små och medelstora företag.
Enligt Bolagsverket ökade registreringarna av nya företag i Sverige med 14 procent under år
2020 jämfört med 2019, en historiskt hög ökning. I Tierps kommun registrerades 82 nya
företag under 2020, att jämföra med 137 nya företag 2019 och 94 nya företag år 2018 enligt
Bolagsverket.
Enligt SCB ökade arbetslösheten i Uppsala län till 8,9 procent under år 2020.
Arbetslösheten*[1] i Tierps kommun uppgick till 8,8 procent av arbetskraften i åldrarna 16-64
år, vilket är 1,1 procentenheter högre än år 2019.
Antalet varsel om uppsägningar har stigit kraftigt till följd av covid-19. Totalt i riket berördes
123 471 personer av varsel om uppsägning under 2020, jämfört med 49 991 år 2019. I
Uppsala län berördes 1 726 personer under 2020, jämfört med 796 personer år 2019. Flest
berörda i riket fanns inom näringsgrenarna handel, uthyrning, fastighetsservice, resetjänster
och andra stödtjänster samt inom hotell- och restaurangverksamhet. Återhämtningen i
ekonomin och på arbetsmarknaden är i dagsläget svårt att förutsäga. Om effekterna från
pandemin kvarstår kommer fler behöva stöd från kommunen med försörjningsstöd.
Kommunstyrelsen i Tierps kommun beslutade under 2020 om flertalet åtgärder för att mildra
effekterna för det lokala näringslivet med anledning av coronaviruset. Företagens överlevnad
är av stor vikt för Tierps kommuns invånare. Dels för att de bidrar till sysselsättning och dels
för att det ger invånarna tillgång till service i närområdet.
[1]Arbetslösheten är här den procentuella andelen av den registerbaserade arbetskraften,
16-64 år, som är öppet arbetslösa eller sökande i program med aktivitetsstöd. Baseras på
registerdata från Arbetsförmedlingarna och skiljer sig därmed från arbetslöshetssiffrorna
från SCB:s AKU. Anledningen till att AKU-siffrorna inte redovisas är att dessa inte är
tillgängliga på kommunnivå.
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Den 31 december 2020 var det 5 751 personer som både bodde och arbetade i kommunen. Det
var 4 252 kommuninvånare som pendlade till arbete utanför kommunen. 1 925 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 2020.
Störst utpendling till

Störst inpendling från

Kommun

Antal

Kommun

Antal

Uppsala

2 241

Gävle

573

Gävle

531

Uppsala

514

Östhammar

511

Älvkarleby

287

Stockholm

205

Östhammar

202

Älvkarleby

146

Heby

78

Tabell 2: In- och utpendling till och från Tierps kommun 31 december 2020.

Bostadsmarknad
I Tierps kommun var medelpriset för småhus för permanentboende 1 818 000 kronor år 2020,
jämfört med 1 656 000 kronor år 2019. Medelpriset för småhus steg med 10 procent från år
2019 till 2020. På tio år har medelpriset stigit med 81 procent. Enligt Statistiska centralbyrån,
SCB, steg priserna på permanenta småhus i Sverige med 6 procent under helåret 2020,
jämfört med helåret 2019. Det genomsnittliga priset i landet för ett småhus för permanent
boende var 3 267 000 kronor under 2020.
Totalt finns planberedskap för cirka 1 000 bostäder i Tierps kommun, där merparten inryms i
detaljplanerna för Siggbo samt detaljplanen för Karlholm strand. Dock är exploatering och
försäljning av huvuddelen av byggrätterna inom Siggbo beroende av kommunala
genomförandeprojekt och investeringar i infrastruktur. Under 2021 har två områden för
exploatering i Siggbo Triangelparken sålts till privata exploatörer och bygglovshantering
pågår. För Karlholm strand är genomförandet och rådigheten beroende av privata exploatörer.
Planberedskapen är, sett till planlagd bostadsmark, god i Tierps köping genom att
detaljplanerna för Siggbo fått laga kraft, vidare pågår flertalet förtätningsprojekt i privat regi i
köpingen.
I Örbyhus är planberedskapen för villabebyggelse låg, en ny och storskalig detaljplan (Västra
Libbarbo) med huvudfokus på villabebyggelse är under framtagande och planen står i nuläget
inför samråd. En detaljplan för fyra flerfamiljshus har vunnit laga kraft under 2020 och
projektering pågår hos allmännyttan, för en byggstart under 2021.
I majoriteten av de mindre orterna finns god eller någorlunda god planberedskap för bostäder
i förhållande till efterfrågan. Ett eventuellt beslut om slutförvar av kärnbränsle i Forsmark
skulle enligt kommunens bedömningar kunna medföra en ökad efterfrågan på bostäder i
flertalet av kommunens orter, inte minst i Skärplinge. Vid ett sådant scenario behöver
planberedskapen i orterna med geografisk närhet till Forsmark förstärkas.
Flyttkedjorna har börjat komma igång i kommunen. Allt fler äldre villaägare väljer att flytta
till lägenhet, vilket leder till att fler hus blir tillgängliga på marknaden för till exempel
barnfamiljer.
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Kapitel 5 Ekonomiska förutsättningar
Omvärlden
SKR räknar med en fortsatt snabb återhämtning för BNP och antalet arbetade timmar antas
öka 2021 och 2022 i Sverige, men ”lågkonjunkturen” dröjer ändå kvar till 2022 på
arbetsmarknaden (sysselsättningsgapet är då ännu negativt). Andelen arbetslösa fortsätter att
stiga 2021 men minskar 2022 och 2023; den beräknas uppgå till 7 procent av arbetskraften
2023 och 2024. Det finansiella sparandet i offentliga sektorn beräknas fortsatt att visa ett
underskott i år
Avgörande för utvecklingen blir naturligtvis pandemin, hur smittspridning,
vaccinationsprogram och restriktioner fortlöper världen över.
Prognososäkerheten bedöms ännu vara högre än normalt, även om det värsta av pandemin
torde ligga bakom oss. Utifrån detta bör planering täcka in en flexibilitet i att snabbt
ekonomiskt kunna hantera ej förutsedda kostnader eller intäktsbortfall för att säkra upp att
kommunen inte hamnar i ett negativt resultat igen
Tierps kommun höjde skatten 2019 för att klara av att hantera de då kända ekonomiska
effekterna av demografi samt tidigare genomförda satsningar. Dessutom tog kommunen stora
omställningskostnader 2020 för att sänka sin kostnadsram de kommande åren.

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
Jämfört med de prognoser SKR presenterade under våren (cirkulär 21:12) är den viktigaste
förändringen att SKR nu räknar med starkare skatteunderlagstillväxt i år, men att
skatteunderlagets nivå efterföljande år ligger ungefär i linje med föregående prognos. Den
snabbare ökningen 2021 innebär att förändringen 2022 blir svagare än tidigare beräknat.
Jämfört med den prognos SKR publicerade i våras (cirkulär 21:12) har de i den aktuella
prognosen justerat upp skatteunderlagets ökningstakt 2020, justerat upp utvecklingen för 2021
och reviderat ner utvecklingen åren därefter. Ändringarna beror delvis på att SKR nu utgår
från en lite annorlunda bild av den samhällsekonomiska utvecklingen än den de grundade
förra prognosen på. I den nu aktuella kalkylen beräknas nedgången i arbetade timmar under
2020 bli mindre än tidigare beräkningar. Samtidigt är den beräknade uppgången 2022–2023
inte fullt lika stor som tidigare.
Skatteunderlagsprognosen bygger på cirkulär 21:31 och ett befolkningsunderlag på 21 509
invånare.
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De senaste skatteunderlagsprognoserna
Procentuell förändring
2020

2021

2022

2023

2024

SKR, aktuell

2,1

3,7

3,6

3,4

3,1

SKR cirkulär 21.12

1,7

2,5

4,0

4,1

3,2

Regeringen, april

2,0

3,2

3,6

3,4

3,0

ESV, juni

1,7

3,4

2,9

3,3

3,5

Tabell 3: Skatteunderlagsprognoser
Avgiftsnivå
En del kommunala verksamheter finansieras helt eller delvis genom avgifter och taxor. Inom
verksamheter som exempelvis miljötillsyn, planfrågor och utskänkningstillstånd är det
kommunens självkostnad som begränsar hur hög taxan kan vara. Verksamheter som förskola,
fritidshem samt vård och omsorg finansieras delvis via avgifter. För många av dessa avgifter
finns tak uttryckta som maxtaxor.

Kostnader
Den största delen av en kommuns kostnader utgörs av löner. De huvudsakliga
verksamheterna, skola, vård och omsorg är personalintensiva. Lönekostnaderna är därför
grundläggande oavsett i vilken regi verksamheten bedrivs i. Utöver detta påverkas kommunen
direkt eller indirekt av lokalhyror, ränteläge, energipriser med mera. För att möta behovet av
att förutse och räkna på prisutveckling har SKR tagit fram ”Prisindex för kommunal
verksamhet”
Prisindex för kommunal verksamhet (PKV)

2020

2021

2022

2023

2024

Arbetskraftskostnader
*

2,1

2,2

2,3

2,0

3,1

Övrig förbrukning

0,8

2,1

1,8

2,0

2,1

Prisförändring %

1,7

2,2

2,2

2,0

2,8

Tabell 4: Löne- och prisutveckling i kommunal verksamhet enligt prognos från SKR.
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
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ambition skulle inga utläsbara skillnader finnas i nedlagd kostnad per individ i jämförelse
mellan kommunerna. Skillnader i kostnad förklaras till stor del av en variation i ambition som
handlar om lokala förutsättningar, inklusive den politik som bedrivs eller har bedrivits.
Att följa och mäta de egna kostnaderna i relation till standardkostnader och kostnader hos
liknande kommuner ger värdefulla indikationer om vilka verksamheter som ur ett
effektivitetsperspektiv verkar avvika positivt eller negativt mot jämförelsekommunerna. Det
blir en viktig utgångspunkt för fördjupad analys.

Finansiella och ekonomiska mål
Förslaget innebär att resultatnivån återställs till 2,0 procent av skatt och generella statsbidrag
under planperioden. Det finansiella överskottet 2020 återställde underskotten i bokslutet för år
2018 och 2019. Målet är att nettokostnaderna inte ska öka snabbare än skatter och andra
intäkter. Soliditeten måste också upp över 40% för att kommunens mål om ekonomisk
hushållning ska vara uppfyllt. Kommunkoncernens samlade investerings- och
exploateringsutgifter för planperioden år 2022 till och med år 2024 är cirka 920 mkr.
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Kapitel 6 Verksamhetsavsnitt
Inledande om Agenda 2030
År 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030 - den mest ambitiösa agendan för hållbar
utveckling som världen antagit. Sverige har skrivit under agendan som innehåller 17 globala
mål. Även om målen är globala är de flesta av lösningarna lokala och kommunen har ett stort
ansvar för att ställa om till ett hållbart samhälle. Tierps kommun har därför antagit lokala
delmål som visar vad agendan innebär för oss i vår kommun, och som alla verksamheter ska
arbeta för att uppnå.
I detta kapitel beskrivs kommunens olika verksamhetsområden. I varje avsnitt framgår också
vilka lokala delmål för Agenda 2030 som kommunen antagit.
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Avsnitt 6.1 Kommun och inflytande
Utvecklingsförutsättningar
Tierps kommun har ett gynnsamt läge mellan Uppsala och Gävle. Tillgången till bra
kommunikationer är god och skapar förutsättningar för medborgarna att på ett klimatsmart
sätt förflytta sig mellan bostad och arbetsplats.
Tierps kommun har växt under senare år och väntas fortsätta växa, framförallt är det
åldersgrupperna äldre samt barn och unga som ökar. Det innebär att de kommunala
verksamheterna ska erbjuda service till ett växande antal invånare, samtidigt som
försörjningskvoten[1] ökar.
Kommunens organisation ger förutsättningar att generera samordningsvinster för
verksamheterna då alla arbetar för samma nämnd - kommunstyrelsen.
[1] Försörjningskvoten visar hur många de som är i arbetsför ålder försörjer av kommunens
totala befolkning.
Nationell lagstiftning och styrande beslut
Kommunallagen reglerar stora delar av kommunernas verksamhet. Den ska ge ett stabilt
ramverk, goda förutsättningar för den lokala demokratin och bidra till ett fungerande samspel
mellan förtroendevalda och tjänstemän. Medborgarna och samhället i övrigt ska ges goda
möjligheter att följa och granska arbetet i kommunerna.
Förvaltningslagen ger en grundläggande struktur för kontakterna mellan myndigheter och
enskilda vid ärendehandläggning. Lagens främsta syfte är att värna medborgarnas
rättssäkerhet när de har med förvaltningsmyndigheter att göra.
Under 2020 har förslag till en ny Regional utvecklingsstrategin (RUS) utarbetats. Den
fastställdes av Regionfullmäktige i februari 2021. Den är en långsiktig strategi som handlar
om hur organisationen Region Uppsala vill möta framtidens utmaningar och utveckla det
geografiska området Uppsala län tillsammans med Tierps kommun och övriga kommuner i
länet. Syftet är att tillsammans kunna skapa bästa möjliga förutsättningar för invånarna att
leva ett gott liv i en nyskapande kunskapsregion med internationell lyskraft.
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.
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 olika former för kontinuerligt inflytande och dialog, till
exempel brukarråd, allmänhetens frågestund i kommunfullmäktige 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.
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För att ta tillvara de krafter och resurser som civilsamhället kan bidra med arbetar kommunen
för att långsiktigt stärka denna samverkan som kommer medborgarna till nytta. 2020 antogs
riktlinjer för fördjupad samverkan med det civila samhället och arbetet med att ta fram en så
kallad lokal överenskommelse pågår.
Styrmodell
Kommunens styrmodell arbetades om under 2019. Den nya modellen bygger på målstyrning
och ett tillitsbaserat förhållningssätt. Stor vikt har lagts på medborgarnas insyn i och förståelse
för kommunens verksamheter. Utformningen av budgetdokumentet är ett led i det.
Budgetdokumentets utformning möjliggör också en harmonisering med FN:s antagna
hållbarhetsmål, Agenda 2030, och regionala mål.
Intern styrning och kontroll är en del av ekonomi- och verksamhetsstyrningen och syftar till
att hjälpa kommunstyrelsen och kommunledningen att säkerställa att de mål som
kommunfullmäktige har beslutat om uppnås, att intern och extern rapporteringen är tillförlitlig
och att såväl lokala som nationella bestämmelser följs.
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 medarbetare. Som
organisationskultur innebär det att det finns en allmän respekt och tilltro till den enskilde
chefens eller medarbetarens professionella kunskap, integritet och förmåga till att utföra sina
arbetsuppgifter utan omfattande översyn.
Ett tillitsbaserat förhållningssätt förutsätter att det finns en känsla av gemensamt syfte för
organisationen – ett gemensamt ställningstagande till varför kommunen behövs i samhället –
där alla upplever att de bidrar, är värderade, är uppskattade, och att de får utrymme att fatta
egna beslut inom de ramar som fastställts genom lag och andra bestämmelser.
Tillitsbaserat förhållningssätt i styrning innebär inte att verksamhet är befriad från all form av
uppföljning och kontroll. Till viss del är uppföljning och kontroll, så länge den är på en rimlig
nivå och utformad på ett nyttigt sätt, en förutsättning för att skapa tillit i en stor organisation.
Uppföljningar och kontroller blir i detta sammanhang ett instrument för lärande, utveckling
och för att kommunicera syftet med verksamheten.
Krisberedskap och civilt försvar
En kris är en händelse som drabbar många människor och stora delar av samhället. Kriser
uppstår ofta oväntat och utan förvarning, det är därför viktigt att bygga upp en god beredskap.
Alla berörda aktörer behöver ha en god uppfattning om sin egen roll och ansvar, samt
kunskaper och färdigheter i att hantera information, samverka, fatta beslut och kommunicera.
Covid-19 har aktualiserat behovet av en ökad krisberedskap och förmåga att hantera extrema
situationer och kriser i kommunen framöver.
Det civila försvaret omfattar hela samhället, där många aktörer måste samverka. Att skapa ett
starkt civilt försvar är därför en process som kommer att behöva fortgå under många år
framåt. Verksamheten bedrivs av många olika aktörer; statliga myndigheter, kommuner,
regioner, näringsliv och frivilligorganisationer.
I händelse av stora olyckor och katastrofer, där kommunens invånare har ett akut behov av
stöd, finns en organisation för psykiskt och socialt omhändertagande - POSOM. Vid en
krissituation ska gruppen fungera som ett komplement till samhällets ordinarie
omhändertagande i samband med större kriser, olyckor och katastrofer.
Kommunerna står starka tillsammans
Tierps kommun samverkar redan idag med andra kommuner. Dels för att uppnå samordningsTierps kommun, Plan för Tierps kommuns ekonomi och verksamhet 2022-2024
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vinster, 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. Ytterligare samverkan utreds och
planeras mellan kommunerna för att möta kommande utmaningar. Inte minst de demografiska
utmaningarna gör att samverkan är nödvändig för att klara ekonomin framöver.
Kommunstyrelsen beslutade i mars 2020 att ställa sig bakom ambitionen att skapa större nytta
för medborgarna genom ökad samverkan inom Uppsala län. Ambitionen är att kommunerna
Tierp, Älvkarleby, Enköping, Knivsta, Heby, Östhammar och Håbo, gemensamt ska
genomföra en första bred förstudie angående möjligheterna att samverka mer kring olika
kommunala uppdrag. Rent konkret har det resulterat i ett antal projektplaner inom prioriterade
områden. Dessutom har avtal om samverkan avseende juridik och upphandling tecknats
mellan Tierp och Heby kommun. Andra kommuner har visat intresse att ansluta till detta.
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 kommunstyrelsens arbetsutskott ligger verksamhetsansvar då det gäller
näringsliv 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. Kommunen arbetar med en
gemensam varumärkesplattform som tar vara på både historien och de framtida möjligheterna
som finns. På grund av corona har dock det arbete med varumärkesplattformen som
planerades 2020 inte kunnat genomföras. Arbetet kommer genomföras när omständigheterna
så tillåter. Varumärkesplattformen ska användas vid såväl marknadsföring som rekryteringar.
Digitalisering
Samhällets digitalisering medför att medborgare och företag ställer högre krav på
tillgänglighet, delaktighet och service. Att ta tillvara digitaliseringens möjligheter är ett sätt
för kommunen att effektivisera verksamheten och göra den mer tillgänglig. Digitalisering är
inte en IT-fråga utan handlar framförallt om verksamhetsutveckling och ett förändrat
arbetssätt.
En förutsättning för fortsatt digitalisering är att det finns ett fungerande utbyggt bredband i
kommunen som kommer fler till del. Kommunens roll gällande bredband är till stor del att
vara samverkande mellan operatörerna och övriga ledningsägare gällande ledningsutbyggnad.
Under 2021 sker en stor utlysning av stödpengar som operatörer söker från PTS (Post- och
Telestyrelsen) gällande främst utbyggnad i landsbygder.
Kommunen fortsätter att utveckla e-tjänster så medborgare och företag kan utföra sina
ärenden oberoende av tid och rum. Hela processen kring hantering av ärenden fortsätter att
digitaliseras allt mer. Det innebär att medborgare och företagare inte enbart kan skicka in
ärenden digitalt utan även får ett bättre stöd och information i den fortsatta ärendehanteringen.
Samtidigt får handläggarna ett bättre digitalt stöd som underlättar deras arbete.
Covid-19-pandemin har fungerat som en katalysator för ökad digitalisering i samhället. Vi
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arbetar mer platsoberoende och använder digitala verktyg och digitala möten i mycket stor
utsträckning. Detta kommer troligtvis fortsätta i hög grad även efter pandemin och vi behöver
fortsatta utveckla det digitala arbetssättet.
Arbetet inom den gemensamma IT-nämnden fortsätter för att dra nytta av varandras
erfarenheter, samutnyttja resurser och bli mer effektiva. Det pågår även arbete och initiativ för
att bredda samverkan genom bland annat C-tillsammans.
En viktig del i digitaliseringen är övergången till E-arkiv (digital förvaring av handlingar). Då
allt mer information som skapas är digital blir e-arkiv en förutsättning för att kunna göra hela
processer digitala. Arbetet har gått in i nästa skede där man utreder olika alternativ till lösning
och implementering.
Upphandling
Under 2020 annonserades upphandlingar till ett värde av cirka 140 miljoner. 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.
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.
Mål

10. Minskad ojämlikhet

Minska ojämlikheten inom och mellan länder.
Delmål
10.9 Tilliten bland kommunens invånare ska öka.

16. Fredliga och inkluderande samhällen

Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, tillhandahålla tillgång
till rättvisa för alla samt bygga upp effektiva, och inkluderande institutioner med
ansvarsutkrävande på alla nivåer.
Delmål för Tierps kommun
16.1 Medborgarnas delaktighet i kommunens verksamhet och utveckling ska öka.
16.2 Kommunens verksamheter ska vara effektiva, transparanta och rättssäkra.
16.3 Kommunkoncernens ekonomi ska vara långsiktigt hållbar.
16.4 Kommunens soliditet ska inte vara lägre än 40 procent och inte minska fler år än två år i rad.
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17. Genomförande och globalt partnerskap

Stärka genomförandemedlen och återvitalisera det globala partnerskapet för hållbar
utveckling.
Delmål för Tierps kommun
17.1 Kommunens samverkan och partnerskap med andra kommuner, Region Uppsala, företag och
civilsamhälle ska öka.
17.2 Kommunens upphandlingar ska genomföras på ett sätt som bidrar positivt till Agenda 2030 även utanför
kommunens gränser.

Särskilda uppdrag
Särskilda uppdrag
6.1.a Medborgardialog ska genomföras för att öka delaktigheten och medskapandet för kommunens invånare
inför alla större utvecklingsförändringar. Kommunen ska främja lokalt engagemang för lokal utveckling på
samtliga orter/områden i kommunen.
6.1.c Digitaliseringstakten inom kommunens verksamheter ska öka för att uppnå bättre service gentemot
medborgare, verksamhetseffektivisering samt ge möjligheter för nya servicelösningar.
6.1.g Den mat som serveras i kommunens verksamheter ska vara god och näringsrik. Upphandlingarna ska
utformas så att lokala livsmedelsproducenter ges goda förutsättningar att kunna bli leverantörer och andelen
ekologisk mat ska öka.
6.1.h Se över menyer och metoder för att minska på matsvinnet ytterligare och öka nöjdheten med maten inom
alla verksamheter utifrån föregående års nivå.
6.1.j Intensifierat effektiviseringsarbete inom hela kommunkoncernen för att resurserna ska räcka till mer,
generera kvalitetshöjningar samt öka organisationens robusthet såväl ekonomiskt som organisatoriskt.
Samt uppdrag finansierade av statens tillskjutna tillfälliga medel i de generella statsbidragen för år 2021 och år
2022.
6.1.k.x Inrätta generella KS-medel under kommundirektören som enbart kan tas i anspråk efter särskilt beslut i
kommunstyrelsen under året. De generella KS-medlen är avsedda att under 2021 och 2022 användas till att
dämpa negativa effekter som tillkommer under året orsakade av den pågående pandemin (exempelvis
skattebortfall, ökad arbetslöshet och ökade kostnader för försörjningsstöd) som inte täcks upp av statliga
medel.
6.1.l.x Inrätta samverkansmedel som används till att möjliggöra samverkan med kommuner och regionen för att
minska sårbarheten och på sikt spara resurser. I detta ingår uppstart och utveckling av ytterligare
samverkansområden eller uppbyggnad av gemensam infrastruktur/system för att ta bort identifierade hinder för
samverkan inom exempelvis C-tillsammans.
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Avsnitt 6.2 Barnomsorg och utbildning
Utvecklingsförutsättningar
År 2020 hade kommunen 3464 barn och elever i förskola och grundskola och per 2021-03-15
var antalet 3682. Antalet elever har ökat kraftigt de senaste tre åren och trenden ser ut att
fortsätta vilket för med sig behov av långsiktigt hållbara strategier gällande resursfördelning,
lokaltillgång och lokalutnyttjande. Antalet elever i gymnasieskolan har ökat och var 576
elever år 2020, per prognos 2021, 620 elever och i vuxenutbildningen var 947 personer
inskrivna.
I Tierps kommun omfattar utbildningsområdet barnomsorg, förskola, förskoleklass,
grundskola, fritidshem, fritidsklubb, gymnasieskola, grund- och gymnasiesärskola, kommunal
vuxenutbildning (Yrkesvux), särskild utbildning för vuxna (Lärvux) och utbildning i svenska
för invandrare (SFI). Kommunen har arton förskolor, elva grundskolor, en gymnasieskola
med ungdomsgymnasium samt vuxenutbildning.
Elevstatistik

2019

2020

2021

SCBs årliga statistik per
oktober

SCBs årliga statistik per
oktober

SCBs årliga statistik per
oktober (är ej offentlig än)

1110 (kommunal
förskola)

1069 (kommunal
förskola)

1036 (kommunal
förskola)

6 (kommunal pedagogisk
omsorg)

4 (kommunal pedagogisk
omsorg)

0 (kommunal pedagogisk
omsorg)

26 (fristående
pedagogisk omsorg)

51 (fristående
pedagogisk omsorg)

53 (fristående
pedagogisk omsorg)

Grundskola

2262 (inklusive
förskoleklass), varav 943
i fritidshem och 57 i
fritidsklubb

2312 (inklusive
förskoleklass), varav 979
i fritidshem och 40 i
fritidsklubb

2412 (inklusive
förskoleklass), varav 907
i fritidshem och 42 i
fritidsklubb

Grundsärskola och
träningssärskola

30

28

26

Gymnasium

553

576

525

Gymnasiesärskola

19

19

21

Vuxenutbildning

567*

868**

701**

Förskola och pedagogisk
omsorg

* Omräknat till heltidsstuderande. ** antal inskrivna personer, ej omräknat till
heltidsstuderande än.
Tabell 5: Elevantal i Tierps kommuns skolor. Källa: SCB
Nationell lagstiftning och styrande beslut
All utbildning vilar på skollagen och de olika förordningarna för förskola, grundskola,
gymnasium och vuxenutbildning. Tierps kommun följer barnkonventionen som lag och de
allmänna råden vilka är rekommendationer om hur pedagogisk omsorg, förskolor, skolor och
vuxenutbildningen bör tillämpa lagar och regler.
I både bibliotekslagen och skollagen anges att eleverna i grundskolan, grundsärskolan,
specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ha tillgång till
skolbibliotek.
Bland kommande lagförändringar som diskuteras ingår obligatorisk förskola från 5 år.

Tierps kommun, Plan för Tierps kommuns ekonomi och verksamhet 2022-2024

400

22(126)

Statlig styrning och ekonomi
Huvudmän, det vill säga den som har det övergripande ansvaret för en skola, har möjlighet att
söka riktade statsbidrag för att skapa bättre förutsättningar att arbeta med
skolutvecklingsfrågor och stödja barns och elevers lärande och utveckling. Tierps kommun
har i dagsläget cirka 70 olika statsbidrag inom ett stort antal områden.
Förskola
Med en blick i backspegeln ger den senaste tiden nya perspektiv på tillvaron.
Coronapandemin påverkar oss på många sätt, kanske fler än vi ännu är medvetna om.
Förskolan lyckas väl att anpassa sig till föränderliga restriktioner, nya prioriteringar och
framför allt oron. Sjukfrånvaron hos personalen, kommunens stora utmaning de senaste åren,
har varit på samma nivå 2020 som 2019 och till och med lägre vissa månader. Åtgärder som
nära ledarskap och noggrann uppföljning har betydelse. Även Stamina, vår dialogmetod kring
arbetsmiljön, bidrar till viktiga diskussioner och samförstånd.
Ändamålsenliga lokaler och stimulerande utemiljöer är viktiga delar i omsorg, lek och lärande
på förskolan. Det pågår planering av fyra nya förskolor på olika orter i kommunen, vilket ger
bättre förutsättningar att möta barnens behov och lockar fler förskollärare och utbildade
barnskötare. Samtidigt påverkar förskolans höga lokalkostnader resursfördelningen negativt.
Likvärdigheten är förskolans största utmaning. Resurser i förskolan ska fördelas utifrån
barnets förutsättningar och behov. Budgettilldelningen 2021 har tagit hänsyn till en större
organisation kring barn i behov av särskilt stöd utifrån funktionsvariationer. Fortsatt arbete
som även tar större hänsyn till socioekonomisk bakgrund är nödvändig för att öka
likvärdigheten ytterligare.
Ökad digitalisering i förskolan ska leda till att kompetensen på området ökar, sker naturligt
och leder till fler lärsituationer för barnen. Digitala möten ger möjlighet till mer samverkan
utan långa resor och mer tid att lära av varandra.
Arbete med hållbar utveckling genom Grön flagg är prioriterat. Förskolorna blir certifierade
efter sina planerade miljöarbeten anpassat till ålder och mognad inom olika områden. För
närvarande har 15 av våra 18 förskolor certifieringar.
Natur och teknik för alla (NTA) är stödmaterial med olika teman inom naturvetenskap som
finns tillgängligt på varje förskola. Planering av internutbildning av det nya temat Teknik för
hållbarhet pågår.
Kulturskolan bidrar med besök av teatersällskap på förskolorna och aktiviteter på biblioteken
vilket är viktiga och populära inslag som åter är aktuella när pandemin är över.
Viktig samverkan sker inom Samverkan kring barn i Tierp (SamBaT). Bland annat planeras
ett ökat samarbete mellan Individ- och familjeomsorgen och förskolan. Öppna förskolans
pedagog ska arbeta aktivt med att informera förskolan om det stöd som finns för kommunens
invånare så de i sin tur kan föra vidare informationen till föräldrar. Tidig upptäckt och tidiga
insatser främjas och öppna förskolans pedagog kan på ett enkelt sätt hjälpa kommuninvånarna
vidare till familjestödsenheten. Öppna förskolan bedriver sina verksamheter i centralorten
samt i andra tätorter runtom i kommunen.
Förskolan har representanter i olika nätverk inom regionen, universitet och högskola. Till
exempel planeras en gemensam forskningsbaserad samtalsserie för hela skolledargruppen.
Partnerskola-samarbete är inlett med Uppsala universitet vilket ökar samarbetet kring
lärarutbildningarna. Sveriges kommuner och regioner (SKR) leder ett nationellt nätverk för
verksamhetschefer där kommunens deltagande ger oss en god överblick över läget i hela
landet.
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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.
De totala elevkostnaderna samt de andelar som utgör undervisningskostnader och kostnader
för elevhälsa ligger under rikssnitt inom grundskolan. Den största skillnaden sett i en
riksjämförelse finns att hitta i den del som berör undervisning. Under planperioden är
ambitionen att vända denna trend i syfte att nå en likvärdig skola.
För att hjälpa elever med låg skolnärvaro är samarbetet och det förebyggande arbetet i
samverkan kring barn i Tierp (SamBaT) viktigt. Där samarbetar Utbildning, Individ och
familjeomsorg och Kultur och fritid med elev och vårdnadshavare. Tack vare arbetet som
drivits av Högbergsskolan via ”Trygg övergång” har man kunnat fånga upp många elever med
hög frånvaro i grundskolan.
År 2020 lämnade 82,1 procent av kommunens elever i åk 9 grundskolan med behörighet till
gymnasieskolans nationella program vilket är en förbättring från föregående år men
fortfarande lägre än den genomsnittliga kommunen i riket (84,6 procent).
Kommunens gymnasieskola har ett brett programutbud och ger våra unga goda möjligheter att
kunna välja det program som de önskar. Samarbetet mellan ungdomsgymnasiet och
vuxenutbildningen är en viktig förutsättning för att kunna behålla program trots få sökande.
Teknik- och vårdcollege är viktiga forum för att säkerställa att utbildningen motsvarar
arbetsgivarnas krav på våra elever. Andelen elever som är folkbokförda i kommunen och som
väljer att studera på kommunens gymnasieskola var år 2020 cirka 58 procent.
Under 2020 tog 62,6 procent av eleverna i gymnasieskolan examen inom 3 år. Detta resultat
ligger något under det förväntade med hänsyn tagen till socioekonomiska faktorer men är en
förbättring från föregående år. På yrkesprogrammen var andelen elever med examen inom tre
år 86,7 procent år 2020 vilket är en klar förbättring mot föregående år (60,7 procent).
Samtidigt har andelen elever med examen inom tre år på högskoleförberedande program
minskat till 67,9 procent vilket är markant sämre än i riket som genomsnitt. 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” inom
grundskolan.
Ett viktigt mål i grundskolans läroplan är att våra elever ska förberedas för det digitala
samhälle som de ska verka i. Digitaliseringen i skolan innebär stora möjligheter samtidigt som
det ställer krav på en god tillgång till digitala enheter och digitala system.
Kompetensutvecklingsinsatser genomförs för chefer där begreppet digitalisering definieras
och där ledarskapsstrategier för att leda digitalt lärande diskuteras. Insatserna ska 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.
Under 2021 genomförs en satsning som innebär att varje elev i grundskolan får tillgång till sin
egen personliga dator eller iPad. I och med detta introduceras även heltäckande digitala
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läromedel i hela grundskolan. Inte minst under rådande pandemi har vikten av att kunna
bedriva undervisning i digitala och flexibla former blivit tydlig och satsningen är en viktig del
och förutsättning i arbetet för en likvärdig skola för alla.
Vuxenutbildning och matchning mot kompetensbehov
Inom vuxenutbildningen i Tierp erbjuds studier på grundläggande och gymnasial nivå,
Yrkesvux, SFI (svenska för invandrare), samt Särvux. Antalet studerande var 947 under år
2020. Samtliga utbildningsformer erbjuds även som distansstudier genom en extern aktör.
Vuxenutbildningen är en arbetsmarknadsåtgärd för att minska utanförskap och rusta
människor till arbete.
En kombination av studier på SFI och en yrkesutbildning erbjuds inom Barn och fritid, Vård
och omsorg samt inom Industriprogrammet. Dessa utbildningar ska möta arbetsgivarnas
efterfrågan, samt korta utbildningstiden för elever inom SFI.
Vuxenutbildningen och Vård- och omsorg i Tierp samverkar kring flexutbildningar som leder
till en yrkesutbildning som undersköterska. I dessa utbildningar ska de studerande ha
möjlighet att kombinera studier och arbete. Genom statliga medel från Omsorgslyftet får den
studerande möjlighet till nedsatt arbetstid med 30 procent med bibehållen lön. Skolan ger
möjlighet till ett mer flexibelt schema i undervisningen. Dessa utbildningar riktar sig till dem
som arbetar inom vård och omsorg men som saknar relevant utbildning för yrket. Inför
införandet av skyddad yrkestitel för undersköterskor som sker 2023, behöver
dimensioneringen av utbildningsplatser anpassas ytterligare. Även utbildningar inom barnoch fritid kommer erbjudas som flexutbildningar senast 2022.
Genom kommunens Lärcentrum erbjuds kommunens medborgare kostnadsfria möjligheter till
högskolestudier på distans inklusive tentamensmöjligheter i hemkommunen.
Trygghet och hälsa
Elevers och vuxnas upplevelser av trygghet och trivsel är viktiga förutsättningar för lärande,
hälsa och välbefinnande. Ett förebyggande och främjande 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.
Alla förskolebarn ska utifrån sina förutsättningar och behov komma till en stimulerande och
tillåtande miljö. Trygghet är en förutsättning för förtroendefullt samarbete mellan barn,
föräldrar och personal. Barnhälsans organisation tar ansvar för kompetensutveckling och stöd
för alla inblandade.
Kommunens har nolltolerans mot kränkande behandling. Inom utbildningsverksamheterna
utreds, rapporteras, dokumenteras och åtgärdas alla incidenter. Incidenterna följs upp och ett
digitalt dokumentationsstöd finns för anmälan och uppföljning av tillbud och kränkningar. Ett
viktigt samarbete mellan olika professioner inom utbildning, socialtjänst och kultur- och
fritidsverksamhet sker i forumet SamBaT (Samverkan för Barn i Tierp), där man
övergripande utifrån olika perspektiv arbetar förebyggande kring barns och ungas
förutsättningar i Tierps Kommun. Syftet är att genom ökad samverkan med barns behov i
centrum skapa goda förutsättningar för ett bra liv för barn och unga i kommunen.
I arbetet med att öka det psykiska välmåendet hos barn och unga samarbetar elevhälsan och
Kultur och fritid. Ett exempel på detta är Dans för hälsa där företrädelsevis unga flickor ingår.
Liknande projekt riktat mot pojkar är drar igång höstterminen 2021. Det främjande arbetet för
psykisk hälsa ställer stora krav på kompetensen inom samtliga skolformer och därför är
behovet av en barn- och elevhälsa med samtliga professioner viktig.
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Måltiden i förskola och skola
En god kost gynnar skolresultaten. Inom förskolan och skolan serveras varje dag omkring
3900 portioner mat, vilken lagas på de nio tillagningskök som är geografiskt utspridda i
kommunen. Arbetet innefattar att erbjuda hälsosamma och näringsriktiga måltider men även
att fylla ett pedagogiskt och lärande syfte för eleverna. Det innefattar även att arbeta för
minskad klimatpåverkan, ökad andel gröna rätter samt minskat matsvinn, i enlighet med
Agenda 2030.
Kommunen arbetar för att öka andelen närproducerade livsmedel vilket kräver engagemang
från de verksamheter där maten serveras. Detta bidrar till att öka kvalitén på måltiderna som
serveras samtidigt som samverkan stärks med lokala producenter. I förlängningen väntas detta
bidra till ökad kunskap om livsmedelsproduktion och även stärka kommunens
livsmedelsberedskap.
Kompetensförsörjning
Tillgången till legitimerade pedagoger är låg i förskola och grundskola. Inom förskolan är
andelen heltidstjänster med förskollärarexamen 42 procent vilket, även om det motsvarar
medelsnittet i riket, är lägre än önskvärt. Svårigheterna att rekrytera behörig personal till
förskolan väntas öka kraftigt i framtiden på grund av stora pensionsavgångar i kombination
med att intresset för yrket minskat de senaste åren. För att möta detta stöttas till exempel
erfarna barnskötare att vidareutbilda sig.
Inom grundskolan är andelen heltidstjänster med lärarlegitimation och behörighet i det ämne
man undervisar 63 procent. För att möta dagens och framtida behov arbetar vi aktivt med
kompetensutveckling, exempelvis uppdragsutbildningar för att öka andelen legitimerade
pedagoger eller genom att bevilja studier inom Lärarlyftet. Att öka andelen legitimerade
medarbetare och utöka den specialpedagogiska kompetensen är nyckelfaktorer i arbetet med
att förbättra kommunens skolresultat.
Mål

4. God utbildning för alla

Säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt
lärande för alla.
Delmål
4.2 Alla barn ska erbjudas en likvärdig grundskola av god kvalitet som leder till relevanta och ändamålsenliga
kunskaper.
4.1 Alla barn ska ha tillgång till förskola av god kvalitet som ger omvårdnad och förbereder dem för att börja
grundskolan.
4.3 Säkerställ skolornas tillgång till närliggande naturmiljöer för utomhuspedagogik.
4.5 Andelen behöriga till gymnasieskolans yrkes- eller högskoleförberedande program ska öka på kommunens
samtliga högstadieskolor.
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5. Jämställdhet

Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt.
Delmål
5.1 Kommunens verksamheter ska planeras utifrån både kvinnor och mäns, flickors och pojkars behov och
resurser ska fördelas likvärdigt mellan könen.
5.2 Alla vuxna och barn ska bemötas utan diskriminering och utan stereotypa föreställningar om kön.

10. Minskad ojämlikhet

Minska ojämlikheten inom och mellan länder.
Delmål
10.1 Verka för att alla barn och vuxna i utbildningsverksamheterna, oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning,
etnicitet, ursprung, religion eller ekonomisk eller annan ställning ska behandlas lika.

Särskilda uppdrag
Särskilda uppdrag
6.2.a Dagens skolstruktur i form av skol- och förskoleverksamhet på nuvarande orter ska bibehållas och
insatserna för en likvärdig skola ska öka.
6.2.b Fokus på tidiga insatser och förebyggande arbete för högre resultat.
6.2.c Snabbare vägar till arbete för vuxna genom praktikplatser varvat med SFI redan från början. Utveckla SFI
och yrkes SFI för bättre resultat.
6.2.d Regional samverkan inom gymnasie- och vuxenutbildningen för bättre matchning mot arbetsmarknad och
resurseffektivare verksamhet. Ökad samverkan mellan utbildning, näringsliv och de offentliga arbetsgivarna
och se mer UF-företagande, lärlingsutbildningar samt utveckla teknik- respektive vård- och omsorgscollege.
6.2.f Pedagogisk omsorg ska erbjudas som ett alternativ.
6.2.g Utredning av fritidshemsverksamheten i Tierp med syfte att hitta en form som når lagstadgad nivå samt
använder resurser på bästa vis.
6.2.i Sammanställa och synliggöra den statistik som redan finns i syfte att tydliggöra och stötta det
systematiska kvalitetsutvecklingsarbetet samt vidta riktade insatser för att förbättra elevernas måluppfyllelse
och öka likvärdigheten inom skolan.
6.2.j Stärka det förebyggande elevhälsoarbetet. Särskilt fokus ska läggas på ökad fysisk aktivitet genom
fortsatt arbete enligt tidigare projekt ”Rörelsesatsning i skolan” och deltagande i ”Cykelvänlig skola”.
6.2.k I Kyrkbyn ska skolverksamheten återupptas i samma omfattning som tidigare.
6.2.l Byggnation av ny förskola i Söderfors.
6.2.m Befintliga förskolelokaler som ersätts med ny förskola i Skärplinge säljs/återgår till lägenheter/återlämnas
till skolan.
6.2.n Byggnation av SKR-konceptförskola på Vallskogatomten.
6.2.t På grund av inget eller mycket lågt intresse sedan lång tid tillbaka avvecklas Högbergsskolans
industriprogram riktat till ungdomar, medlen (1500 tkr) som i och med detta frigörs används till att öka andelen
elever som slutför sin gymnasieutbildning inom ordinarie programtid.
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Avsnitt 6.3 Bo, trafik och miljö
Utvecklingsförutsättningar
Tierps kommuns befolkningsmängd har ökat under de senaste åren. 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. Utbyggnad av infrastruktur
ställer höga krav på upphandlingar av utförande tjänster för att erhålla hög kvalitet till
fördelaktig kostnad. Tierps kommun kommer fortsätta att använda sig av dynamiska
inköpssystem för infrastrukturarbeten, detta för att skapa goda möjligheter för mindre och
lokala leverantörer att delta i upphandlingar.
Enligt kommunens vision ska Tierps kommun vara en grön och harmonisk oas för hela livet.
Vid planering och byggande ska ett grönt, rent och tilltalande utseende eftersträvas.
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.
Kommande år berörs av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram för EUs vattendirektiv. Flera
av åtgärderna riktar sig till kommunerna och kommer innebära vissa ökade kostnader.
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 verka för att tillgången till förnybara drivmedel inom kommunen ökar. Kommunen ska
även ställa miljökrav vid upphandlingar, på exploatörer vid markanvisningar och på de
kommunala bolagen via ägardirektiv och genom det gemensamma arbetet kring avfall och
VA-planerna. Detaljplanering av befintliga och nya områden ska leva upp till hållbarhetskrav.
Vid all planering ska lösningar som främjar resurseffektivitet och minimerar påverkan på
ekosystemen eftersträvas.
Taxor inom renhållning och vatten- och avloppsverksamheten ska utvecklas för att möjliggöra
för medborgarna att leva hållbart. Det ska vara lätt att göra rätt vilket är centralt för att uppnå
ett cirkulärt samhälle som inte tär på begränsade resurser.
Hållbara samhällen och tätorter kräver fungerande grön infrastruktur och spridningsvägar för
djur och växter, och detta ska vara en integrerad del av samhällsplaneringen. Varierade
grönområden och skyddad natur skapar högre motståndskraft mot klimatförändringarna och
förser invånarna med flertalet ekosystemtjänster, bland annat luftrening, dagvattenhantering
och svalka vid värmeböljor. Vatten är en grundförutsättning för allt levande på jorden, och
rent vatten är en förutsättning för människors hälsa. En hållbar samhällsutveckling måste
därför säkerställa att vårt grundvatten samt våra sjöar och vattendrag inte förorenas.
Enligt kommunens naturvårdspolicy ska det finnas god tillgång till en rik och varierad natur
med goda förutsättningar för friluftsliv och rekreation. I ett samhälle där den psykiska ohälsan
ökar är det viktigt att kommunens invånare har nära till natur, grönska, rent vatten och att
dessa områden präglas av god tillgänglighet för alla. Det är viktigt för att gynna en god
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folkhälsa. Innan förtätning av bebyggd miljö sker ska tillräckligt stora ytor för
dagvattenhantering, natur och rekreation säkerställas. Även skolors behov av gröna utemiljöer
ska tillgodoses i planeringen.
Ny översiktsplan
Kommunfullmäktige beslutade hösten 2018 att utarbeta en ny översiktsplan. Arbetet har en
särskild beredningsgrupp som tillsatts av kommunfullmäktige. Beredningen har genomfört
medborgardialoger på flera orter för att fånga upp medborgarnas kunskap och intressen inom
det geografiska området. Arbetet har fortsatt under 2020 med fler samråd utifrån alla
synpunkter och idéer som kommit in. Under 2021 har en första version av samrådshandling
arbetats fram med stort fokus på att inkludera de medborgarsynpunkter som inkom under de
tidiga medborgardialogerna. Under 2021 ska internremiss inom den kommunala
organisationen genomföras, innan planen ställs ut för externt samråd.
Planläggning, exploatering och bostadsförsörjning
Kommunen arbetar kontinuerligt med planläggning av mark för såväl bostadsändamål som för
handel, verksamheter och andra funktioner. På grund av befolkningsökningen och en ökad
efterfrågan på bostäder i kommunen är detaljplaner för bostadsändamål prioriterat.
Planläggning av nya bostäder sker både i form av modernisering av befintlig bebyggelse,
komplettering genom förtätning inom befintlig bebyggelsestruktur liksom genom expansioner
genom etableringar av nya bostadsområden.
Ledstjärna i samhällsbyggnadsprocessen hela vägen från översiktsplan, genom detaljplan,
lovärenden, genomförande och till förvaltning ska vara ekonomisk, social och ekologisk
hållbarhet. Kommunen arbetar därför för att genom planläggning, upphandling och
genomförande skapa förutsättningar för variation på byggnadstyper, bostadsstorlekar,
upplåtelseformer och tillskapandet av allmänna platser och offentliga rum av hög estetisk
kvalitet, med en bredd av funktioner och som uppmuntrar till möten och aktivitet. Kommunen
utvecklar och provar nya samarbetsformer med exploatörer och externa aktörer för
genomförande av större exploateringar utan att belasta den kommunala ekonomin.
När nya bostadsområden planeras är det viktigt att på ett tidigt stadium planera för skola,
förskola samt lokaler och ytor för sport och fritid. Ytor för spontanidrott behövs för att skapa
attraktiva bostadsområden.
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.
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Mål

6. Rent vatten och sanitet för alla

Säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla.
Delmål
6.1 Förbättra vattenkvaliteten genom att minska föroreningar, stoppa dumpning och minimera utsläpp av farliga
kemikalier och material.
6.2 Effektivisera vattenanvändningen inom alla sektorer samt säkerställ en hållbar försörjning av sötvatten för
att förebygga vattenbrist och låga grundvattennivåer.
6.3 Verka för att återställa de vattenrelaterade ekosystemen, däribland våtmarker, floder och sjöar.

7. Hållbar energi för alla

Säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, hållbar och modern energi för
alla.
Delmål
7.1 Öka andelen förnybar energi i den kommunala energimixen och underlätta införandet av småskaliga
energilösningar.
7.2 Minska kommunens energiförbrukning, bland annat genom energieffektivisering.

9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering
samt främja innovation.
Delmål
9.1 Bygga ut en tillförlitlig och hållbar infrastruktur, där kollektivtrafik och olika mobilitetslösningar är en naturlig
del, för att stödja ekonomisk utveckling och människors välbefinnande.
9.2 Genom upphandling styra mot renare och smartare teknik.
9.3 Antal hushåll och verksamheter som är anslutna till snabbt och kapacitetsstarkt bredband ska öka.

10. Minskad ojämlikhet

Minska ojämlikheten inom och mellan länder.
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Delmål
10.7 Kommunens fysiska planering ska verka för att socioekonomisk segregation motverkas.

11. Hållbara städer och samhällen

Göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.
Delmål
11.1 Verka för till fullgoda och ekonomiskt överkomliga bostäder för alla.
11.2 Kommunen ska ha planberedskap för 300 bostäder per år. Fokus ska vara att planera i kollektivtrafiknära
lägen.
11.3 Skapa inkluderande tätortsmiljöer som erbjuder god tillgång till grönområden och offentliga platser och
som ger möjlighet att ta sig fram säkert som gång- och cykeltrafikant.
11.6 Ett gott utbud av offentlig och kommersiell service med hög kvalitet och tillgänglighet i hela kommunen.

12. Hållbar konsumtion och produktion

Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster.
Delmål
12.1 Minska mängden avfall genom åtgärder för att förebygga, minska, återanvända och återvinna avfall.
12.2 Matsvinnet ska minska.
12.3 Kommunens upphandlingar ska främja hållbar produktion och stimulera en cirkulär ekonomi.

13. Bekämpa klimatförändringarna

Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser
Delmål
13.1 Senast år 2045 ska kommunen inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser.
13.2 Klimatanpassa den fysiska planeringen för att begränsa klimatpåverkan och minska sårbarheten vid ett
förändrat klimat.
13.3 Kommunens och kommunkoncernens transporter ska vara fossilfria till år 2030.
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14. Hav och marina resurser

Bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt för en hållbar
utveckling.
Delmål
14.1 Förebygg och minska alla slags föroreningar i havet, i synnerhet från landbaserad verksamhet, såsom
marint skräp och tillförsel av näringsämnen.
14.2 Förvalta och skydda marina och kustnära ekosystem på ett hållbart sätt.
14.3 Verka för stärkta populationer av fisk och andra vattenanknutna arter, bland annat genom åtgärder som
förstärker fiskrekryteringen vid kusten.

15. Ekosystem och biologisk mångfald

Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart
bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt hejda
förlusten av biologisk mångfald.
Delmål
15.1 Integrera stadsgrönska och ekosystemtjänster vid planering, byggande och förvaltning i kommunens orter.
15.2 Bevara biologisk mångfald och säkerställ att värdefulla naturmiljöer får adekvat skydd och vårdas ur ett
framtidsperspektiv.
15.3 Vidta åtgärder för att stärka ekosystemtjänster och motverka minskning av biologisk mångfald och
spridning av invasiva arter på kommunägd mark.

Särskilda uppdrag
Särskilda uppdrag
6.3.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 under 2022.
6.3.e Kommunen ska verka för att kommuninvånare och kommunens företagare har den information och
medvetenhet som behövs för att göra medvetna val som främjar hållbar utveckling.
6.3.g Genomgång av hyreskontrakt inom bostadsbeståndet för att om möjligt tillgodose behov inom
kommunens egna verksamhetslokaler för att effektivisera lokalutnyttjandet och möta bostadsefterfrågan.
6.3.h Området södra villorna i Siggbo trädgårdsstad läggs ut på anbud inför tecknande av exploateringsavtal
för att hålla nere kommunens belåningsgrad och öka näringslivets medverkan i exploatering av området.
6.3.i Utreda möjligheterna för ytterligare delområden inom Siggbo trädgårdsstad att hantera via
exploateringsavtal.
6.3.j Mobilitetsplan (plan för hållbart rese- och transportsystem) för Tierps kommun ska färdigställas under
2022.
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Avsnitt 6.4 Kultur, fritid och friluftsliv
Utvecklingsförutsättningar
Kultur, fritid och friluftsliv är en av grundstenarna i ett väl fungerande samhälle 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, föreningar och
näringsliv. Internationella utblickar, utbyten och samarbeten är viktiga i ett mångkulturellt och
globalt samhälle.
Tierps kommun har också god tillgång på rik och varierad natur. Den långa, relativt
oexploaterade kuststräckan, Dalälvslandskapet och odlingslandskapet ger oss orördhet och är
bärare av tusenårig kulturhistoria. I kommunen finns flera naturreservat, ett kulturreservat, ett
biosfärområde och flera riksintressen för friluftslivet och naturvården.
Kommunen samverkar med föreningar och studieförbund. Kultur och Fritid ger bidrag till
arrangemang, aktiviteter och lokaler. Kommunen bidrar även med kompetens vid samverkan
och erbjuder föreningslivet subventionerade ändamålsenliga lokaler och mötesplatser.
För att förverkliga det som står i kommunens vision, att Tierps kommun är en grön och
harmonisk oas för hela livet, beaktas tillgänglighet och närhet till naturen i planeringen av
framtida bostadsområden. Det är en framgångsfaktor.
Nationell lagstiftning och styrande beslut
Delar av området är reglerat i nationell lagstiftning. Uppdrag runt bibliotek och skolbibliotek
regleras i bibliotekslagen respektive skollagen. Arbetet med att skydda och vårda kulturmiljön
regleras i kulturmiljölagen, miljöbalken och plan- och bygglagen. Enligt lagen om nationella
minoriteter och minoritetsspråk ska Tierps kommun bidra till att skydda och främja
minoritetsspråken och främja de nationella minoriteternas möjlighet att behålla och utveckla
sin kultur. Barnkonventionen medför åtaganden kring barns rätt till vila och fritid, till lek och
rekreation anpassad till barnets ålder samt rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga
livet.
Region Uppsala antog år 2020 en regional biblioteksplan för perioden 2020-2023 som
kommunen förhåller sig till. Kommunen förhåller sig också till de tio mål för
friluftslivspolitiken regeringen antog år 2012. I målen är utgångspunkten att friluftslivet bidrar
till hälsa, naturförståelse och regional utveckling.
Motion och friluftsliv
Kommunen tillhandahåller ett flertal anläggningar och områden för träning, rörelse och hälsa.
Exempel på dessa är sport- och motionshallar, specialsalar, ishallar, fotbollsplaner, utegym,
friidrottsanläggning och motionsspår. Vintertid är skidspåren attraktiva besöksmål. Det finns
tre inomhusbad; Tierp, Örbyhus och Karlholm och en utomhusbassäng i Örbyhus. I
Kulturhuset Möbeln finns en boulehall med fyra banor.
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.
Tillgången till friluftsliv är värdefullt både för den enskilda människan och för samhället i
stort. Att vistas i naturen kan medföra en rad positiva effekter för hälsan, till exempel minskad
stress, stärkt kognitiv förmåga och förbättrad psykisk hälsa. Det främjar också fysisk aktivitet
och ger möjlighet till sociala kontakter i en avkopplande miljö. Det är viktigt att alla
människor ges samma möjlighet att vistas i naturen och ha tillgång till friluftsliv. I samarbete
med bland andra Upplandsstiftelsen har ett antal speciellt utpekade Smultronställen i naturen
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tagits fram. Till smultronställena ska det vara lätt att ta sig och de ska ge förutsättningar för ett
bra besök. I anslutning till Upplandsledens vandringsled genom kommunen finns öppna
stugor för övernattning. Tämnaråns kanotled har förlängts och är nu på cirka 5 mil. Bryggor
för strandhugg, i och upptag har byggts.
Kommunala naturbad (några i samarbete med Upplandstiftelsen) finns i Mehedeby,
Fagerviken, Ängskär, Lövstabruk, Karlholm, Ullfors, Ubblixbo, Tobo och i Tierp.
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. Det nyöppnade Kulturhuset Möbeln
i centrala Tierp, samt biblioteken i kransorterna Örbyhus, Söderfors, Karlholm och Skärplinge
är viktiga platser för möten mellan människor men också med kulturupplevelser och för
kulturutövande i olika former som föreläsningar, utställningar, konserter, föreställningar med
mera. Arbetet med att nå ut till medborgarna pågår ständigt med utveckling av den
uppsökande verksamheten med projekt som bokbil, bokautomater och kapprumsbibliotek
även på de mindre orterna i kommunen. Kommunen arbetar med att alla invånare ska ha
möjlighet till kultur och välmående oavsett var i kommunen man bor.
Verksamheten med kultur i vården, med kulturprogram och studiecirklar, ger möjlighet till
social gemenskap, minnesträning och trivsel. Bibliotekens uppsökande arbete med ”Boken
kommer” riktar sig till de som inte har möjlighet att ta sig till biblioteken i kommunen.
Den offentliga konsten finns på olika ställen runt om i kommunen. Arrangemanget ”Konst på
väg” med öppet hus hos konstnärer och konsthantverkare i Tierps kommun lockar 15 000
besök.
Tierps kommun har också ett rikt musikliv. Konsertserien Konsertkarusellen är ett samarbete
mellan Musik i Uppland, Tierps kommun och det lokala föreningslivet. Flera konserter i olika
genrer genomförs under året och på olika orter. Kommunen har även en rik folkmusik- och
folkdanstradition. Genom Sveriges första och enda folkmusikinstitut, Eric Sahlström
Institutet, tas kunskaper och erfarenheter inom folkmusik- och folkdansområdet tillvara och
utvecklas. I kommunen finns flera spelmanslag och ett folkdanslag, spelmansstämmor
anordnas vid flera tillfällen under året. Lövstabruks kammarmusikfestival och Musik i
Orangeriet på Örbyhus slott erbjuder under sommaren högklassig musik. Musiklivet är också
mycket aktivt genom Norra Upplands Kammarorkester och kulturskolan i Tierps kommun
uppträder löpande under året och är ett nav i de goda samarbeten som bedrivs inom
musiklivet.
Psykisk hälsa
Den psykiska ohälsan har ökat i samhället och vi måste i samverkan med andra aktörer arbeta
aktivt med att stärka den psykiska hälsan. Tierps kommun arbetar förebyggande tillsammans
med Region Uppsala. Projektet Dans för hälsa är nu ordinarie verksamhet och nya projekt
växer fram med liknande syfte och målsättning. 2021 startar Trummor för hälsa, Fysisk
träning för hälsa och Motor för hälsa. Friluftsliv har också en dokumenterad effekt på psykisk
hälsa. Kommunen arbetar med att ytterligare tillgängliggöra naturen och att stimulera till
uteverksamheter. Aktiviteter ute har under tiden med coronasmitta ökat och vi tror att den
trenden kommer att hålla i sig. Utvecklingen av utemiljö som stimulerar till ett aktivt liv
kommer att bli allt viktigare i det framtida samhället.
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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.
Bokäventyret är ett samarbete mellan Kulturskolan och biblioteksverksamheten där fokus
ligger på att stärka läsupplevelser med estetiska uttryck som exempelvis skapande i bild och
form, dans, rytmik, drama och gestaltning. Målet är att väcka nyfikenhet hos barnen och
skapa en djupare förståelse för det lästa genom att få uttrycka sig varierat.
Tierps kommun har en kulturgaranti där alla barn genom en Kulturslinga får ta del av olika
kulturupplevelser varje år. Tierps kommun har även Kulturarvstrappan där barnen i skolan tar
del av det lokala, materiella och immateriella kulturarvet.
Fritidsgårdarna i kommunen är en träffpunkt för barn och unga och anordnar flera olika
kulturarrangemang och aktiviteter under skolloven. Fritidsgårdarna är kostnadsfria och finns i
orterna Tierp, Örbyhus, Söderfors och Skärplinge. Fritidsgårdarna är HBTQ-certifierade.
Idrottsanläggningar, sporthallar och bad ger förutsättningar för fysisk aktivitet och rörelse för
barn och ungdomar. Genom föreningslivet och skolan skapas många aktiviteter på
anläggningarna. Tierps kommun arbetar för en vattensäker kommun där simundervisning, lek
och plask är en viktig del för att säkerställa simkunnigheten.
Kommunen prioriterar också utemiljön för barn och ungdomar. I Karlholm, Skärplinge,
Söderfors, Tierp och Örbyhus finns 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. Digitala och fysiska
mötesplatser med kompetent personal och gott värdskap ger människor livsglädje.
Kulturhuset Möbeln är ett levande hus som genom liv och verksamhet blir en mötesplats för
alla. I Kulturhuset Möbeln finns lärcentrum som erbjuder högskole- och universitetsstuderande möjligheter till studier och tentamen. Biblioteken, baden och Vegavallen är
exempel på andra inkluderande mötesplatser som kommunen driver. Mer öppet i biblioteken i
kransorterna skapar ökad tillgänglighet. Kommunens offentliga konst erbjuder vardagliga
möten med konst för medborgarna i gemensamma utemiljöer.
Mål

3. God hälsa och välbefinnande

Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar.
Delmål
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Delmål
3.1 Säkerställa kultur- och fritidsaktiviteter för alla, oavsett kön, bakgrund eller ekonomiska förutsättningar.
3.2 Säkerställa ett tillgängligt friluftsliv för alla, oavsett rörelseförmåga.
3.3 Säkerställa god tillgång till grönområden med höga rekreations- och naturvärden, som stimulerar till lek och
utevistelse.

4. God utbildning för alla

Säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt
lärande för alla.
Delmål
4.4 Ge goda förutsättningar för livslångt lärande, bildning och tillgång till ett rikt kultur- och fritidsliv för alla.

5. Jämställdhet

Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt.
Delmål
5.1 Kommunens verksamheter ska planeras utifrån både kvinnor och mäns, flickors och pojkars behov och
resurser ska fördelas likvärdigt mellan könen.

10. Minskad ojämlikhet

Minska ojämlikheten inom och mellan länder.
Delmål
10.2 Verka för att alla människor, oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning, etnicitet, ursprung, religion eller
ekonomisk eller annan ställning, blir inkluderade i det sociala, ekonomiska och politiska livet.

11. Hållbara städer och samhällen

Göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.
Delmål
11.4 Stärka arbetet för att skydda och trygga våra kultur- och naturarv.
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Delmål
11.5 Säkerställa möjligheten till tätortsnära friluftsliv.

14. Hav och marina resurser

Bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt för en hållbar
utveckling.
Delmål
14.4 Främja ett hållbart fritidsfiske genom att skapa bättre förutsättningar för naturlig fiskreproduktion.
14.5 Verka för att det ska finnas tillräcklig infrastruktur för att minska fritidsbåtars påverkan på marina
ekosystem.
14.6 Minska mängden plastavfall som hamnar i haven.

15. Ekosystem och biologisk mångfald

Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart
bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt hejda
förlusten av biologisk mångfald.
Delmål
15.4 Förvalta och tillgängliggöra kommunens grön- och naturområden så de både utvecklar höga naturvärden
och lockar till utevistelse.
15.5 Informera om natur- och kulturvärden i tätortsnära miljöer för att öka medvetenheten hos
kommuninnevånare och besökare.

Särskilda uppdrag
Särskilda uppdrag
6.4.a Ökat deltagande i det lokala föreningslivet ska stödjas då brobyggandet mellan människor via den ideella
sektorn är nyckeln till att möta de utmaningar som pågående värderingsförändringar ger upphov till.
6.4.c Översyn och effektivisering av lokaluthyrning, hyror och avgifter inom Kultur och fritidsverksamheten.
6.4.d Aktiv samverkan kring gränsdragningslistor med TKAB för minskade driftkostnader för anläggningar.
6.4.e Under våren 2022 inrättas en funktion för samverkan med civilsamhället. Arbetet med den lokala
överenskommelsen (LÖK) med föreningarna utvecklas och ett föreningsråd för samverkan inrättas.
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Avsnitt 6.5 Näringsliv och arbete
Utvecklingsförutsättningar
För arbetsgivarna är Tierps kommuns gynnsamma läge mellan två större städer 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 samt fiberutbyggnaden 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 en annan kommun. Det gör att vi har en negativ nettopendling och
pendlingsunderskottet har legat ungefär lika sedan år 2015 och låg 2019 på -2327 personer.
Den största utpendlingen sker till Uppsala kommun och Arlanda flygplats. Därefter till
Östhammars kommun med Forsmark som stor arbetsgivare.
I 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.
Det är i dagsläget osäkert vilka följder Covid-19 får för företagen på lång sikt i kommunen,
men trots insatser såväl nationellt som kommunalt ser vi ett ökande antal varsel och
permitteringar hos fler av våra större företag. Många småföretag har fått se en kraftigt
minskad omsättning och har ett fortsatt tufft ekonomiskt läge våren 2021. Dock var antalet
konkurser i kommunen under 2020 färre än året innan.
Kommunens stora tillverkande företag har påverkats av pandemin på olika sätt. Större
permitteringar och varsel genomfördes, medan andra företag har behövt anställa mer personal
på grund av den ökade orderingången. I slutet på 2020 stabiliserade sig läget något och många
som inledningsvis blev permitterade kunde återgå till ordinarie arbetstid. Under första halvan
av 2021 är läget stabilt för de största företagen, men ytterst osäkert eftersom de är beroende av
såväl en bra orderingång som leverans av komponenter och reservdelar.
Småföretagare, främst inom handeln och besöksnäringen har inför sommaren 2021 ett fortsatt
mycket tufft ekonomiskt läge och dessa näringar har under senaste året varit i behov av olika
typer av insatser och projekt för att kunna möta nya målgrupper samt ställa om sina företag.
Reserestriktionerna under 2020, tillsammans med en klimatdebatt och valutakurser, har gjort
att den inhemska målgruppen valde att semestra i Sverige. Det ser ut som att denna trend
kommer hålla i sig även efter pandemin. Det finns stora möjligheter att vända det tillstånd
som krisen skapat till ett tillfälle som skapar en långsiktigt robust och hållbar besöksnäring.
Samverkansinsatser på kommunal, regional och nationell nivå krävs. Tierps kommun har flera
intressanta besöksmål med varierande tillgång till service. Såväl 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, liksom företagande inom konsthantverk, mat och det
småskaliga kustnära yrkesfisket.
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Nationell lagstiftning och styrande beslut
Regeringens landsbygdsproposition från 2018 har ett tydligt fokus att skapa förutsättningar
för landsbygderna att utvecklas. Propositionen innehåller mål och inriktningar som kan
komma att påverka kommunernas åtaganden inom landsbygdsutveckling. Några exempel är
satsningarna på bredband, service i landsbygder, ökad statlig närvaro, lärcentra och
livsmedelsstrategin.
År 2021 ska Regeringen för första gången presentera en besöksnäringsstrategi. Det ska vara
en strategi mot 2030 och den kommer fokusera på hållbarhet, digitalisering, platsutveckling
samt samverkan. Staten ska ha en mer aktiv roll inom besöksnäringen samt att den kommer
följas upp av handlingsplaner.
Under 2021 påbörjades arbetet med en ny Regional besöksnäringsstrategi Uppsala län
”Utveckla en växande besöksnäring” som ska vara en strategisk prioritering som kan komma
att påverka kommunens åtaganden och insatser inom besöksnäringen.
Under 2021 påbörjades även framtagandet av en ny strategi för Leader för programperioden
2023-2027. Leader möjliggör för de som bor i en landsbygd att förverkliga sina egna idéer
och visioner om hur bygden kan utvecklas, genom finansiellt stöd.
Sysselsättning i relation till socialt utanförskap
Pandemin har påverkat delar av arbetsmarknaden negativt. Det har resulterat i en ökad
arbetslöshet i Tierps kommun och uppgick år 2020 till 7,8 procent i åldrarna 16-64 år, vilket
är något högre än snittet i riket som var 7,4 procent. Kommunen ser utmaningar att nyanlända
och de som står längt ifrån arbetsmarknaden hamnar ännu längre ifrån ett arbete i och med
detta. Kommunen behöver utveckla nya arbetssätt, öka samverkan och skapa förutsättningar
för att dessa människor ska komma ut i arbete eller studier. Ett exempel är projektet
Växthuset som ger möjlighet till praktiskt arbete genom odling där individer förbereds för
arbetsmarknaden.
Tierps kommun är en av tolv kommuner som tillsammans med SKR (Sveriges Kommuner
och Regioner) är med i projektet Utvecklingsnätverk sociala företag. Målet är att öka
kunskaperna om hur vi bäst främjar socialt företagande i kommunen för att exempelvis hitta
nya vägar att få ut fler människor på arbetsmarknaden. Det handlar om samverkan genom
både genom dialog och på formella grunder, som upphandlingar, samverkansavtal och IOP:er
(Idéburet Offentligt Partnerskap), och arbetet berör även föreningslivet i kommunen.
Näringslivsarbete
Näringslivsarbetet syftar till att skapa och underlätta utvecklingen av ett starkt näringsliv med
många arbetstillfällen inom flera branscher, som skapar bättre förutsättningar i såväl låg- som
högkonjunktur.
Företagsetableringar underlättas genom snabbt och effektivt bemötande samt ett skräddarsytt
team av tjänstemän som möter företagets behov under ett tidigt skede. Näringslivsarbetet
präglas av ett starkt kundfokus där relationer, förtroende, problemlösning och snabb hantering
är prioriterat. Medborgarservice är en väg in som ansvarar för att underlätta kontakten mellan
kommunen, medborgaren och företagare.
Varje år följer kommunen två olika näringslivsrankingar för att kontinuerligt följa
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 av myndighetsprocessen från
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ansökan till beslut sker för att ytterligare underlätta för företagen samt att försöka möte
företagen där de önskar.
Kompetensförsörjning
Den statliga styrningen av Yrkesvux, genom riktade statsbidrag, har sedan år 2017 drivit på
för ett utökat regionalt samarbete i planering och genomförande av yrkesutbildningar för
vuxna. En kartläggning över arbetskraftsbehovet i Tierps kommun visar på en brist inom
framförallt tre områden: 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.
Kommunen har ett tätt samarbete med företagen för att tillsammans med dem skapa
utbildningsinriktningar inom vuxenutbildningen och gymnasiet som motsvarar
arbetsmarknadens behov.
Samverkan
Kommunen är aktiv inom flertalet olika samverkan- och utvecklingsnätverk, samt deltar i
olika projekt för att främja utvecklingen av både näringslivet, besöksnäringen samt
landsbygderna.
Stockholm Business Alliance är ett utvecklingsnätverk för att bibehålla och skapa nya
företagsetableringar och branscher inom kommunen. Genom nätverket får kommunen
information om framtida etableringar och yttre påverkansfaktorer såsom elförsörjning,
slutförvaring av kärnavfall, fyrspår Uppsala-Stockholm samt Arlanda flygplats utveckling.
För att stödja landsbygdsutveckling samarbetar kommunen med lokala utvecklingsgrupper
och deltar i deras lokala utvecklingsprojekt på olika sätt. Exempelvis Framtid Hållnäs, som
drivs av Hållnäs Sockenråd eller det tidigare projektet Framtidsfabriken, som drevs av
Utveckla ÖTV.
Besöksnäringsprojekt bedrivs både med Biosfärområdet Nedre Dalälven, Region Uppsala och
angränsande kommuner. Destinations-appen "Upplev Norduppland" skapades tillsammans
med Älvkarleby kommun.
För att korta livsmedelskedjorna och utveckla de gröna näringarna i kommunen drivs under
2020 och 2021 projektet NärMat i samverkan med LRF och ÄT Uppsala län. Detta möjliggör
för flera lokala lantbrukare att delta i kommunens upphandlingar och på så sätt öka andelen
närproducerad mat i skola, vård och omsorgsverksamheter i kommunen. När projektet är
avslutat ska de olika verksamheterna i kommunen fortsätta arbetet med att öka andelen lokal
mat samt öka förståelsen för matens betydelse kopplat till Agenda 2030.
Mål

5. Jämställdhet

Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt.
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Delmål
5.3 Tillförsäkra kvinnor fullt och faktiskt deltagande och lika möjligheter till ledarskap på alla beslutsnivåer i det
politiska, ekonomiska och offentliga livet.
5.4 Öka andelen kvinnligt företagande.

8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv
sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla.
Delmål
8.1 Stödja utvecklingen av arbetstillfällen för alla grupper, även de som står långt från arbetsmarknaden.
8.2 Minska andelen ungdomar som varken arbetar eller studerar.
8.3 Kommunens uppdrag som kontrollmyndighet, markägare och tillståndsgivare ska ske på ett rättssäkert,
effektivt och professionellt sätt för att skapa bästa förutsättningar för näringslivet att bedriva sin verksamhet och
växa.
8.4 Verka för att bibehålla och öka antalet företag och stärka positiva attityder till entreprenörskap och
företagande.
8.5 Stärka framväxten av en hållbar turism som skapar arbetstillfällen och främjar lokal kultur och lokala
produkter.

9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering
samt främja innovation.
Delmål
9.4 Samverka med universitet, högskolor och företag för att bidra till ny kunskap och innovationer.

10. Minskad ojämlikhet

Minska ojämlikheten inom och mellan länder.
Delmål
10.3 Motverka utanförskap och öka allas upplevda trygghet och hälsa.
10.4 Fler nyanlända ska ha lämnat etableringsuppdraget för att börja arbeta eller studera.
10.5 De socioekonomiska skillnaderna ska minska.
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12. Hållbar konsumtion och produktion

Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster.
Delmål
12.4 Produktionen från jordbruks- och trädgårdssektorn ska öka med 35 procent samt dess produktionsvärde
ska öka med 50 procent till år 2030.
12.5 Produktionsvärdet från ekologiska livsmedel ska öka med minst 200 procent till år 2030.

Särskilda uppdrag
Särskilda uppdrag
6.5.a Fortsätta arbetet med att digitalt marknadsföra de utflyktsmål som finns i kommunen.
6.5.c Arbeta med att lyfta fram kommunens attraktivitet för företag, skapa goda förutsättningar för
nyetableringar av hållbara företag och säkra upp att redan etablerade företag stannar i kommunen och ges
förutsättningar att utvecklas.
6.5.d I samband med att Arbetsförmedlingen omorganiseras ska kommunen arbeta aktivt för ratt åta sig
eventuella uppdrag som utlyses.
6.5.f Under 2022 genomföra en översyn av kommunens arbete med näringslivsfrågor kopplat till service
gentemot det lokala näringslivet med bäring på utvecklingsmöjligheter.
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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
öka chanserna till trygghet för särskilt utsatta invånare och grupper. Inom de närmaste åren
kommer antalet äldre över 65 år att öka. Andelen äldre i förhållande till befolkningen i Tierps
kommun beräknas att öka med fyra procentenheter, från 20 procent år 2019 till 24 procent år
2022 och framåt.
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 den länsgemensamma handlingsplanen som
syftar till att främja invånarnas psykiska hälsa.
Åren med högkonjunktur har haft en positiv effekt. Mellan år 2014 och 2018 minskade
utbetalningarna för ekonomiskt bistånd med 28 procent, vilket motsvarar 9,2 miljoner. Under
2020 ökade kostnaderna för försörjningsstödet med ca 12% mot 2019. Antal
biståndsmottagare har ökat med 10,6% under samma period. Ökningen beror på att fler
ekonomisk svaga hushåll flyttat till kommunen. En trend av social dumpning kan skönjas.
Ännu har ingen större effekt av Covid-19 märkts. Under 2021 kan det dock antas vara fler
personer som blir utförsäkrade från a-kassan. Det kan också vara svårare för gymnasieelever
att komma ut i arbete. Att komma in på högskolan kan också bli en utmaning då
antagningspoängen vanligtvis höjs när arbetslösheten ökar.
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. En översyn av socialtjänstlagen
presenterades i juni 2020. Utredningens större förslag handlar om förebyggande och
tillgänglig socialtjänst, planering av insatser, kunskapsbaserad socialtjänst och möjligheten att
ge insatser utan föregående behovsprövning. LSS-utredningen presenterade sina förslag i
januari 2019 och regeringen sände förslagen på remiss hösten 2020. Utöver LSS-utredningen
pågår parallellt inom området personlig assistans både beslutade lagändringar, redovisade och
pågående utredningar.
I januari 2021 avslutades utredningen ”Samordnad utveckling för god och nära vård” SoU
2017:01 med delbetänkandet ”Rätt stöd till psykisk hälsa” SoU 2021:6. Dessa utredningar
belyser vikten av samverkan mellan kommuner och regioner för att möta utmaningarna för
framtidens vård och omsorg. Utredningarna är grunden till det omställningsarbete som sker
inom Uppsala län under den gemensamma rubriken Effektiv och nära vård 2030.
Även inom området kompetens pågår flera statliga utredningar. Regeringen har bland annat
tillsatt en Nationell samordnare för kompetensförsörjning i vård och omsorg om äldre
(S2019:04). Samordnaren ska stödja kommunerna genom att bland annat stimulera
förändringsarbete för en attraktivare arbetsmiljö, stärka ledarskapet samt föreslå
välfärdstekniska lösningar som kan avlasta personalen. Uppdraget ska slutredovisas 15 juni
2021. En reglering av yrkestiteln undersköterska har föreslagits av regeringen. Det pågår även
en nationell översyn av kompetenskrav för personal inom bostad med särskild service inom
LSS.
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Utifrån Coronakommissionens rapport har regeringen tillsatt en utredning om en ny
äldreomsorgslag och stärkt medicinskt kompetens i kommunerna. Denna utredning ska
presentera sitt resultat i juni 2022.
Statlig styrning genom särskilda bidrag
Utöver den nationella styrning som finns genom lagstiftning och nationella riktlinjer sker viss
styrning och prioritering inom området genom särskilda bidrag från staten.
Tierps kommun har tagit del av stimulansmedel för att under 2021 ta fram en suicidpreventiv
plan som ska implementeras under 2022. Vidare har flera satsningar gjorts inom
äldreomsorgen genom ett riktat bidrag för ökad kompetens samt ett mer generellt bidrag för
att stärka äldreomsorgen.
Kommunen har tilldelats medel för att utveckla arbetet med familjehemsvård för barn och
unga. Även i arbetet mot våld i nära relation har kommunen beviljats medel för att fortsätta
driva och utveckla arbetet.
Samverkan med andra huvudmän och civilsamhället
För att på bästa sätt ge stöd till de individer som behöver det krävs att kommunen samverkar
med andra huvudmän. Region Uppsala driver förändringar och förnyelse av dagens
vårdstruktur för att anpassa vården till nya behov. Arbetet sker inom huvudprojektet Effektiv
och nära vård 2030. Tierps kommun deltar i de delar som rör den nära vården i kommunen
och en etablering av ett vårdcentrum i Tierp. Det innebär att vården ska komma närmare
invånarna både geografiskt, digitalt, tillgänglig och relationellt. En del i detta är utvecklingen
av vård i hemmet där kommunen och regionen har ett delat ansvar.
Öppenvården finns för den som har beroendeproblematik, och drivs i samarbete med Region
Uppsala. Det finns även pågående samarbeten och projekt med bland annat mödrahälsovården
och barnhälsovården för att öka tidig upptäckt. Fortsatt finns en stark samverkan inom
familjecentralen; öppna förskolan, barnhälsovården, mödrahälsovården och
familjestödsenheten.
Individ och familjeomsorgen har idag samarbete, i form av idéburna offentliga partnerskap
(IOP), 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 äldreoch 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.
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 arbetar med att ta fram
nya rutiner för arbetet med våld i nära relation. I samarbete med Nationellt centrum för
kvinnofrid (NCK) och Länsstyrelsen utbildas medarbetarna regelbundet och årligen i hur de
ska upptäcka de personer som blir utsatta.
Mycket samverkan sker internt inom kommunen och tillsammans med Region Uppsala i
arbetet med förebyggande och hälsofrämjande insatser, helt i linje med Agenda 2030. Kosten
är central för att minska undernäring hos våra äldre och varje dag tillagar kommunen ca 500
portioner till äldreomsorg och hemtjänst. Det innefattar att erbjuda hälsosamma och
näringsriktiga måltider om dessutom tar hänsyn till klimat och miljö. Intern samverkan i
kommunen pågår även för att öka andelen lokalproducerade råvaror i kosten. På så vis kan
måltidsupplevelsen för de äldre stärkas. Denna satsning från kommunen möjliggör dessutom
för äldreomsorgen att besöka närliggande gårdar.
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Digitalisering
Då färre medarbetare ska ge stöd till fler medborgare behövs nya arbetssätt. Digitalisering och
e-hälsa kan vara en lösning för att frigöra resurser och öka kvaliteten för brukarna. Det pågår
ett aktivt arbete med att utifrån både brukarnas och verksamhetens behov se över och utveckla
tjänster som kan ersätta eller komplettera befintligt arbetssätt. Enligt Vision e-hälsa 2025[1] är
målsättningen att Sverige år 2025 ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och
e-hälsans möjligheter. E-hälsa är att använda digitala verktyg och utbyta information digitalt
för att uppnå och bibehålla hälsa det vill säga fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande.
Kommunen har sedan våren 2020 en e-tjänst för ekonomiskt bistånd och för
bostadsanpassningsbidrag. Fler e-tjänster kommer sannolikt att införas framöver.
[1]Vision e-hälsa 2025 är statens och Sveriges kommuner och landstings gemensamma
utgångspunkter för digitalisering i socialtjänst och hälso- och sjukvård.
Kompetensförsörjning
Det är en stor utmaning att rekrytera medarbetare med rätt kompetens inom området. Då fler
invånare behöver stöd ökar behovet av medarbetare. I dagsläget används inhyrd personal för
att kunna utföra ett rätts- och patientsäkert arbete. Det gäller framför allt socialsekreterare,
biståndshandläggare och sjuksköterskor. Målet är att minska beroendet av inhyrd personal.
Inom socialtjänstens barn- och ungdomsvård finns det krav på att handläggare ska ha avlagt
svensk socionomexamen.
Samtidigt behöver kommunen jobba med att skapa en god personalkontinuitet för att
minimera antalet personer den enskilde möter. Detta är främst en utmaning inom
äldreomsorgen där det finns tendenser nationellt att vilja dela upp arbetsuppgifter mellan olika
yrkesgrupper för att möjliggöra sysselsättning för fler. Samtidigt behövs en översyn av vilka
arbetsuppgifter som kan utföras av andra yrkesgrupper.
Då den digitala utvecklingen till stor del påverkar området finns ett behov av att öka den
digitala kompetensen hos medarbetarna.
Omsorg och vård på hemmaplan
Allt mer stöd ges i brukarens hem. Den yngre generationen personer med
funktionsnedsättning efterfrågar delvis andra typer av boendeformer. Det gäller både den
fysiska utformningen av bostaden som tillgången till personalstöd. Ett tillgänglighetsanpassat
boende - och samhälle generellt - underlättar för personer med funktionsnedsättning att i
högre grad leva ett självständigt liv. Inom äldreomsorgen har inriktningen under flera år varit
kvarboendeprincipen. En utmaning är att kunna erbjuda ett likvärdigt utbud i hela kommunen.
Under 2020 har IFO fokuserat på att förstärka hemmaplanslösningar för barn och unga. Detta
har bland annat inkluderat uppbyggnad av ungdomsenheten som ger ett utökat stöd på
hemmaplan för ungdomar. En behandlare som ska fokusera på skadligt bruk/missbruk hos
ungdomar har anställts.
Antalet barn som placerats har minskat under år 2020 men trots detta har kostnaderna ökat
vilket delvis beror på ökade avgifter hos de särskilda ungdomshemmen. De höga kostnaderna
för placeringar av barn och det faktum att så många barn i Tierp blir föremål för anmälan till
socialtjänsten är bekymmersamt. Kommunen arbetar med att utveckla förebyggande och
tidiga insatser inom såväl hemmaplanslösningar som öppna stöd- och vårdinsatser.
Ett större fokus behöver läggas på förebyggande arbete inom hela socialtjänsten. Kommunen
erbjuder därför ett brett stöd som inte kräver beslut om bistånd. Under 2020 och 2021 har
icke-biståndsbeviljade insatser utökats till att även omfatta ungdomar med skadligt
bruk/missbruk av alkohol/droger, familjerådgivning samt en krismottagning för män.
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Tidig upptäckt och tidiga insatser ska även främjas genom öppna förskolan. Detta har redan
påbörjats genom att öppna förskolan nu bedriver mer av sin verksamhet på andra platser i
centralorten samt på andra tätorter runtom i kommunen. Öppna förskolan har en enkel väg
över till familjestödsenheten. Ett ökat samarbete planeras även mellan Individ- och
familjeomsorgen och förskolan.
Förändrade behov, nya målgrupper
Utvecklingen inom hälso- och sjukvården gör att fler personer lever med stora
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.
För att med den mindre kommunens resurser nå framgång och kunna påverka i samverkan
med stora aktörer såsom till exempel Region Uppsala så finns ett ökat behov av samverkan
med de andra mindre kommunerna i länet.
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 finnas hos
medarbete i socialtjänsten.
Våld i nära relation är fortsatt ett växande problem i samhället i stort och så även i Tierps
kommun. Sedan januari 2021 bedrivs familjerådgivning genom den egna familjestödsenheten.
Detta ökar möjligheten för motiverande stöd till andra insatser inom kommunen om ett sådant
behov finns. Familjestödsenheten har även startat upp en Krismottagning för män för att i
första hand arbeta förbyggande mot olika former av våld i nära relation. Det finns tankar om
att senare utöka detta till att även innefatta behandling för våldsutövare.
Mål

1. Ingen fattigdom

Fattigdom omfattar fler dimensioner än den ekonomiska. Fattigdom innebär bl.a. även brist
på frihet, makt, inflytande, hälsa, utbildning och fysisk säkerhet.
Delmål
1.1 Andelen vuxna och barn som lever i ekonomisk utsatthet ska minska
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2. Ingen hunger

Avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning och förbättrad nutrition samt främja
ett hållbart jordbruk
Delmål
2.1 Arbeta för bevarande av viktiga jordbruksmarker samt en hälsosam och näringsrik kost inom skola, vård
och omsorg.
2.2 Stärk måltidsverksamheterna för att minska risk för undernäring hos äldre.

3. God hälsa och välbefinnande

Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar.
Delmål
3.4 Kommuninvånarnas självskattade hälsa ska öka och skillnaderna mellan grupper och individer ska minska.
3.5 Stärk arbetet för att förebygga och behandla drogmissbruk, inklusive narkotikamissbruk och skadligt
alkoholbruk.
3.6 Minskad psykisk ohälsa hos såväl vuxna som barn.
3.7 Minskad ofrivillig ensamhet bland äldre.
3.8 Kommunen ska arbeta för att mer vård, inklusive specialistvård, ska erbjudas nära.

5. Jämställdhet

Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt.
Delmål
5.6 Minimera och förebygg alla former av våld mot kvinnor och flickor i det offentliga och privata rummet,
inklusive våld i nära relationer, hedersrelaterat våld, sexuellt utnyttjande och andra typer av exploatering.

10. Minskad ojämlikhet

Minska ojämlikheten inom och mellan länder.
Delmål
10.6 Ökning av andelen brukare som anser att de får bestämma om saker som är viktiga.
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Särskilda uppdrag
Särskilda uppdrag
6.6.a Verka för hemmaplanslösningar istället för placeringar av barn, ungdomar och vuxna där kommunens
kunskaper, erfarenheter och arbetssätt kan användas.
6.6.c Utveckla måltiderna för äldre så att den bidrar till förbättrad hälsa och högre livskvalitet.
6.6.d Utveckla insatser för att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre.
6.6.e Arbeta fram nya arbetssätt för att öka kontinuiteten 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.
6.6.i Aktivt arbete med föräldrar genom samverkan mellan SFI/vuxenutbildning/arbets-marknadsenheten och
familjeenheten i syfte att stärka föräldraskapet samt stoppa och förebygga förekomsten av våld i hemmet.
6.6.m Förstärkt nattbemanning på vård och omsorgsboendena.
6.6.n Utökning med en tjänst för arbete med beroende och våld i nära relationer.
Samt uppdrag finansierade av statens tillskjutna tillfälliga medel i de generella statsbidragen för år 2021 och år
2022.
6.6.k.x Hälsomedel: Inom det gemensamma vårdomställningsprogrammet Effektiv och nära vård är en viktig
del förstärkt geografiskt hälsouppdrag som är lagt till Tierps vårdcentrum med bäring på att kommunens
invånares ohälsotal är högt. Det är viktigt att gemensamt arbeta med åtgärder via detta område inom
samverkansstrukturerna mellan regionen och kommunen. Hälsomedlen är avsedda att användas för insatser
och utvecklingsdelar som sker under 2021 och 2022 och är av engångskaraktär men som lägger grunden för
ökad hälsa. Inom hälsomedlen ingår också en matchning av regionens arbete med cykelturism där kommunen
tillsammans med regionen ska ta fram en åtgärdsplan för ökad cykelbarhet. Detta kommer tillgodose det behov
som såväl medborgardialogerna inom översiktsplaneområdet lyft som sommarens erfarenheter från hemester
och att det finns ett stort allmänintresse kring hälsofrämjande aktiviteter.
6.6.l.x Sociala medel: Antalet orosanmälningar för barn har ökat drastiskt senaste åren och kostnader för
placeringar och insatser ökar i hög takt. Sociala medel är avsedda för att möta delar av de föreslagna
åtgärderna och insatserna som framkommer utifrån den analys som givits i uppdrag till utskottet barn och
ungdom att ta fram. Delar som inte ryms inom befintlig ram och uppdrag för individ och familj eller delar av akut
karaktär finansieras med dessa medel.
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Avsnitt 6.7 Kommunen som arbetsgivare
Utvecklingsförutsättningar
Tierps kommun har cirka 1600 tillsvidareanställda varav andelen kvinnor är cirka 80 procent.
Antalet årsarbetare uppgick år 2020 till 1 810, vilket är all arbetad tid, oavsett
anställningsform. Av kommunens totala budget är cirka 60 procent personalkostnader.
Medelåldern är 46 år. Kommunens rekryteringsbehov i samband med åldersavgångar kommer
att öka för att nå sin kulmen när de som i dag befinner sig i intervallet 50-59 år pensioneras.
Totalt 284 av kommunens medarbetare uppnår pensionsålder (65 år) inom de närmaste fem
åren. Pensionsåldern kan dock sträcka sig till 68 år och kommer att förlängas till 69 år.
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
kompetensförsörjningen 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. Strategin kommer att revideras våren 2021 och följa
den strategi som SKR beslutat om i slutet av 2020.
Nationell lagstiftning och styrande beslut
Det finns arbetsrättsliga lagar och föreskrifter samt centrala- och lokala kollektivavtal som
arbetsgivare måste följa. De centrala kollektivavtalen förhandlas fram och tecknas av SKR
och de centrala fackliga organisationerna. Några exempel på arbetsrättsliga lagar är
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 genomfördes i Tierps kommun under december 2020.
Inspektionen syftade till att kontrollera hur kommunen arbetar med den årliga uppföljningen
av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Efter genomförd granskning har arbetsmiljöverket
funnit brister i den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet samt brister i
rutinerna för densamma. Arbetsmiljöverket kommer att följa upp de brister de funnit i början
av 2022. Vid deras uppföljning ska bristerna vara åtgärdade.
Med anledning av bristerna som arbetsmiljöverket funnit i sin granskning kommer en tydlig
rutin för den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet att utarbetas. Rutiner
och arbetssätt i alla delar av kommunens verksamhet ska säkerställa att brister upptäcks,
dokumenteras och åtgärdas. Arbetet kommer att ske i samverkan.
Av det centrala kollektivavtalet mellan Kommunal och SKR framgår 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. Heltid som norm ska vara infört 2024-12-31
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
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organisationen och gentemot övriga samhällsfunktioner. Närheten till universitet och
högskolor ger goda utvecklingsmöjligheter. Det är lätt att pendla till och från Tierp”.
De viktigaste marknadsförarna av Tierps kommun som attraktiv arbetsgivare är medarbetarna
i kommunen. Alla former av strävanden i syfte att leva upp till arbetsgivarvarumärket är ett
viktigt marknadsföringsarbete. Närvaron i sociala medier kommer att utvecklas för att
marknadsföra arbeten i den kommunala sektorn.
Hälsofrämjande arbetsgivare
Sjukfrånvaron var 8,3 procent under 2020 varav långtidssjukfrånvaron var 33,3 %.
Motsvarande siffror för 2019 var 7,2 % varav långtidsfrånvaron var 48 %. Det är dock svårt
att jämföra siffrorna mellan åren på grund av pandemin då medarbetare uppmanats vara
sjukskrivna för minsta symtom tills de kunnat konstatera att de är smittfria. Den totala
sjukfrånvaron för kvinnor uppgick till 9,3 procent och för män till 4,6 procent. Det högsta
sjuktalet per verksamhet återfinns inom förskolan.
Arbetet med att sänka sjukfrånvaron kräver många olika åtgärder. Kompetensen kring
rehabilitering har förstärkts vilket har ökat chefsstödet i rehabiliteringsarbetet. Samarbetet
med försäkringskassan och hälso- och sjukvården har intensifierats.
Det är viktigt att följa den forskning som kan omsättas i verksamheten för att skapa
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.
Tierps kommun anslöt sig till projektet i januari 2019. Varje chef får hjälpmedel att
tillsammans med sina medarbetare åstadkomma ett systematiskt arbetsmiljö- och
verksamhetsarbete, och det är viktigt att slutsatserna från projektet implementeras i
verksamheterna.
Inom förskolan har ett forskningsprojekt bedrivits tillsammans med SKL och
Linnéuniversitetet. Syftet var att minska risken för medarbetare att drabbats av sjukdom på
grund av utmattning genom att delta i reflekterande kollegiala samtalsgrupper. Resultatet av
forskningsprojektet var mycket positivt. Då samtliga medarbetare inom HR enheten har
handledarutbildning har fler grupper startas upp då behov uppkommit.
Rättvis och engagerande arbetsgivare
En policy för lika rättigheter och möjligheter har beslutats av kommunfullmäktige. I Tierps
kommun accepteras inte diskriminering eller trakasserier som har samband med någon av
diskrimineringsgrunderna, sexuella trakasserier eller kränkande särbehandling. Detta ska
motverkas genom en framtagen rutin.
Det pågår också ett arbete med att åstadkomma rättvis lönesättning, tillitsbaserat ledarskap
och att vara en inkluderande arbetsgivare. Under 2021 antogs en ny ”Policy för lönebildning”
där en beskrivning på tillitsbaserat ledarskap finns medtagen.
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. Det är viktigt att medarbetare kan utvecklas och göra karriär i kommunen för
att säkra framtida kompetensförsörjning.
Strategiskt rekryterande arbetsgivare
Under de senaste åren har frågan om kompetensförsörjning blivit allt mer aktuell bland
landets kommuner i Sverige. Enligt Sveriges kommuner och regioner, SKR kommer antalet
anställda i välfärden att behöva öka med 13 200 personer varje år fram till 2029, om inte
arbetssätt förändras. År 2029 kommer det att finnas drygt 800 000 personer som är 80 år och
äldre. Det innebär ett ökat tryck på främst äldreomsorgen. Den pandemi som samhället
drabbades av våren 2020 har ställt nya krav på arbetssätt och förhållningsätt till arbete. Det är
viktigt att behålla och utveckla det som leder till ökad flexibilitet och effektivitet för både
verksamheten och medarbetare.
Konkurrensen är stor inom flera områden inom kommunen, såsom bland annat legitimerade
pedagoger, vårdpersonal, specialister inom IT och upphandling. En ökad samverkan med
utbildningsaktörer såväl inom som utanför kommunen är också viktigt för att säkerställa
nuvarande och framtida kompetensbehov i kommunen.
Tierps kommun främjar lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande
identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Villkor, rättigheter och
utvecklingsmöjligheter ska följas upp, vara transparanta och tåla granskning.
Det pågår ett arbete med att införa kompetensbaserad rekrytering i kommunen och att tänka i
nya banor då kompetensbehov uppstår. Att skapa goda arbetsmiljöer för att behålla
medarbetare är ett viktigt arbete som ständigt måste fortgå.
Mål

3. God hälsa och välbefinnande

Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar.
Delmål
3.9 Minskad sjukfrånvaro i kommunens verksamhet.

5. Jämställdhet

Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt.
Delmål
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Delmål
5.5 Förbättra arbetsvillkor och arbetsmiljön inom kommunens verksamheter. Som arbetsgivare i en
kvinnodominerad sektor har kommunen ett särskilt stort ansvar för att förbättra kvinnors arbetsvillkor.

8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv
sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla.
Delmål
8.6 Verka för full sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla kvinnor och män, inklusive ungdomar och
personer med funktionsnedsättning, samt lika lön för likvärdigt arbete.

10. Minskad ojämlikhet

Minska ojämlikheten inom och mellan länder.
Delmål
10.2 Verka för att alla människor, oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning, etnicitet, ursprung, religion eller
ekonomisk eller annan ställning, blir inkluderade i det sociala, ekonomiska och politiska livet.

Särskilda uppdrag
Särskilda uppdrag
6.7.a Ökad samverkan inom kommunkoncernen, med andra kommuner, näringsliv samt universiteten och
högskola för att säkra kompetens, resurseffektivisera, rekrytera personal och bli en attraktiv arbetsgivare.
6.7.b Öka attraktiviteten för Tierps kommun som arbetsgivare. Kompetensutveckla personalen. Möjliggöra nya
lösningar för att öka attraktiviteten för att få fler äldre att vilja stanna kvar i arbetslivet.
6.7.c Heltidsresan. Målet ska enligt avtal vara uppnått 2024.
6.7.d Alla verksamheter ska verka för att möjliggöra för fler deltidsbrandmän (RIB) bland kommunens
medarbetare.
Samt uppdrag finansierade av statens tillskjutna tillfälliga medel i de generella statsbidragen för år 2021 och år
2022.
6.7.h.x Kompetensutvecklingsmedel ska användas under året för kompetensutveckling för att rusta
kommunens medarbetare samt bidra till att kommunen som arbetsgivare blir attraktivare. Helt enkelt en
investering för framtiden.
Samt uppdrag finansierade av statens tillskjutna tillfälliga medel för äldreomsorgen i statsbidragen för år 2021
och år 2022. Förutsatt att statsbidraget inte villkoras av en riktad satsning ska nedanstående
utvecklingsområden prioriteras. Prioritering görs utifrån behov och möjlighet till långsiktiga positiva effekter.
6.7.j.x Senast maj 2024 ska heltidsresan vara på plats. Medel användas för att möjliggöra en optimal övergång
från dagens läge till fullt ut genomfört.
6.7.k.x Kompetenshöjande aktiviteter för att rusta och stärka medarbetarna utifrån de förändringar och behov
som sker inom vård- och omsorgsområdet. Stärka kommunens attraktivitet som arbetsgivare utifrån ett aktivt
arbete med att skapa ett öppet och involverande arbetsklimat.
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Särskilda uppdrag
6.7.l.x Medel används till utveckling och uppstartskostnader för införande av nya arbetssätt som syftar till att
skapa högre kvalitet inom vård och omsorg samt en bättre arbetsmiljö för medarbetare.
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Kapitel 7 Ekonomi
Avsnitt 7.1 Ekonomin i sammandrag
Bokslut
2019

Bokslut Prognos
2020
2021

Budget
2022

Plan
2023

Plan
2024

Folkmängd 31/12

21 136

21 327

21 509

21 609

21 705

21 801

Skattesats i kronor

21:29

21:29

21:29

21:29

21:29

21:29

Verksamhetens intäkter

329,3

358,1

357,6

328,2

333,5

339,2

-1 597,7

-1 673,1

-1 675,2

-1 718,8

-1 757,6

-1 791,6

1 265,8

1 313,0

1 374,4

1 367,0

1 419,1

1 446,2

0,9

-0,4

48,2

21,5

28,4

30,4

Soliditet 1)

30,5

29,7

34,9

37,7

39,0

39,6

Soliditet inklusive samtliga
pensionsförpliktelser

10,8

11,5

14,3

19,3

22,6

25,3

Investeringar (netto) 2)

64,1

37,1

43,0

40,4

87,8

85,1

Självfinansieringsgrad 3)

-48,9

349,6

-23,8

62,9

72,0

95,3

Långfristig låneskuld

322,0

276,3

275,9

275,6

275,2

274,9

Verksamhetens kostnader
Skatteintäkter och statsbidrag
Årets resultat

Definition av nyckeltal
1) Soliditet definieras som eget kapital dividerat med totalt kapital.
2) Nettoinvesteringar definieras som bruttoinvesteringar med avdrag för de investeringar som finansierats med offentliga bidrag.
3) Självfinansieringsgrad definieras som Kassaflöde från den löpande verksamheten dividerat med nettoinvesteringar.
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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

Prognos
(per
0831)
2021

Budget

Förslag

Förslag

Förslag

2021

Budget
2022

Plan
2023

Plan
2024

Revision
Valnämnd
Jävsnämnd
Lönenämnd
It-nämnd
Kommunstyrelsen:
Gemensam service
Medborgarservice

1 625
1 625
1 810
1 845
1 881
22
29
530
30
31
35
44
45
46
47
0
0
0
0
0
14
0
0
0
0
1 291 200 1 296 227 1 354 195 1 377 717 1 406 352
77 382
77 717
78 398
79 932
81 636
39 321
54 557
68 210
67 781
68 877

Kultur och fritid
Förskola
Grundskola
Gymnasieskola
Äldreomsorg
Funktionshindradeomsorg
Individ- och familjeomsorg
Summa nettokostnad
Finansiering
Resultat

76 011
76 011
78 418
79 566
81 277
137 985
140 061
143 749
146 476
149 563
283 945
286 671
307 368
313 100
319 557
127 689
119 751
122 651
124 541
127 282
278 998
284 603
281 230
286 759
292 731
109 806
107 893
121 512
124 041
126 698
160 063
148 963
152 658
155 521
158 732
1 292 896 1 297 925 1 356 579 1 379 638 1 408 310
1 341 075 1 319 381 1 384 964 1 410 086 1 438 770
48 179
21 456
28 385
30 448
30 460
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Ramförändringar på verksamhetsnivå
Verksamhetsövergripande ramförändringar
Förändring
(tkr)

Orsak/Förklaring

-2 000

Organisationsövergripande effektiviseringseffekt av Proceedo.

-3 500

Verksamhetsflytt av hyreskostnader från berörda verksamheter till Medborgarservice.
Sänkning av hyra för specifika objekt i enlighet med genomförd hyresnivåöversyn och
hyresförhandling med TKAB. Verksamheternas rambudgetar sänks med motsvarande belopp
och ramutrymmet flyttas till Medborgarservice för att täcka den minskade hyresintäkten från
TKAB.

Tabell 6.1:Verksamhetsövergripande ramförändringar som fördelas på verksamheterna utifrån
omsättning om inget annat anges.
Revision
Förändring
(tkr)

Orsak/Förklaring

137

Äskande utöver uppräkning av föregående års ram.

Tabell 6.2 Driftbudget - ramförändringar Revision
Valnämnd
Förändring
(tkr)

Orsak/Förklaring

501

Äskande utöver uppräkning av föregående års ram med anledning av valår 2022.

Tabell 6.3: Driftbudget - ramförändringar Valnämnd
Gemensam service
Förändring
(tkr)

Orsak/Förklaring

350

Ytterligare utredningsresurs för att genomföra medborgardialoger och tillmötesgå det behov
av utredningar som finns inom verksamheterna.

-400

Återställande av ramtilldelning. Engångsbelopp 2021 för införande av
ärendehanteringssystem, Stratsys.

600

Tillkommande belopp för helårskostnad för Stratsys och Proceedo (faktura/inköpssystem).

300

Ny modul för systematiskt arbetsmiljöarbete inom verksamhetsledningssystemet Stratsys.

250

Ökade kostnader i samband med genomförande av val till riksdag, region och kommun.
Avser engångsbelopp 2022.

40

Forum för ungas delaktighet. KF § 75/2021

600

Förstärkning av ekonomtjänst för gymnasieskolan för ökad ekonomistyrning.

-200

Ej återbesätta personal inom ekonomienheten, delårseffekt. (Helårseffekt -500 tkr år 2023)

2 085

Ökade kostnader för ny fördelningsnyckel och ökad nyttjandegrad av IT-nämndens tjänster.

-4 400

Leasingavgifter för datorer upphör och ersätts med att datorerna köps in istället.

4 100

Inköp av datorer istället för leasingavtal.

220

Inköp av licenser för att kunna genomföra säkra videomöten (max 100 licenser). (Uppdrag
6.1.c)

30

Beställning av detaljerad befolkningsprognos från SCB för kommunkoncernens
planeringsarbete. (Uppdrag 6.1.m)
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400

Myggkontroll, NEDA. Ökad finansiering för att trygga myggbekämpning och ny
fördelningsnyckel kommer innebära ökade kostnader för Tierps kommun.

-500

Införande av central fordonspool för att reducera kostnaderna enligt genomfört uppdrag
6.7.i.x i budget 2021.

140

Medlemsavgift Fyrisåns vattenförbund.

Tabell 6.4:Driftsbudget - ramförändringar, Gemensam service
Medborgarservice
Förändring
(tkr)

Orsak/Förklaring

400

Vattenplanering. Tjänst för att samordna arbetet med vattenfrågor ex. NAP Nedre Dalälven,
villkorade vattenplaneringsdelar inom exploateringsarbete samt vattendirektivets tvingande
lagkrav.

400

Geotekniska utredningar kopplat till detaljplanearbetet för Banken/Gästis, riskutredning för
nya planområden i kommunen.

300

Ökad kostnad för drift och underhåll i samband med nya färdigställda ytor.

300

Ökad kostnad bredband Kanal Tierp då avtal med Liden avslutas och drift övergår till Tierps
kommun.

350

Naturskötsel bland annat Iggelbo naturreservat i enlighet med fastställda skötselplaner.

750

Medfinansiering för att upprustningen av Ängskärs brygga ska kunna genomföras.
Engångsbelopp 2022.

400

Medfinansiering för att upprustningen av Björns brygga ska kunna genomföras.
Engångsbelopp 2022.

120

Medfinansiering för att upprustningen av Gudinge hamn ska kunna genomföras.
Engångsbelopp 2022.

20

Samverkan med berörda intressenter för att bidra till att hålla vildsvinsstammen nere i Tierps
kommun i syfte att öka produktionen och produktionsvärdet från de gröna näringarna.
(Uppdrag a6.3)

-20

Avveckling av ersättning för cesiumprovtagning av vildsvin som ej uppfyller nivåerna för
tjänlighet då denna typ av provtagning nu subventioneras av staten och är kostnadsfri.

1 087

Ökade kostnader för den gemensamma Räddningsnämnden som ej täcks av uppräkning.

3 500

Verksamhetsflytt av hyreskostnader från berörda verksamheter till Medborgarservice.
Sänkning av hyra för specifika objekt i enlighet med genomförd hyresnivåöversyn och
hyresförhandling med TKAB. Verksamheternas rambudgetar sänks med motsvarande belopp
och ramutrymmet flyttas till Medborgarservice för att täcka den minskade hyresintäkten från
TKAB.

1 500

Helårseffekt sänkt uttag av hyror gentemot TKAB, i enlighet med genomförda
hyresförhandlingar.

2 500

Kompensation för hyresbortfall (från TKAB) på grund av avvecklade objekt, Kyrkskolan och
Solgläntan.

800

Kompensation för hyresbortfall från den Gemensamma Räddningsnämnden på grund av
avvecklade objekt, gamla brandstationen i Tierp.

Tabell 6.5:Driftsbudget - ramförändringar, Medborgarservice
Kultur och fritid
Förändring
(tkr)

Orsak/Förklaring

200

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

400

Återställande av ramtilldelning då tidigare uppdrag om effektiviseringar med bäring på
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lokalkostnader/hyreskostnader från TKAB ej varit genomförbara.

Tabell 6.6: Driftsbudget - ramförändringar, Kultur och fritid
Förskola
Förändring
(tkr)

Orsak/Förklaring
Inga ramförändringar utöver uppräknad budget.

Tabell 6.7: Driftsbudget - ramförändringar, Förskola
Grundskola
Förändring
(tkr)

Orsak/Förklaring

11 782

Ökade resurser till grundskolan för att möjliggöra fler behöriga lärare i klassrummen och
specialresurser för att fler elever ska kunna nå högre mål och behörigheter till gymnasiet.
Satsningen innebär också resursförstärkning för att säkerställa landsbygdsskolornas
bevarande.

1 500

Ökat behov av specialpedagogiska resurser inom Sirius verksamhet för barn med behov av
särskilt stöd.

600

Medfinansiering för statliga medel avseende samverkan mellan individ- och familjeomsorg
och grundskola för att förstärka elevhälsan med inrättande av totalt 4 nya kuratorer.

Tabell 6.8: Driftsbudget - ramförändringar, Grundskola
Gymnasieskola
Förändring
(tkr)

Orsak/Förklaring

1 500

Förstärkning för att öka andelen elever som slutför sin gymnasieutbildning inom ordinarie
programtid. (Uppdrag 6.2.t)

-1 500

På grund av mycket lågt intresse sedan lång tid tillbaka avvecklas Högbergsskolans
industriprogram riktat till ungdomar. (Uppdrag 6.2.t)

Tabell 6.9: Driftsbudget - ramförändringar, Gymnasieskola
Äldreomsorg
Förändring
(tkr)

Orsak/Förklaring

2 400

Förstärkt nattbemanning på vård och omsorgsboendena. (Uppdrag 6.6.m)

880

Ökade kostnader för att täcka kraven kopplade till Kommunals centrala avtal om sänkt
veckoarbetstid för de som arbetar natt.

-1 500

Minskad ram på grund av att Närvårdsplatser finansieras av Region Uppsala fullt ut enligt
beslut i Vårdstyrelsen. Utvärderas 2022, därefter kan det åter igen bli aktuellt med
medfinansiering av platserna.

-10 000

Minskad ram på grund av flytt av korttidsverksamhet från Danielsgården till Vendelgården,
genomfört 2021.

-1 900

Ökat antal hemmaplanslösningar inom socialpsykiatri, ska ge sänkta kostnader för köpta
platser. (Uppdrag 6.6.a)

-520

Överföring av hyreskostnad för Björken, från Äldreomsorg till Individ- och familjeomsorg.

Tabell 6.10: Driftsbudget - ramförändringar, Äldreomsorg
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Funktionshindradeomsorg
Förändring
(tkr)

Orsak/Förklaring

220

Ökade kostnader för att täcka kraven kopplade till Kommunals centrala avtal om sänkt
veckoarbetstid för de som arbetar natt.

7 000

Gruppbostad Bofinksvägen. Ökat behov av gruppbostad enligt LSS.

1 200

Utökad sysselsättning för de som önskar inom Daglig verksamhet. Enligt beslut i
KF §106/2021

2 500

Utökning av behov av personlig assistans i enlighet med LSS-beslut.

Tabell 6.11: Driftsbudget - ramförändringar, Funktionshindradeomsorg
Individ- och familjeomsorg
Förändring
(tkr)

Orsak/Förklaring

-1 500

Effekt av hemmaplanslösningar i enlighet med uppdrag. (Uppdrag 6.6.a)

-106

Avtalet med Trappan sägs upp då insatserna utförs som en hemmaplanslösning. (Uppdrag
6.6a)

520

Överföring av hyreskostnad för Björken, från Äldreomsorg.

100

Ökade kostnader för lokalhyror som ej täcks av uppräkning.

700

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

600

Medfinansiering för statliga medel avseende samverkan mellan individ- och familjeomsorg
och grundskola för att förstärka elevhälsan med inrättande av totalt 4 nya kuratorer.

Tabell 6.12: Driftsbudget - ramförändringar, Individ- och familjeomsorg
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Tillfälliga extra medel från staten för åren 2021 och 2022
Generella extra statsbidrag 2021-2022
De tillfälliga generella statsbidragen faller ut för Tierps kommun enligt följande: 2021 drygt
14 miljoner och 2022 7 miljoner sedan upphör de helt. Enligt senaste
skatteunderlagsprognosen (20201001) ökar skattebortfallet ytterligare. Då konjunktursvackan
enligt exempelvis SKR bedöms vara tillfällig används medel från de generella statsbidragen
för att täcka upp finansieringen under 2021. Kvar återstår 13 422 tkr.
Dessa medel bör inte användas som ramförstärkningar som sedan behöver dras tillbaka utan
bör användas för engångsinsatser för att lösa långsiktiga problem, som om de löses genererar
minskade kostnader för ordinarie verksamhet och på det viset bygger en stabilare ekonomi i
en allt mer orolig omvärld. För att det ska råda en tydlighet avseende dessa av staten
tillskjutna tillfälliga medel ska de särredovisas. Samtliga medel läggs in under gemensam
service direkt under kommundirektören och fördelas enligt följande, se nedan.
Generella KS-medel

2021: 1 822 tkr
2022: 3 400 tkr
Inrättande av generella KS-medel under kommundirektören som enbart kan tas i anspråk efter särskilt beslut i
kommunstyrelsen under året. De generella KS-medlen är avsedda att under 2021 och 2022 användas till att
dämpa negativa effekter som tillkommer under året orsakade av den pågående pandemin (exempelvis
skattebortfall, ökad arbetslöshet och ökade kostnader för försörjningsstöd) som inte täcks upp av statliga
medel.
Skolmedel

2021: 5 600 tkr,
2022: - åtgärder bedöms genomföras fullt ut under 2021
Skolmedel ska under 2021 användas till inköp av utrustning och enheter för att möjliggöra ett-till-ett
digitalisering som svarar upp mot de behov skolan flaggat för som är kopplade till exempelvis genomförandet
av nationella prov och moderna läromedel. Ett-till-ett digitaliseringen är också ett led i att bygga ett robustare
samhälle. Inte minst under pandemin där gymnasieskolorna var stängda märktes vikten av att kunna bedriva
undervisning vid behov på distans.
Kompetensutvecklingsmedel

2021: 3 000 tkr
2022: 2 000 tkr
Kompetensutvecklingsmedel ska användas under året för kompetensutveckling för att rusta kommunens
medarbetare samt bidra till att kommunen som arbetsgivare blir attraktivare. Helt enkelt en investering för
framtiden.
Samverkansmedel

2021: 400 tkr
2022: 100 tkr
Inrättandet av samverkansmedel för att under 2021 användas till att möjliggöra samverkan med kommuner och
regionen för att minska sårbarheten och på sikt spara resurser. I detta ingår uppstart och utveckling av
ytterligare samverkansområden eller uppbyggnad av gemensam infrastruktur/system för att ta bort
identifierade hinder för samverkan inom exempelvis C-tillsammans.

Omställningsmedel

2021: 600 tkr
2022: - åtgärder bedöms genomföras fullt ut under 2021
Under 2021 avsätts omställningsmedel för att möjliggöra långsiktiga besparingar i kombination med miljönytta.
Medlen ska under året användas till planering och inrättande av central fordonspool i syfte att minska
fordonskostnaderna, ta bort arbetsuppgifter kopplat till bilvård, däckbyten mm för vårdpersonal samt lägga
grunden för etablering av en fossilfri bilpool i kommunen som kan nyttjas av privatpersoner de tider kommunen
ej har behov av bilarna. Omställningsmedlen ska också användas till att införa källsortering i kommunens alla
verksamheter för att minska kostnaderna för brännbart avfall samt öka sorteringsgraden. Omställningsmedel är
också en del i att införa digitala verktyg för att digitalisera tjänster som kan erbjuda samma eller bättre service
till kommuninvånarna till en lägre kostnad för kommunen än idag.
Hälsomedel

2021: 500 tkr
2022: 500 tkr
Inom det gemensamma vårdomställningsprogrammet Effektiv och nära vård är en viktig del förstärkt
geografiskt hälsouppdrag som är lagt till Tierps vårdcentrum med bäring på att kommunens invånares
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ohälsotal är högt. Det är viktigt att gemensamt arbeta med åtgärder inom detta område via
samverkansstrukturerna mellan regionen och kommunen. Hälsomedlen är avsedda att användas för insatser
och utvecklingsdelar som sker under 2021 och 2022 och är av engångskaraktär men som lägger grunden för
ökad hälsa. Inom hälsomedlen ingår också en matchning av regionens arbete med cykelturism där kommunen
tillsammans med regionen ska ta fram en åtgärdsplan för ökad cykelbarhet. Detta kommer tillgodose det behov
som såväl medborgardialogerna inom översiktsplaneområdet lyft som sommarens erfarenheter från hemester
och att det finns ett stort allmänintresse kring hälsofrämjande aktiviteter.
Sociala medel

2021: 1 500 tkr
2022: 1 000 tkr
Antalet orosanmälningar för barn har ökat drastiskt senaste åren och kostnader för placeringar och insatser
ökar i hög takt. Sociala medel är avsedda för att möta delar av de föreslagna åtgärderna och insatserna som
framkommer utifrån den analys som givits i uppdrag till utskottet barn och ungdom att ta fram. Delar som inte
ryms inom befintlig ram och uppdrag för individ och familj eller delar av akut karaktär finansieras med dessa
medel.

Särskilda extra statsbidrag för äldreomsorg år 2021 och år 2022
Äldreomsorgsmedlen faller ut för Tierps kommun enligt följande: 2021 9,9 miljoner och 2022
9,9 miljoner sedan upphör de helt. Det innebär att dessa medel inte ska användas som
ramförstärkningar som sedan behöver dras tillbaka utan ska användas för engångsinsatser för
att rusta inför framtiden. För att det ska råda en tydlighet av dessa av staten tillskjutna
tillfälliga medel ska de särredovisas. Förutsatt att statsbidraget inte villkoras av en riktad
satsning ska nedanstående utvecklingsområden prioriteras. Prioritering görs utifrån behov och
möjlighet till långsiktiga positiva effekter.
Äldreomsorgen

2021 9,9 miljoner
2022 9,9 miljoner

Prioriterade områden:
Heltidsresan
Senast maj 2021 ska heltidsresan vara på plats. Medel användas för att möjliggöra en optimal övergång från
dagens läge till fullt ut genomfört.
Medarbetare
Kompetenshöjande aktiviteter för att rusta och stärka medarbetarna utifrån de förändringar och behov som
sker inom vård- och omsorgsområdet. Stärka kommunens attraktivitet som arbetsgivare utifrån ett aktivt arbete
med att skapa ett öppet och involverande arbetsklimat.
Nya arbetssätt
Medel används till utveckling och uppstartskostnader för införande av nya arbetssätt som syftar till att skapa
högre kvalitet inom vård och omsorg samt en bättre arbetsmiljö för medarbetare.
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Avsnitt 7.3 Investeringsbudget
En investering räknas inte som en driftkostnad eftersom det är en kostnad av engångskaraktär
och ha en belopp överstigande ett prisbasbelopp och en livslängd över 3 år.
Investeringsbudgeten delas normalt upp i två delar, investeringsverksamhet och
exploateringsverksamhet. Exploateringsverksamheten avser oftast investering och utveckling
av nya områden inom kommunen, t.ex. Siggbo området.
En investering finansieras antingen med lån från externa långivare som exempelvis banken
eller från kommunen själv. De kostnader som uppstår i samband med räntebetalningar och
värdeminskning på investeringen kallas för kapitalkostnad, vilket är en driftkostnad.
Exempel på investeringar i kommunen kan vara investeringar i vägar, torg, parker och i
utrustning.

Investeringsbudget (tkr)
Kommunstyrelsen:
Gemensam service
IT-nämnden
Medborgarservice
Kultur och fritid
Förskola
Grundskola
Gymnasieskola
Äldreomsorg
Funktionshindradeomsorg
Individ- och familjeomsorg
Summa kommunen
Exploatering Kommunstyrelsen
Medborgarservice
Exploateringsinkomster
Nettoexploatering
Totalt inklusive exploatering

Plan
2022

Plan
2023

Plan
2024

750
5 600
20 460
500
750
1 100
1 500
3 000
800
400
34 860

750
5 600
51 285
500
750
1 100
1 500
2 000
350
200
64 035

750
5 600
50 660
2 000
750
1 100
1 500
1 500
350
200
64 410

5 570
-2 508
3 062

23 750
-21 752
1 998

20 700
-1 023
19 677

37 922

66 033

84 087
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Avsnitt 7.4 Resultatbudget
Resultatbudget (mkr)

Redovisat

Verksamhetens intäkter*

358,1
-1 640,0

357,6
-1 655,3

-33,2
-1 315,1

-29,2
-1 326,9

884,1
428,9
-2,1
8,1
-6,6
-0,6

-0,6

Verksamhetens kostnader*
Avskrivningar
Verksamhetens
nettokostnader
Skatteintäkter
Generella statsbidrag
Verksamhetens resultat
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter finansiella
poster
Extraordinära poster
Årets resultat

Prognos
(per 0831)
2020
2021

-

Budget Förslag Förslag Förslag
budget
Plan
Plan
2021
2022
2023
2024

922,0
452,4
47,5
7,2
-6,5
48,2

328,2
-1
646,0
-27,1
-1
345,0
919,1
447,9
22,0
5,9
-6,4
21,5

333,5
-1
691,6
-31,1
-1
389,3
939,2
479,9
29,8
5,8
-7,3
28,4

0,0
48,2

0,0
21,5

0,0
28,4
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339,2
345,4
-1
-1
726,4
766,0
-25,6
-25,7
-1
-1
412,9
446,3
971,1 1 000,9
475,1
480,3
33,3
34,9
10,2
10,1
-13,0
-14,6
30,4
30,5
0,0
30,4

0,0
30,5
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Avsnitt 7.5 Finansieringsbudget
Miljoner kronor

Prognos Budget
2021
2022

Löpande verksamhet
Årets resultat
Justering för övr ej likviditetspåverkande
poster
Övriga likviditetspåverkande poster
Poster som redovisas i annan sektion
Medel från verksamheten före förändring av
rörelsekapital

Plan
2024

Plan
2024

48,2

28,4

30,4

30,5

43,3

43,6

47,6

52,2

-7,1
-1,8

-4,5
-2,0

-4,6
-2,0

-4,6
-2,0

82,5

65,4

71,4

76,1

-0,6
-6,9
-85,3

0,7
2,7
-43,4

0,4
-2,7
-5,9

0,2
-2,8
7,6

-10,2

25,4

63,2

81,1

0,0

0,0

0,0

0,0

-43,0
17,0
0,0

-40,4
11,0

-87,8
11,0

-85,1
11,0

-29,4

-76,8

-74,1

0,0

0,0

0,0

0,0

2,2

-1,0

-1,4

0,0

Periodens kassaflöde

-19,0

-5,0

-15,0

7,0

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid periodens slut
Förändring likvida medel

59,0
40,0
-19,0

40,0
35,0
-5,0

35,0
20,0
-15,0

20,0
27,0
7,0

Ö (-) / M (+) av förråd m m
Ö (-) / M (+) av kortfristiga fordringar
Ö (+) / M (-) av kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande
verksamheten
Investeringsverksamhet
Investeringar i immateriella anl.tillgångar
Investeringar i materiella anl.tillgångar
Försäljning av materiella anl.tillgångar
Investering i finansiella tillgångar
Försäljning av finansiella
anläggningstillgångar

15,0

Kassaflöde från
investeringsverksamheten

-11,0

Finansieringsverksamhet
Nyupptagna lån
Amortering av skuld
Ökning av långfristiga fordringar
Minskning av långfristiga fordringar
Kassaflöde från
finansieringsverksamheten

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

Bidrag till infrastruktur
Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur
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Avsnitt 7.6 Balansbudget
Mkr

Utfall Prognos
2020
2021

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggn
Maskiner och inventarier
Övriga materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Förråd m.m.
Fordringar
Kortfristiga placeringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar

Budget
2022

Plan
2023

Plan
2024

0,9

0,3

0,2

0,1

0,0

520,3
39,1
0,0
317,9
878,2

513,5
45,0
0,0
299,2
858,1

508,7
50,3
0,0
299,2
858,4

556,7
55,5
0,0
299,2
911,5

601,0
61,7
0,0
299,2
961,9

16,0

15,3

14,5

13,8

13,0

21,9
179,2

22,5
186,0

21,8
183,3

21,5
186,1

21,2
188,8

59,0
260,1
1 154,3

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
Årets resultat
-0,4
Resultatutjämningsreserv
0,0
Övrigt eget kapital
343,3
Summa eget kapital
342,9

40,0
35,0
20,0
27,0
248,5
240,1
227,5
237,1
1 121,9 1 113,1 1 152,8 1 212,0

48,2

28,4

30,4

30,5

342,9
391,1

391,1
419,5

419,5
450,0

450,0
480,4

139,3
62,1

146,7
61,1

163,7
59,7

185,3
59,7

Avsättningar
Avsättning för pensioner och liknande
förpliktelser
Andra avsättningar
Skulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa eget kapital, avsättningar och skulder

276,3
338,8
1 154,3

275,9
275,6
275,2
274,9
253,5
210,1
204,2
211,8
1 121,9 1 113,1 1 152,8 1 212,0

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER
Panter och därmed jämförliga säkerheter
Ansvarsförbindelser
Pensionsförpliktelser som inte har tagits upp
bland skulderna eller avsättningarna
Övriga ansvarsförbindelser
Leasingkontrakt/hyresavtal
Summa panter och ansvarsförbindelser

210,6
1 838,0
58,0
2 106,6

231,0
204,9
189,3
174,4
1 836,9 1 838,8 1 838,8 1 838,8
37,7
37,7
37,7
37,7
2 105,6 2 081,4 2 065,8 2 050,9

129,7
66,6
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Avsnitt 7.7 Nyckeltal
Bokslut Prognos
2020
2021

Budget
2022

Plan
2023

Plan
2024

100,2%

96,5%

97,9%

97,7%

97,6%

3%

2%

2%

2%

2%

Finansnettots andel av skatteintäkter, utjämning och
generella statsbidrag

-0,1%

-0,1%

0,1%

0,2%

0,3%

Årets resultats andel av skatteintäkter, utjämning och
generella statsbidrag

0,0%

3,5%

2,0%

2,1%

2,1%

-0,6

48,2

28,4

30,4

30,5

30%

35%

38%

39%

40%

Soliditet inklusive samtliga pensionsförpliktelser 1)

11%

14%

19%

23%

25%

Nettoinvesteringar mnkr 2)

37,1

64,1

43,0

40,4

87,8

Nettokostnadernas (exklusive avskrivningar) andel av
skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag
Avskrivningskostnadernas andel av skatteintäkter,
utjämning och generella statsbidrag

Årets resultat (mkr)

Soliditet exklusive pensioner i ansvarsförbindelsen 1)

Definition av nyckeltal
1) Soliditet definieras som eget kapital dividerat med totalt kapital.
2) Nettoinvesteringar definieras som bruttoinvesteringar med avdrag för de investeringar som finansierats med offentliga
bidrag.
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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 2022 görs följande förändring i ägardirektiven till bolagen:
Ägardirektiv för AB Tierpsbyggen (ABTB)
-

AB Tierpsbyggen ska tydligt planera och verka för att minska segregationen i
kommunen, framförallt den del som orsakas av bostadssegregation.
(ny § 8)
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Kapitel 9 Uppföljning
Tidsplan
År 2022

Beslutande organ

april

Bokslut och årsredovisning för 2021

Kommunfullmäktige

maj

Tertialrapport 2022

Kommunstyrelsen

oktober

Internkontrollplan för 2023

Kommunstyrelsen

november

Delårsrapport och prognos per augusti 2022

Kommunfullmäktige

november

Plan för Tierps kommuns ekonomi och verksamheter 20232025, samt skattesats

Kommunfullmäktige

Uppföljning Agenda 2030 och delmål
I samband med årsredovisningen görs en uppföljning av Agenda 2030 och alla delmål som
antagits av kommunfullmäktige för budgetperioden. Varje delmål är kopplat till ett av de
övergripande Agenda 2030-målen och de presenteras mål för mål. Måluppfyllelsen redovisas
med hjälp av de färgade symbolerna och markerar huruvida målet är på väg att uppfyllas eller
ej, enligt följande logik:

Sedan följer en mer noggrann genomgång av det arbete som gjorts under året för att uppnå
delmålen, och en analys av effekter på kort och lång sikt. Detta motiverar bedömning enligt
de färgade symbolerna och analysen är baserad på verksamheternas egen bedömning i
kombination med analys av nyckeltal.
Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) har tagit fram nyckeltal som stöd för
kommuners och regioners genomförande av Agenda 2030, vilka hämtas från Kolada (den
öppna databasen för kommuner och regioner). Nyckeltal från andra källor eller mått framtaget
av den egna verksamheten kan också komma att användas för att följa upp arbetet med målen.
Här nedan presenteras nyckeltalen för Tierps kommun.

1. Ingen fattigdom
Nyckeltal

Utfall 2017

Utfall 2018

Utfall 2019

Invånare 0-19 år i
ekonomiskt
utsatta hushåll,
andel (%)

11,74%

10,41%

9,69%

Vuxna
biståndsmottagare

1,44%

1,26%

1,28%

Utfall 2020

Riket 2020

1,37%

1,09%
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Nyckeltal

Utfall 2017

Utfall 2018

Utfall 2019

Utfall 2020

Riket 2020

med långvarigt
ekonomiskt
bistånd, andel (%)
av befolkningen

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

2. Ingen hunger
Nyckeltal

Utfall 2017

Invånare med
fetma, andel
(%)

21,46%

Ekologiskt
odlad åkermark,
andel (%)

13,22%

Utfall 2018

Utfall 2019

Utfall 2020

Riket 2020
17,71%

14,56%

14,38%

14,26%

20,59%

Delmål:
2.1 Arbeta för bevarande av viktiga jordbruksmarker samt en hälsosam och näringsrik kost
inom skola, vård och omsorg.
2.2 Stärk måltidsverksamheterna för att minska risken för undernäring hos äldre.

3. God hälsa och välbefinnande
Nyckeltal

Utfall 2017

Utfall 2018

Utfall 2019

Utfall 2020

Riket 2020

Medellivslängd
kvinnor, år

83,76

83,29

83,44

83,61

84,02

Medellivslängd män,
år

78,86

78,99

79,48

79,61

80,49

Långtidssjukskrivna
med psykiska
sjukdomar och
syndrom samt
beteendestörningar,
andel (%)

36,26%

49,04%

Fallskador bland
personer 65+, 3årsm, antal/100 000
inv

3 227,8

3 142,1

3 169,2

Antibiotikaförsäljning
kommun,
recept/1000 inv

290,88

268,45

266,52

223,68

231,5

Sjukfrånvaro
kommunalt anställda

6,5%

7,5%

7,2%

8,3%

8,07%
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Nyckeltal

Utfall 2017

Utfall 2018

Utfall 2019

Utfall 2020

Riket 2020

totalt, (%)
Invånare med bra
självskattat
hälsotillstånd, andel
(%)

67,49%

69,35%

Delmål:
3.1 Säkerställa kultur- och fritidsaktiviteter för alla, oavsett kön, bakgrund eller ekonomiska
förutsättningar.
3.2 Säkerställa ett tillgängligt friluftsliv för alla, oavsett rörelseförmåga.
3.3 Säkerställa god tillgång till grönområden med höga rekreations- och naturvärden, som
stimulerar till lek och utevistelse.
3.4 Kommuninvånarnas självskattade hälsa ska öka och skillnaderna mellan grupper och
individer ska minska.
3.5 Stärk arbetet för att förebygga och behandla drogmissbruk, inklusive narkotikamissbruk
och skadligt alkoholbruk.
3.6 Minskad psykisk ohälsa hos såväl vuxna som barn.
3.7 Minskad ofrivillig ensamhet bland äldre.
3.8 Kommunen ska arbeta för att mer vård, inklusive specialistvård, ska erbjudas nära.
3.9 Minskad sjukfrånvaro i kommunens verksamhet.

4. God utbildning för alla
Nyckeltal

Utfall 2017

Utfall 2018

Utfall 2019

Utfall 2020

Riket 2020

Barn 1-5 år
inskrivna i förskola,
andel (%)

80,56%

81,75%

83,53%

81,72%

85,48%

Elever i åk 9 som är
behöriga till
yrkesprogram,
hemkommun, andel
(%)

79,57%

83,48%

80%

82,11%

84,58%

69,63%

79,06%

64,88%

70,39%

Elever i åk 9: Jag
känner mig trygg i
skolan, positiva
svar, andel (%)

85,71%

Gymnasieelever
med examen inom
4 år, hemkommun,
andel (%)

67,86%

69,44%

63,8%

Ungdomar som är
etablerade på
arbetsmarknaden
eller studerar 2 år
efter fullföljd
gymnasieutbildning,

78,61%

78,68%

77,84%
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Nyckeltal

Utfall 2017

Utfall 2018

Utfall 2019

Utfall 2020

Riket 2020

24,35%

24,85%

25,58%

26,27%

34,35%

hemkommun, andel
(%)
Invånare 25-64 år
med eftergymnasial
utbildning, andel
(%)

Delmål:
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 Säkerställ skolornas tillgång till närliggande naturmiljöer för utomhuspedagogik.
4.4 Ge goda förutsättningar för livslångt lärande, bildning och tillgång till ett rikt kultur- och
fritidsliv för alla.
4.5 Andelen behöriga till gymnasieskolans yrkes- eller högskoleförberedande program ska
öka på kommunens samtliga högstadieskolor.

5. Jämställdhet
Nyckeltal

Utfall 2017

Utfall 2018

Utfall 2019

Utfall 2020

Riket 2020

Heltidsarbetande
månadsavlönade,
kommun, andel (%)

56,91%

58,64%

62,55%

65%

65,98%

Föräldrapenningdagar
som tas ut av män,
andel av antal dagar
(%)

25,67%

28%

27,1%

28,65%

29,37%

Tillfälliga
föräldrapenningdagar
(VAB) som tas ut av
män, andel av antal
dagar (%)

40,01%

41,5%

44,1%

42,1%

38,75%

Kvinnors
mediannettoinkomst
som andel av mäns
mediannettoinkomst,
andel (%)

75,07%

75,02%

74,99%

Delmål:
5.1 Kommunens verksamheter ska planeras utifrån både kvinnor och mäns, flickors och
pojkars behov och resurser ska fördelas likvärdigt mellan könen.
5.2 Alla vuxna och barn ska bemötas utan diskriminering och utan stereotypa föreställningar
om kön.
5.3 Tillförsäkra kvinnor fullt och faktiskt deltagande och lika möjligheter till ledarskap på alla
beslutsnivåer i det politiska, ekonomiska och offentliga livet.
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5.4 Öka andelen kvinnligt företagande.
5.5 Förbättra arbetsvillkor och arbetsmiljön inom kommunens verksamheter. Som
arbetsgivare i en kvinnodominerad sektor har kommunen ett särskilt stort ansvar för att
förbättra kvinnors arbetsvillkor.
5.6 Minimera och förebygg alla former av våld mot kvinnor och flickor i det offentliga och
privata rummet, inklusive våld i nära relationer, hedersrelaterat våld, sexuellt utnyttjande och
andra typer av exploatering.

6. Rent vatten och sanitet för alla
Nyckeltal

Utfall 2017

Utfall 2018

Utfall 2019

100%

100%

100%

Sjöar med god
ekologisk status, andel
(%)

18,18%

18,18%

18,18%

18,18%

37,83%

Vattendrag med god
ekologisk status, andel
(%)

0%

0%

0%

0%

15,06%

90,91%

90,91%

90,91%

90,91%

93,92%

Vattentäkter med
vattenskyddsområde,
andel (%)

Grundvattenförekomster
med god kemisk och
kvantitativ status, andel
(%)

Utfall 2020

Riket 2020
71,47%

Delmål:
6.1 Förbättra vattenkvaliteten genom att minska föroreningar, stoppa dumpning och minimera
utsläpp av farliga kemikalier och material.
6.2 Effektivisera vattenanvändningen inom alla sektorer samt säkerställ en hållbar försörjning
av sötvatten för att förebygga vattenbrist och låga grundvattennivåer.
6.3 Verka för att återställa de vattenrelaterade ekosystemen, däribland våtmarker, floder och
sjöar.

7. Hållbar energi för alla
Nyckeltal
Elavbrott, genomsnittlig
avbrottstid per kund
(SAIDI), minuter/kund
Fjärrvärmeproduktion
av förnybara
energikällor inom det
geografiska området,
andel (%)

Utfall 2017

Utfall 2018

Utfall 2019

124,74

300,97

726,11

98,99%

99,01%

Utfall 2020
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Nyckeltal
Slutanvändning av
energi totalt inom det
geografiska området,
MWh/inv

Utfall 2017

Utfall 2018

Utfall 2019

30,19

29,45

26,88

Utfall 2020

Riket 2020

Delmål:
7.1 Öka andelen förnybar energi i den kommunala energimixen och underlätta införandet av
småskaliga energilösningar.
7.2 Minska kommunens energiförbrukning, bland annat genom energieffektivisering.

8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Nyckeltal

Utfall 2017

Utfall 2018

Utfall 2019

Utfall 2020

Riket 2020

Bruttoregionalprodukt
(BRP), kr/inv

310 606,78

333 601,55

Invånare 16-24 år
som varken arbetar
eller studerar, andel
(%)

8,06%

7,55%

Långtidsarbetslöshet
25-64 år,
årsmedelvärde,
andel (%) av bef.

4,81%

4,68%

4,34%

4,65%

4,06%

Förvärvsarbetande
invånare 20-64 år,
andel (%)

79,22%

80,16%

79,91%

Delmål:
8.1 Stödja utvecklingen av arbetstillfällen för alla grupper, även de som står långt från
arbetsmarknaden.
8.2 Minska andelen ungdomar som varken arbetar eller studerar.
8.3 Kommunens uppdrag som kontrollmyndighet, markägare och tillståndsgivare ska ske på
ett rättssäkert, effektivt och professionellt sätt för att skapa bästa förutsättningar för
näringslivet att bedriva sin verksamhet och växa.
8.4 Verka för att bibehålla och öka antalet företag och stärka positiva attityder till
entreprenörskap och företagande.
8.5 Stärka framväxten av en hållbar turism som skapar arbetstillfällen och främjar lokal kultur
och lokala produkter.
8.6 Verka för full sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla kvinnor och män,
inklusive ungdomar och personer med funktionsnedsättning, samt lika lön för likvärdigt
arbete.
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9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Nyckeltal

Utfall 2017

Utfall 2018

Utfall 2019

Utfall 2020

Riket 2020

Tillgång till
bredband om
minst 100 Mbit/s,
andel (%)

48,44%

51,86%

54,37%

59,45%

77,11%

Befolkning i
kollektivtrafiknära
läge, andel (%)

62,3%

67,4%

67,5%

Delmål:
9.1 Bygga ut en tillförlitlig och hållbar infrastruktur, där kollektivtrafik och olika
mobilitetslösningar är en naturlig del, för att stödja ekonomisk utveckling och människors
välbefinnande
9.2 Genom upphandling styra mot renare och smartare teknik.
9.3 Antal hushåll och verksamheter som är anslutna till snabbt och kapacitetsstarkt bredband
ska öka.
9.4 Samverka med universitet, högskolor och företag för att bidra till ny kunskap och
innovationer.

10. Minskad ojämlikhet
Nyckeltal

Utfall 2017

Utfall 2018

Utfall 2019

Förvärvsarbetande
skyddsbehövande
och anhöriga
(flyktingar) 20-64
år, vistelsetid 4-6
år, andel (%)

40,3%

46,53%

50,85%

Brukarbedömning
daglig verksamhet
LSS - Brukaren
får bestämma om
saker som är
viktiga, andel (%)

63,75%

65,75%

Utfall 2020

Riket 2020

68,52%

72,81%

Delmål:
10.1 Verka för att alla barn och vuxna i utbildningsverksamheterna, oavsett ålder, kön,
funktionsnedsättning, etnicitet, ursprung, religion eller ekonomisk eller annan ställning ska
behandlas lika.
10.2 Verka för att alla människor, oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning, etnicitet, ursprung,
religion eller ekonomisk eller annan ställning, blir inkluderade i det sociala, ekonomiska och
politiska livet.
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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.
10.6 Ökning av andelen brukare som anser att de får bestämma om saker som är viktiga.
10.7 Kommunens fysiska planering ska verka för att socioekonomisk segregation motverkas.
10.8 Tilliten bland kommunens invånare ska öka.

11. Hållbara städer och samhällen
Nyckeltal

Utfall 2017

Utfall 2018

Utfall 2019

Utfall 2020

Riket 2020

Demografisk
försörjningskvot

0,85

0,85

0,86

0,87

0,89

Trångboddhet i
flerbostadshus,
enligt norm 2,
andel (%)

20,63

21,01

22,5

22,7

16,62

Utsläpp till luft
av kväveoxider
(NOx), totalt,
kg/inv

28,8

26,93

24,53

Utsläpp till luft
av kväveoxider
(NOx), totalt, kg

602 724,64

568 847,36

518 396,22

Utsläpp till luft
av PM2.5
(partiklar <2.5
mikrom). kg/inv

3,63

3,29

3,13

Utsläpp till luft
av PM2.5
(partiklar <2.5
mikrom), kg

75 945,22

69 531,55

66 184,67

Delmål:
11.1 Verka för till fullgoda och ekonomiskt överkomliga bostäder för alla.
11.2 Kommunen ska ha planberedskap för 300 bostäder per år. Fokus ska vara att planera i
kollektivtrafiknära lägen.
11.3 Skapa inkluderande tätortsmiljöer som erbjuder god tillgång till grönområden och
offentliga platser och som ger möjlighet att ta sig fram säkert som gång- och cykeltrafikant.
11.4 Stärka arbetet för att skydda och trygga våra kultur- och naturarv.
11.5 Säkerställa möjligheten till tätortsnära friluftsliv.
11.6 Ett gott utbud av offentlig och kommersiell service med hög kvalitet och tillgänglighet i
hela kommunen.
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12. Hållbar konsumtion och produktion
Nyckeltal

Utfall 2017

Insamlat
hushållsavfall totalt,
kg/person

Utfall 2018

Utfall 2019

Utfall 2020

Riket 2020

300

Hushållsavfall som
samlats in för
materialåtervinning,
inkl. biologisk
behandling, andel
(%)
Ekologiska
livsmedel i
kommunens
verksamhet, andel
(%)

22%

23%

24%

Delmål:
12.1 Minska mängden avfall genom åtgärder för att förebygga, minska, återanvända och
återvinna avfall.
12.2 Matsvinnet ska minska.
12.3 Kommunens upphandlingar ska främja hållbar produktion och stimulera en cirkulär
ekonomi.
12.4 Produktionen från jordbruks- och trädgårdssektorn ska öka med 35 procent samt dess
produktionsvärde ska öka med 50 procent till år 2030.
12.5 Produktionsvärdet från ekologiska livsmedel ska öka med minst 200 procent till år 2030.

13. Bekämpa klimatförändringarna
Nyckeltal

Utfall 2017

Utfall 2018

Utfall 2019

Utfall 2020

Riket 2020

Utsläpp till luft av
växthusgaser totalt, ton
CO2-ekv/inv.

7,79

7,4

7,29

Utsläpp till luft av
växthusgaser totalt, ton
CO2-ekv

162 969,58

156 239,77

154 034,51

Miljöbilar i
kommunorganisationen,
andel (%)

33,11%

30,13%

30,38%

24,22%

34,1%

Miljöbilar, andel av
totalt antal bilar i det
geografiska området,
(%)

12,66%

13,37%

13,74%

14,51%

14,11%

Genomsnittlig
körsträcka med
personbil, mil/inv

806,93

786,9

771,93

714,53

689,99
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Delmål:
13.1 Senast år 2045 ska kommunen inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser.
13.2 Klimatanpassa den fysiska planeringen för att begränsa klimatpåverkan och minska
sårbarheten vid ett förändrat klimat.
13.3 Kommunens och kommunkoncernens transporter ska vara fossilfria till år 2030.

14. Hav och marina resurser
Målet saknar nyckeltal.
Delmål:
14.1 Förebygg och minska alla slags föroreningar i havet, i synnerhet från landbaserad
verksamhet, såsom marint skräp och tillförsel av näringsämnen.
14.2 Förvalta och skydda marina och kustnära ekosystem på ett hållbart sätt.
14.3 Verka för stärkta populationer av fisk och andra vattenanknutna arter, bland annat genom
åtgärder som förstärker fiskrekryteringen vid kusten.
14.4 Främja ett hållbart fritidsfiske genom att skapa bättre förutsättningar för naturlig
fiskreproduktion.
14.5 Verka för att det ska finnas tillräcklig infrastruktur för att minska fritidsbåtars påverkan
på marina ekosystem.
14.6 Minska mängden plastavfall som hamnar i haven.

15. Ekosystem och biologisk mångfald
Nyckeltal
Skyddad natur
totalt, andel (%)

Utfall 2017

Utfall 2018

Utfall 2019

Utfall 2020

Riket 2020

3,89%

5,29%

5,3%

5,31%

6,86%

Delmål:
15.1 Integrera stadsgrönska och ekosystemtjänster vid planering, byggande och förvaltning i
kommunens orter.
15.2 Bevara biologisk mångfald och säkerställ att värdefulla naturmiljöer får adekvat skydd
och vårdas ur ett framtidsperspektiv.
15.3 Vidta åtgärder för att stärka ekosystemtjänster och motverka minskning av biologisk
mångfald och spridning av invasiva arter på kommunägd mark.
15.4 Förvalta och tillgängliggöra kommunens grön- och naturområden så de både utvecklar
höga naturvärden och lockar till utevistelse.
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15.5 Informera om natur- och kulturvärden i tätortsnära miljöer för att öka medvetenheten hos
kommuninnevånare och besökare.

16. Fredliga och inkluderande samhällen
Nyckeltal

Utfall 2017

Utfall 2018

Utfall 2019

Utfall 2020

Invånare 16-84 år som
avstår från att gå ut
ensam, andel (%)

Riket 2020
23,75%

Anmälda våldsbrott,
antal/100 000 inv

917,34

823,59

709,69

928,4

853,68

Förstagångsväljare som
röstade i senaste
kommunfullmäktigevalet,
andel (%)

75,6%

83%

83%

83%

80,73%

-0,21%

-0,15%

3,8%

Verksamhetens resultat
kommun, andel (%) av
skatter och statsbidrag

Delmål:
16.1 Medborgarnas delaktighet i kommunens verksamhet och utveckling ska öka.
16.2 Kommunens verksamheter ska vara effektiva, transparanta och rättssäkra.
16.3 Kommunkoncernens ekonomi ska vara långsiktigt hållbar.
16.4 Kommunens soliditet ska inte vara lägre än 40 procent och inte minska fler år än två år i
rad.

17. Genomförande och globalt partnerskap
Målet saknar nyckeltal.
Delmål:
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.

Uppföljning av hållbarhetslöften
Länsstyrelsen har i samråd med Uppsala läns miljö- och klimatråd valt att arbeta med
åtgärdsprogram för miljömål genom ”Färdplan för ett hållbart län”. Färdplanen bidrar till att
uppnå de nationella miljömålen genom en serie av fyra regionala åtgärdsprogram som tas
fram i bred samverkan med länets aktörer. Varje åtgärdsprogram följer ett tema och har en
fyraårig genomförandeperiod. Programmens temaområden är:
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Minskad klimatpåverkan (start 2019)
Ekosystem och biologisk mångfald (start 2020)
Vatten (start 2021)
Samhällsutveckling (start 2022)

Länsstyrelsen bjuder in aktörer i länet att teckna hållbarhetslöften kopplade till varje
åtgärdsprogram vilket innebär att de åtar sig att genomföra ett antal åtgärder och aktiviteter.
Tierps kommun har undertecknat hållbarhetslöften och detta arbete följs upp i tertialrapport 1.
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Bilaga 1 - Styrdokument
Redovisning av beslutade styrdokument fram till och med 2021-09-22.
Aktiverande styrdokument (måldokument)
De aktiverande dokumenten fokuserar på vad som ska uppnås och vad som ska göras. Dessa
är de enda styrdokument som innehåller tydliga mål. De bör också vara tidsbestämda.
Varefter som mål uppnås måste nya beslutas.
Typer av dokument: Vision, strategi, program, plan, handlingsplan*
(* Denna typ av styrdokument fastställer i regel tjänstepersonsorganisationen.)

Beslutade av kommunfullmäktige
Diarienr

Dokumentägare

Gäller fr o m

Revideras senast

Vision för Tierps kommun

KS 2015.763

Gemensam service

2015-09-15

saknar datum

Biblioteksbruk, biblioteksplan för
Tierps kommun

KS 2019/226

Kultur och fritid

2019-04-09

2021-12-31

Avfallsplan

KS 2018/282

Medborgarservice

2020-04-15

2022-12-31

Boendeplan bostad med särskild
service för vuxna enligt 9:9§ LSS,
2016-2030

KS 2016.678

Vård och omsorg,
gemensam service

2016-09-20

2030-12-31

Cykelplan för Tierps kommun

KS 2016.601

Medborgarservice

2016-09-20

2030-12-31

Boendeplan för äldre i Tierps
kommun 2014-2035

KS 2014.436

Vård och omsorg,
gemensam service

2014-06-10

2035-12-31

Bostadsförsörjningsplan 20132025

KS 2012.660

Medborgarservice

2013-04-09

Saknar datum

Översiktsplan 2010-2030

KS 2011.211

Medborgarservice

2011-12-14

Saknar datum

Plan för kommunens ekonomi och
verksamhet

KS 2020.xxx

Gemensam service

tas årligen

tas årligen

Varuförsörjningplan för Tierps
kommun

KS 2019/441

Medborgarservice

2019-09-17

2024-09-17

Handlingsplan - Boendeplan för
äldre i Tierps kommun 2014-2035

KS 2015.273

Vård och omsorg

2015-03-10

Saknar datum

Funktionsnedsättning 2025

KS 2012/415

2013-06-11

2025-12-31

Program för uppföljning av och
insyn i kommunens verksamheter
2018-2019 samt 2020

KS 2019/893

2018-01-01

2020-12-31

Handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst från 2020 enligt Lagen
(2003:778) om skydd mot olyckor

KS 2019/530

2020-01-01

Per mandatperiod

Strategi för närvårdssamverkan i
Uppsala län 2021-2023

KS 2020/763

2021-01-01

2023-12-31

Digitaliseringsstrategi för Knivsta,
Östhammar, Heby, Tierp och
Älvkarleby samverkanskommuner

KS 2021/427

2021-06-08

2024-12-31

Gemensam service

Gemensam service
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Energistrategi för Tierps kommun

KS 2014.819

Medborgarservice

2014-12-16

Saknar datum

Näringslivsstrategi

KS 2010.111

Medborgarservice

2010-04-27

Saknar datum

Tillgänglighetsplan för offentlig
utemiljö i Tierps kommun

KS 2016.182

Medborgarservice

2016-04-05

2030-12-31

Trafikförsörjningsplan för Tierps
kommun 2005/2006

KS 2004/180

Medborgarservice

2004-11-02

Saknar datum

VA-plan

KS 2014.188

TEMAB

2014-06-10

Saknar datum

Diarienr

Dokumentägare

Gäller fr o m

Revideras senast

Tillsynsplan enligt plan- och
bygglagen i Tierps kommun

KS 2021/90

Medborgarservice

2021-01-01

2021-12-31

Tillsynsplan för tillståndsgivning i
Tierps kommun

KS 2021/88

Medborgarservice

2021-01-01

2021-12-31

Tillsynsplan och
behovsbedömning för miljö- och
hälsoskydd och strålskydd i Tierps
kommun

KS 2021/88

Medborgarservice

2021-01-01

2021-12-31

Tillsynsplan och behovsutredning
för offentlig livsmedelskontroll i
Tierps kommun

KS 2021/88

Medborgarservice

2021-01-01

2021-12-31

Klimat- och energiplan för Tierps
kommun

KS 2020/810

Medborgarservice

2021-01-01

2022-12-31

Plan för ledning och samverkan
vid samhällsstörningar

KS 2021/355

Gemensam service

2021-04-27

2022-12-31

Internkontrollpan

Tas årligen

Gemensam service

tas årligen

tas årligen

Handlingsplan för kultur i Tierps
kommuns förskolor, skolor och
gymnasium

KS 2016.871

Kultur och fritid

2016-09-21

Saknar datum

Ledningsplan avseende
extraordinär händelse

KS 2008.327

Gemensam service

2008-06-17

Saknar datum

Strategi för kompetensförsörjning

KS 2021/438

Gemensam service

2021-05-26

2024-12-31

Kulturmiljöprogram för Bruksgatan
och Västerbruksvägen i Tobo

KS 2012.628

Medborgarservice

2013-04-23

Saknar datum

Diarienr

Dokumentägare

Gäller fr o m

Revideras senast

Tillsynsplan enligt plan- och
bygglagen i Tierps kommun

JN 2021/7

Medborgarservice

2021-01-01

2021-12-31

Tillsynsplan för tillståndsgivning i
Tierps kommun

JN 2021/6

Medborgarservice

2021-01-01

2021-12-31

Tillsynsplan och behovsbedömning
för miljö- och hälsoskydd och
strålskydd i Tierps kommun

JN 2021/6

Medborgarservice

2021-01-01

2021-12-31

Beslutade av kommunstyrelsen

Beslutade av jävsnämnden

Tierps kommun, Plan för Tierps kommuns ekonomi459
och verksamhet 2022-2024

81(126)

Tillsynsplan och behovsutredning för
offentlig livsmedelskontroll i Tierps
kommun

JN 2021/6

Medborgarservice

2021-01-01

2021-12-31

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*
(* Denna typ av styrdokument fastställer tjänstemannaorganisationen.)

Beslutade av kommunfullmäktige
Diarienr

Dokumentägare

Gäller fr o m

Revideras senast

Policy för lika rättigheter och
möjligheter

KS 2019/381

Gemensam service

2019-09-17

2023-06-30

Säkerhetspolicy för Tierps
kommuns verksamheter

KS 2019.229

Gemensam service

2019-09-17

2023-06-30

Policy för förtjänsttecken och
gåvor

KS 2020/772

Gemensam service

2020-11-03

2023-12-31

Policy för lönebildning

KS 2020/902

Gemensam service

2021-03-03

2023-12-31

Arbetsmiljöpolicy

KS 2020/901

Gemensam service

2021-03-03

2025-12-31

Finanspolicy

KS 2021/594

Gemensam service

2021-09-30

2025-12-31

Policy vid alkohol- och
drogproblem inom kommunens
verksamheter

KS 2020/903

Gemensam service

2021-03-03

2025-12-31

Policy för naturvård i Tierps
kommun

KS 2020/163

Medborgarservice

2020-05-12

2030-12-31

Folkhälsopolicy för Uppsala län

KS 2009.222

2009-09-15

Saknar datum

Idrotts- och fritidspolicy

KS 2015.697

Kultur och fritid

2015-10-15

Saknar datum

Kommunikationspolicy

KS 2010.260

Gemensam service

2010-10-01

Saknar datum

Gemensam service

2000-17-10

Saknar datum

Konkurrenspolicy
Kulturpolicy

KS 2015.696

Kultur och fritid

2015-11-15

Saknar datum

Pensionspolicy

KS 2005.156

Gemensam service

2005-08-01

Saknar datum

Policy för hållbar utveckling 2021 i
Tierps kommun

KS 2011.303

Gemensam service

2011-12-14

Saknar datum

Policy för intern och extern
kameraövervakning

KS 2008.395

Gemensam service

2009-12-01

Saknar datum

Tillgänglighetspolicy

KS 2008.104

Medborgarservice

2008-09-16

Saknar datum

Medborgarservice

2000-11-28

Saknar datum

Trafiksäkerhetspolicy
Upphandlingspolicy

KS 2011.107

Gemensam service

2011-04-05

Saknar datum

Vatten- och avloppspolicy

KS 2013.228

TEMAB

2013-05-01

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

KS 2019/754

Vård och omsorg

2020-01-01

2020-12-31

Riktlinjer för styrdokument

KS 2017.218

Gemensam service

2017-05-31

2021-12-31

Riktlinje för kommunala
markanvisningar och
exploateringsavtal

KS 2019/738

Medborgarservice

2019-11-05

2023-12-31

Riktlinje för serveringstillstånd

KS 2020/644

Medborgarservice

2020-09-22

2025-12-31

Riktlinjer och principer för
medborgardialog

KS 2021/511

Gemensam service

2021-09-21

2025-12-31

Borgensprinciper för Tierps
kommun

KS 2021/593

Gemensam service

2021-09-30

2026-12-31

Riktlinje för ekonomisk styrning

KS 2017/991

Gemensam service

2020-01-01

Saknar datum

Riktlinjer för att starta och driva
enskild barnomsorg i Tierps
kommun

KS 2016.422

Utbildning

2016-06-14

Saknar datum

Riktlinjer och anvisningar för vård
och behandlingar av vuxna

KS 2011.229

Individ och
familjeomsorg

2011-06-14

Saknar datum

Pensionsriktlinjer för Tierps
kommun

KS 2020/773

Gemensam service

2020-11-03

Saknar datum

Grafisk profil

KS 2003.174

Gemensam service

2004-01-01

Saknar datum

Bredbandspolicy

x

Medborgarservice

2000-04-04

Saknar datum

Diarienr

Dokumentägare

Gäller fr o m

Revideras senast

Arkivföreskrifter

KS 2008.49

Gemensam service

2008-01-29

Saknar datum

Attestreglemente för Tierps
kommun

KS 2019/877

Gemensam service

2020-01-01

2021-12-31

Kostriktlinje och vision för
kostverksamhet

KS 2013.300

Medborgarservice

2013-04-23

Saknar datum

Handlingsplan mot
våldsbejakande extremism

KS 2016.359

Gemensam service

2016-07-01

2018-03-30

Kriskommunikationsplan för
Tierps kommun

KS 2018.617

Gemensam service

2018-12-18

2022-12-31

Kvalitetssäkring av stöd och hjälp
till barn och ungdomar i Tierps
kommun

KS 2012/599

Individ och
familjeomsorg

2012-12-04

Saknar datum

Mål och riktlinjer för fritidsgårdar

KS 2007.440

Kultur och fritid

2007-10-09

Saknar datum

Regel för intern styrning och
kontroll

KS 2020/861

Gemensam service

2021-01-01

2024-12-31

Resepolicy

KS 2006.7

Gemensam service

2006-01-31

Saknar datum

Riktlinje för arbetsstipendium för
konstnärlig verksamhet i Tierps
kommun

KS 2017.960

Kultur och fritid

2018-01-01

Saknar datum

Riktlinje för frivilligarbetare

KS 2012.683

Gemensam service

2013-01-29

Saknar datum
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Tierps kommun, Plan för Tierps kommuns ekonomi461
och verksamhet 2022-2024

83(126)

Riktlinje för fördjupad samverkan
med det civila samhället - Idéburet
offentligt partnerskap,
upphandling av tjänster och
reserverade kontrakt

KS 2019/899

Gemensam service

2020-03-24

2025-12-31

Riktlinje för hantering av bisyssla

KS 2021/439

Gemensam service

2021-05-26

2024-12-31

Riktlinje för individuellt förskrivna
hjälpmedel inom kommunal hälsooch sjukvård

KS 2020/98

Vård och omsorg

2020-04-01

Saknar datum

Riktlinje för intern kontroll och
insyn i kommunens verksamheter

KS 2017.450

Gemensam service

2017-10-01

2020-12-31

Riktlinje för kravhantering i Tierps
kommun

KS 2019/879

Gemensam service

2020-02-25

2025-12-31

Riktlinje för pedagogisk måltid
inom förskola, skola och omsorg

KS 2013.299

Utbildning

2013-05-01

Saknar datum

Riktlinje för prioriteringar vid
livsmedelsupphandlingar

KS 2021/482

Gemensam service

2021-05-28

2025-12-31

Riktlinje för rehabiliterande träning
i ordinärt boende enligt hälso- och
sjukvårdslagen

KS 2020/336

Vård och omsorg

2020-06-01

2023-05-31

Riktlinje för stöd och hjälp i
ordinärt och boende enligt
socialtjänstlagen

KS 2018.252

Vård och omsorg

2018-06-01

Saknar datum

Riktlinje för Tierps kommuns
samverkan med det civila
samhället

KS 2019/899

Gemensam service

2020-03-24

2025-12-31

Riktlinje för tilläggsbelopp för barn
och elever i behov av
extraordinärt stöd

KS 2020/431

Utbildning

2020-06-12

2022-06-12

Riktlinjer för direktupphandling

KS 2012.643

Gemensam service

2013-01-01

Saknar datum

Riktlinjer för fettavskiljare för
verksamhetsutövare och
fastighetsägare i Tierps kommun

KS
2015/1043

TEMAB

2016-02-09

Saknar datum

Riktlinjer för försörjningsstöd och
ekonomisk bistånd

KS 2017/990

Individ och
familjeomsorg

2018-01-01

Saknar datum

Riktlinjer för hantering av hot och
våld i arbetsmiljön

KS 2019.230

Gemensam service

2019-05-28

2023-06-30

Riktlinjer för insatserna
kontaktperson, ledsagare och
umgängesstöd

KS 2019/98

Individ och
familjeomsorg, Vård
och omsorg

2019-04-01

2022-04-01

Riktlinjer för investering

KS 2015/124

Gemensam service

2015-02-03

Saknar datum

Riktlinjer för officiell flaggning i
Tierps kommun

KS 2011/323

Medborgarservice

2011-09-06

Saknar datum

Riktlinjer för oljeavskiljare för
verksamhetsutövare och
fastighetsägare i Tierps kommun

KS
2015/1043

TEMAB

2016-02-09

Saknar datum

Riktlinjer för sociala bostäder i
Tierps kommun

KS 2019/554

Individ och
familjeomsorg

2019-09-03

2023-09-30

Riktlinjer för utmärkelsen årets
eldsjäl

KS 2017/960

Kultur och fritid

2018-01-01

Saknar datum
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Riktlinjer för vårdnadsöverflytt vid
familjehem överstigande tre år i
samma familjehem

KS 2011/205

Individ och
familjeomsorg

2011-05-31

Saknar datum

Rutin för tillämpningen av lex
Sarah inom kommunal
verksamhet

KS 2017/847

Gemensam service

2019-04-01

2024-03-31

Rutin lex Sarah inom
yrkesmässigt bedriven enskild
verksamhet och verksamhet vid
Statens institutionsstyrelse

KS 2019/216

Gemensam service

2019-04-01

2024-03-31

Styrdokumentför krisberedskap
och civilt försvar 2021-2022

KS 2021/356

Gemensam service

2021-01-01

2022-12-31

Organiserande dokument
De organiserande 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

KS 2021/229

Gemensam service

2021-04-07

2022-12-31

Instruktion för kommundirektör

KS 2017.946

Gemensam service

2018-01-01

Saknar datum

Reglemente för jävsnämnden

KS 2020/357

Gemensam service

2020-05-12

2021-12-31

Reglemente för kommunalt
näringlivsråd

KS 2019/897

Gemensam service

2020-01-01

2021-12-31

Reglemente för kommunstyrelsen

KS 2020/343

Gemensam service

2020-05-12

2021-12-31

Reglemente för
krisledningsnämnd

KS 2017.949

Gemensam service

2018-02-27

2021-12-31

Reglemente för valnämnden

KS 2020/358

Gemensam service

2020-05-12

2021-12-31

Ersättningar till Tierps kommuns
förtroendevalda - ERS 2012

KS 2019/278

Gemensam service

2019-12-12

2022-09-30

Reglemente uppdragsbeskrivning
för kommunalråd, oppositionsråd
och gruppledare

KS
2018/1023

Gemensam service

2019-01-01

2022-12-31

Reglemente för handikapprådet

KS 2013.430

Gemensam service

2013-08-01

Saknar datum

Reglemente för IT-nämnd

KS 2020/436

IT-nämnd

2020-07-01

Saknar datum

Reglemente för kommunalt
pensionärsråd

KS 2010.333

Gemensam service

2010-12-14

Saknar datum

Reglemente för lönenämnden

KS 2020/438

Gemensam service

2020-07-01

Saknar datum
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Reglemente för Tierps kommuns
revisorer

KS 2006.111

Stadgar för Stiftelsen för Tierps
kommuns stipendiefond

KS 2017.829

Ägardirektiv för AB Tierpsbyggen

KS 2019/783

Ägardirektiv för TEMAB
Fjärrvärme AB

Gemensam service

2007-01-01

Saknar datum

1978-02-28

Saknar datum

Gemensam service

2019-11-05

Bolagen ska sen
fastställa

KS 2019/783

Gemensam service

2019-11-05

Bolagen ska sen
fastställa

Ägardirektiv för Tierp
kommunfastigheter AB

KS 2019/783

Gemensam service

2019-11-05

Bolagen ska sen
fastställa

Ägardirektiv för Tierps energi och
miljö Ab

KS 2019/783

Gemensam service

2019-11-05

Bolagen ska sen
fastställa

Diarienr

Dokumentägare

Gäller fr o m

Revideras senast

Delegationsordning
kommunstyrelsen

publiceras
på insidan

Gemensam service

Uppdateras
löpande

Uppdateras
löpande

Informationshanteringsplaner
(tidigare namn dokument- och
gallringsplan) för verksamheterna

Publiceras
på insidan

Gemensam service

Attestförteckning

uppdateras
regelbundet

Gemensam service

2019-01-01

2022-12-31

Diarienr

Dokumentägare

Gäller fr o m

Revideras senast

publiceras på
insidan

Gemensam service

Uppdateras
löpande

Uppdateras
löpande

Diarienr

Dokumentägare

Gäller fr o m

Revideras senast

publiceras på
insidan

Gemensam service

Uppdateras
löpande

Uppdateras
löpande

Diarienr

Dokumentägare

Gäller fr o m

Revideras senast

publiceras på
insidan

Gemensam service

Uppdateras
löpande

Uppdateras
löpande

Diarienr

Dokumentägare

Gäller fr o m

Revideras senast

publiceras på
insidan

Gemensam service

Uppdateras
löpande

Uppdateras
löpande

Beslutade av kommunstyrelsen

Beslutade av Jävsnämnd
Delegationsordning jävsnämnden

Beslutade av IT-nämnd
Delegationsordning IT-nämnd

Beslutade av lönenämnd
Delegationsordning lönenämnd

Beslutade av Valnämnd
Delegationsordning valnämnd
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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

Regel för kommunalt partistöd

KS 2019/755

Gemensam service

2020-01-01

2022-09-30

Renhållningsordning

KS 2018.221

Medborgarservice

2018-05-01

2022-12-31

Regler för skolskjuts och elevresor

KS 2021/553

Utbildning

2021-09-21

2023-06-30

Lokala ordningsföreskrifter för
Tierps kommun

KS 2021/331

Gemensam service

2021-06-15

Saknar datum

Fastighetsägares skyldigheter
avseende gångbanerenhållningen
m.m

KS 2007.429

Medborgarservice

2007-10-23

Saknar datum

Lokala hälsoskyddsföreskrifter för
Tierps kommun

x

Medborgarservice

1992-02-11

Saknar datum

Regler för Tierps kommuns
miljöpris

KS 2011.108

Kultur och fritid

2011-05-01

Saknar datum

Reglemente för färdtjänst och
riksfärdtjänst

KS 2009.291

Vård och omsorg

2009-09-15

Saknar datum

Plan- och bygglovstaxa inklusive
kart- och mätdata

KS 2020/707

Medborgarservice

2021-01-01

2021-12-31

Taxa för offentlig kontroll av
livsmedel och dricksvatten

KS 2020/704

Medborgarservice

2021-01-01

2021-12-31

Taxa för prövning och tillsyn enligt
alkohollagen, tobakslagen, lag om
handel av vissa receptfria
läkemedel samt lag om
elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare

KS 2020/706

Medborgarservice

2021-01-01

2021-12-31

Taxa för prövning och tillsyn inom
miljöbalkens område samt
strålskyddslagen

KS 2020/705

Medborgarservice

2021-01-01

2021-12-31

Taxa för renhållning

KS 2020/822

TEMAB

2021-01-01

2021-12-31

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

KS 2019/755

Vård och omsorg

2020-01-01

2021-12-31

Taxa för slamavgifter

KS 2020/821

TEMAB

2021-01-01

2021-12-31

Taxa för vatten och avlopp

KS 2020/820

TEMAB

2021-01-01

2021-12-31

Taxa grävtillstånd

KS 2020/363

Medborgarservice

2020-07-01

2021-12-31

Riktlinjer och avgifter för förskola,
fritidshem och pedagogisk omsorg

KS 2020/885

Utbildning

2021-03-03

2023-12-31

Taxa för nyttjande av kommunens
mark

KS 2020/815

Medborgarservice

2021-01-01

2024-12-31
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Taxa för felparkeringsavgift

KS 2020/322

Medborgarservice

2020-06-16

2025-01.01

Taxa avseende markpriser
och återtagningsavgift

KS 2017.689

Medborgarservice

2017-09-19

Saknar datum

Regler för taxor vid
korttidsuthyrning

KS 2015/698

Kultur och fritid

2016-01-01

Saknar datum

Taxa för kopior, avskrifter och
utskrifter

KS 2016.921

Gemensam service

2017-01-01

Saknar datum

Taxor och biljettyper vid baden i
Tierps kommun

KS 2014.803

Kultur och fritid

2016-01-01

Saknar datum

Diarienr

Dokumentägare

Gäller fr o m

Revideras senast

KS 2021/432

Medborgarservice

2021-06-08

2025-12-31

Medborgarservice

1993-01-01

Saknar datum

Beslutade av kommunstyrelsen
Regel för hemsändningsbidrag
Normer för utdelning av Tierps
kommuns företagarstipendium
Regler för bidrag till föreningar

KS 2017/960

Kultur och fritid

2018-01-01

Saknar datum

Regler för bidrag till studieförbund

KS 2017/960

Kultur och fritid

2018-01-01

Saknar datum

Diarienr

Dokumentägare

Gäller fr o m

Revideras senast

KS 2018/741

Valnämnd

2018-08-21

2022-08-21

Beslutad av valnämnd
Regel för politiska aktiviteter,
propaganda och övriga aktiviteter
vid röstmottagningsställen i Tierps
kommun

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

Vägledning för tillsättning av,
arbete i och utvärdering av
tillfälliga fullmäktigeberedningar

Diarienr

Dokumentägare

Gäller fr o m

Revideras senast

KS 2017/905

Gemensam service

2017-12-19

2021-12-31
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Styrdokument som upphört under perioden 2020-09-23 till 2021-09-22














Lokal tolkning av begrepp i plan och bygglagen (2010:900 och plan och
byggförordningen (2011:338), diarienr KS 2011/170. Gällde under perioden 2011-0419 till 2021-02-16
Lönepolicy, diarienr KS 2015/939. Gällde under perioden 2016-01-01 till 2021-03-03.
Ersattes av Policy för lönebildning.
Plan för utbildningar på introduktionsprogrammet, diarienr KS 2019/653. Gällde
under perioden 2019-09-03 till 2020-06-30
Policy för belönings och förslagsverksamhet, diarienr KS 2002/120. Gällde under
perioden 2003-01-01 till 2020-10-20
Policy för ersättning av utbildningskostnader, diarienr KS 1993/212. Gällde under
perioden 1993-04-27 till 2020-10-20
Regler för hantering av överskott , diarienr KS 2008/129. Gällde under perioden 200901-01 till 2021-04-07
Regler för utdelning av förtjänsttecken och minnesgåvor, diarienr KS 2008/128.
Gällde under perioden 2008-05-01 till 2020-10-20
Regler och avgifter för pedagogisk verksamhet för barn 1-13 år, diarienr KS 2016/84.
Gällde under perioden 2016-01-01 till 2021-03-03. Ersattes av Riktlinjer och avgifter
för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg
Riktlinjer för ersättning för kurslitteratur mm vid högskolestudier på fritiden. Gällde
under perioden 1990-05-01 till 2020-10-20
Riktlinjer för hantering av bisyssla, diarienr KS 2012.658. Gällde under perioden
2013-02-01 till 2020-10-20
Skola 2020, diarienr KS 2013/530. Gällde under perioden 2013-12-17 till 2020-12-31
Tillsynsplan för strandskydd i Tierps kommun 2020, diarienr KS 2020/52 Gällde
under perioden 2020-01-01 till 2020-12-31. Ingår från 2021 i Tillsynsplan och
behovsutredning för miljöbalken och strålskyddslagen i Tierps kommun"
Äldre 2020, diarienr KS 2010/3. Gällde under perioden 2010-04-27 till 2020-12-31
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Bilaga 2 - Organisation
Politisk organisation
Kommunfullmäktige är Tierps kommuns högsta beslutande instans. Kommunfullmäktiges roll
är att besluta vad som ska uppnås utifrån kommuninvånarnas perspektiv. Kommunfullmäktige
har 49 ordinarie ledamöter och 30 ersättare som väljs vart fjärde år.
Mandatfördelning för mandatperioden 2018-2022
Socialdemokraterna (S)
15
Vänsterpartiet (V)
3
Moderaterna (M)
7
Centerpartiet (C)
11
Kristdemokraterna (KD)
2
Liberalerna (L)
1
Miljöpartiet de gröna (MP)
2
Sverigedemokraterna (SD)
8
Tabell: Mandatfördelning i kommunfullmäktige 2018-2022

Demokratiberedningen är en fast beredning knuten till kommunfullmäktige. Fullmäktige kan,
utöver demokratiberedningen, inrätta tillfälliga beredningar. Beredning för översiktsplan 2050
inrättades år 2018 som en tillfällig beredning. Beredningarna ska utgöra en direkt länk mellan
fullmäktige och medborgarna, dialogen kan ske till exempel genom medborgardialog.
Valnämnden ansvarar på lokal nivå för genomförandet av allmänna val till riksdag, kommunoch regionfullmäktige, val till Europaparlamentet samt folkomröstningar.
Jävsnämnden hanterar tillsyn av och tillstånd för kommunens egna verksamheter. Detta för att
inte komma i konflikt med jävsbestämmelserna.
Lönenämnden är en samverkan kring lönehantering mellan kommunerna Tierp, Knivsta och
Älvkarleby. Tierps kommun är värdkommun för lönenämnden.
IT-nämnden är en samverkan mellan kommunerna Tierp, Heby, Knivsta, Älvkarleby och
Östhammar gällande drift av IT-system och support till användare. Tierps kommun är
värdkommun för IT-nämnden.
Krisledningsnämnden har till uppgift att utöva den ledningsfunktion som enligt lag ankommer
på kommunen vid extraordinära händelser i fredstid.
Uppsala kommun är värdkommun för överförmyndarnämnden och räddningsnämnden.
Revisionen ska granska att den kommunala verksamheten sköts ändamålsenligt och på ett
ekonomiskt tillfredsställande sätt.
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att besluta vad som ska göras och att se
till att kommunfullmäktiges beslut verkställs. Tierps kommun har samlat i princip all
verksamhet direkt under kommunstyrelsen. Det innebär att kommunstyrelsen även är att
betrakta som nämnd enligt kommunallagen. Styrelsen består av 15 ordinarie ledamöter och 15
ersättare valda av kommunfullmäktige.
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Kommunstyrelsen
Fördelning av poster: ordinarie
Centerpartiet (C)
2
Kristdemokraterna (KD)
1
Liberalerna (L)
1
Miljöpartiet de gröna (MP)
1
Moderaterna (M)
2
Socialdemokraterna (S)
5
Sverigedemokraterna (SD
2
Vänsterpartiet (V)
1

ersättare
2
1
1
1
2
4
2
2

Tabell: Fördelning av poster i kommunstyrelsen

Fyra utskott, utskottet samhällsbyggnad, utskottet barn och ungdom, utskottet arbete och
omsorg och kommunstyrelsens arbetsutskott, samt en förhandlingsdelegation arbetar under
kommunstyrelsen. Utskotten och förhandlingsdelegationen har delegation att fatta vissa
beslut.
Under kommunstyrelsen verkar Rådet för funktionshinderfrågor, Pensionärsrådet och
Näringslivsråd.
Tjänstepersonorganisation
Kommundirektörens ansvarsområden är bland andra att leda, samordna och utveckla
kommunens verksamheter så att de bedrivs effektivt och i enlighet med politiskt uppsatta mål
och fattade beslut.
Medborgarservice är ”vägen in” till Tierps kommun för medborgare och näringsliv.
Medborgarservice ska vara kommunens ansikte utåt, ansvara för myndighetsutövning,
rådgivning, vägledning och service.
Individ- och familjeomsorgen (IFO) utreder och fattar beslut utifrån socialtjänstlagen (SoL)
men tillämpar även lagstiftning som lagen om vård av unga (LVU) och vård av missbrukare
(LVM). Verksamheten håller i familjestöd, beroendevård, arbetsmarknadsfrågor, öppen
förskola och boendestöd till medborgare som behöver stöd och hjälp.
Vård- och omsorg har ansvar för kommunens myndighetsutövning enligt socialtjänstlagen
(SoL), lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), lag om
bostadsanpassningsbidrag (BAB) samt lag om färdtjänst och lag om riksfärdtjänst för
personer med funktionsnedsättning och äldre. Vård och omsorg är även kommunens utförare
inom äldreomsorg, LSS-verksamhet och hemsjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen.
Utbildning ansvarar för förskolor, grundskolor, gymnasieskolan, vuxenutbildningen och
elevhälsan.
Kultur och fritid ansvarar för kultur-, natur- och fritidsaktiviteter. Kultur och fritid ansvarar
för folkbiblioteksverksamhet och skolbiblioteksservice.
HR ger stöd till tjänstepersonorganisationen i arbetslivs- och personalfrågor.
Ekonomi ger stöd till tjänsteorganisationen inom ekonomi, verksamhetsplanering och
uppföljning. Ekonomi ansvarar för finans- och redovisningsfrågor.
Tierps kommun, Plan för Tierps kommuns ekonomi och verksamhet 2022-2024
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Gemensam service ska ge den politiska organisationen och tjänstepersonorganisationen stöd
inom, löneadministration, pensioner, nämnd-administration, dokumenthantering, upphandling,
digitalisering, kvalitet och utveckling.
Tierps kommunfastigheter AB är ett kommunalt bolag som hanterar skötsel, underhåll och
investeringar i merparten av de lokaler som kommunen använder för sin verksamhet. Tierps
kommunfastigheter AB har ett dotterbolag, AB Tierpsbyggen, som är Tierps kommuns
helägda bostadsföretag.
Tierps Energi och Miljö AB är ett kommunalt bolag som hanterar det praktiska utförandet
inom vatten och avlopp, renhållning och gata/park. Dotterbolaget TEMAB fjärrvärme AB
försörjer villor, industrier, skolor, handels- och serviceföretag med värme i Tierps kommun.
Kommunkoncernen utgörs av kommunen och dess bolag. Kommunfullmäktige och
serviceuppdraget för Tierps kommuns medborgare, företag och besökare är den
sammanhållande länken.

Bild: Kommunens organisation från 2022-01-01.
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Bilaga 3 – IT-nämnden

Plan för IT-nämndens ekonomi
och verksamhet 2022 - 2024

IT-Centrum │815 80 TIERP │Telefon: 0293-21 80 00 │www.itcentrum.se
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IT-nämnden
Ansvars- och verksamhetsområde
Heby, Knivsta, Tierps, Älvkarleby och Östhammars kommuner inrättade en gemensam
nämnd inom verksamhetsområdet IT den 1 januari 2019. Nämnden kallas IT-nämnden.
IT-förvaltningen kallas IT-Centrum. Samverkansprojektets arbetsnamn var Cassiopeia
(fem stjärnor). Tierps kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår
som en del i värdkommunens organisation.
Nämndens ansvarsområde är övergripande strategiska och taktiska IT-frågor samt operativa IT-insatser för kommunerna enligt de definitioner och beslut som tas av nämnden.
Nämnden ansvarar för:
 Strategisk och taktisk utveckling av IT-relaterade områden
 IT-relaterad support/helpdesk
 Drift av kommunernas centrala servermiljö
 Att leda en referensgrupp för logistik relaterad till och inköp av kommungemensamma IT-produkter och -tjänster
 Hantering av telefonifunktionen enligt separata överenskommelser med varje
kommun
 Inventarieadministration för IT-relaterade produkter, samt motsvarande stöd
för inventarieadministration av förvaltningarnas verksamhetskritiska IT-system
 Förvaltningarnas kommunikationsnät
 Avtal som är en förutsättning för nämndens ansvarsområden
Dessutom har nämnden i uppdrag att vara stöd:




I kommunernas digitala utveckling/digitala transformation
För verksamheterna vid upphandling av förvaltningsspecifika IT-produkter och
IT-tjänster, inklusive produkt- och modellval
För förvaltningar vid IT-projekt och andra utvecklingsprojekt

Utvecklingsförutsättningar
Att bygga ett gemensamt ”Shared Service Center, SSC” genom projektet benämnt
SAMsourcing är det som dominerar IT-Centrums verksamhet sedan våren 2021. Projektet är
ytterligare ett steg i processen att slå samman IT-verksamheten för de fem kommunerna, med
egen, intern IT-drift och support. Projektet kommer att under hösten 2021 och framförallt
2022 bygga helt nya förutsättningar för både it-drift och support, med en modern och
framtidsanpassad teknisk infrastruktur som kan möta de fem kommunernas behov av
kapacitet och prestanda. Genom projektet skapas möjligheterna till en fullt ut gemensam itmiljö, möjligheten till utökad samverkan i de fem kommunernas kärnverksamheter och
därigenom skapas förutsättningarna som uttalats i visionen för IT-Centrum.
Strategin är att samsourca i gemensamma egna lösningar med egen personal och där så är
lämpligt, ur ekonomiskt-, effektivitets- och säkerhetsperspektiv funktions-outsourca till
underleverantörer.
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Telefoni-projektet är slutfört i och med att även Östhammars kommun under våren 2021
implementerade den gemensamma lösningen som Telia levererar. Numera så kan
infrastrukturen inom telefoni betraktas som en och samma för de fem kommunerna. Det förs
samtal mellan vissa av medborgarkontoren/-centrum om ytterligare samverkan och stöd till
varandra.
Även print-projektet går mot sitt slut, fyra av de fem kommunerna är i mål med övergången
från den tidigare leverantören. Här kan man redan nu se en förändring i nyttjande av
utrustningen, både antalet enheter samt utskrifter minskar. Givetvis spelar pandemin en roll,
men man kan även se vissa förändringar i beteende hos användarna.
Två av IT-Centrums projekt är pausade fram till efter årsskiftet av ekonomiska skäl, det är
MIM-projekt samt Office 365, dock är ”TEAMS meetings Only” infört. Genom de
gemensamma projekten och upphandlingarna har IT-Centrum fortsatt arbetet med ett av
målen i regeringens digitaliseringsstrategi som samtidigt är en av grundorsakerna till itnämndens existens: digital infrastruktur.
Under 2021 startas nu arbetet med den kommande klientupphandlingen upp, målet är att nytt
avtal skall gälla från sommaren 2022 då nuvarande avtal upphör.
Arbetet med att etablera ett gemensamt 10 gigabits-nät mellan de fem kommunhuvudorterna
pågår, detta är en förutsättning för ytterligare samverkan och en viktig del i
Samsourcingprojektet. Ytterligare en viktig del i Samsourcing-projektet är ”datacenter”.
Preliminärt slutdatum för etableringen av ”datacenter” är satt till den 1 april 2022. Det här
innebär en gemensam servermiljö för de fem medlemskommunerna. Den nya lösningen ska
byggas i en konsoliderad och säker arkitektur som även ger möjligheter att på sikt skapa en
hybridlösning med egen och inhyrd kapacitet. Strategin är att de närmaste 3-5 åren gradvis
införa molntjänster, då företrädesvis svenska molntjänster för serversystemen.

Nationell lagstiftning och styrande beslut
I delbetänkandet om Säker och kostnadseffektiv it-drift 1 pekar utredarna på de möjligheter
som uppstår genom Shared Service Center,SSC, detta är något som IT-Centrum skapar och
genom det arbeta som läggs ned på gemensamma upphandlingar och samordnade processer.
IT-förvaltningen arbetar vidare med att på olika sätt stödja målen i Agenda 2030 i de fem
kommunerna. Sedan våren 2020 och till idag har en enorm förändring och utveckling av
vardagen skett när det gäller resfria möten och samverkan över organisationsgränserna. De
demokratiska församlingarna har byggt en ny kompetens och en förståelse av möjligheterna
och begränsningarna med digitaliseringen under det sista året. De yrkesgrupper som vill locka
till sig framtida arbetskraft måste tillåta digitalpendling, med en avvägd mängd kontorsarbete
och ”där du är”-arbete. Tid och plats minskar i betydelse.
Den påverkan som covid19-virusets spridning har haft på digitaliseringen och på
distansarbete har omvittnats i både tidningar och tv. Där har både lyft fram möjligheterna med
och pekat på bristerna inom digitaliseringen. IT-Centrum förbereder nu för en gradvis

https://www.regeringen.se/48efac/contentassets/10a3aff9f8b847b48b35036d0907439e/saker-ochkostnadseffektiv-it-drift--rattsliga-forutsattningar-for-utkontraktering-sou_2021_1
1
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återgång till vad vi kallar 5-2 metoden. Av fem arbetsdagar tillbringas två eller tre dagar på
kontoret, övrig tid på distans.
Att förutspå vad som kommer att ske ”post-corona” är svårt, men en kvalificerad gissning är
att resfria möten kommer att minska något för att sedan etableras på en nivå som ändock är
flerdubbelt högre än innan pandemin. Vår strävan efter att stödja kommunernas verksamheter
och skapa möjligheter för samverkan mellan kommunerna kommer att påverkas positivt av
ovanstående. IT-förvaltningen arbetar för att eliminera tid och plats som hinder för rationell
samverkan mellan de fem kommunerna.
Välfärdskommissionen presenterade i december 2020 en avsiktsförklaring mellan regeringen
och SKR om ökad digitalisering och minskat it-krångel. Ökad digitalisering är i huvudsak
kärnverksamheternas uppdrag att genomföra, dock med IT-Centrums stöd. Vad gäller minskat
it-krångel så vilar det tungt på it-förvaltningen. Här behöver investeringar göras i verktyg som
underlättar den dagliga hanteringen av den stora ökning av enheter och systemstöd som
verksamheterna skaffat sig under de senaste två, tre åren. Ett bättre stöd minskar inte bara itkrånglet, det stärker it-säkerheten.

Mål och uppdrag
Som nämnts i inledningen är IT-Centrums uppdrag nu att konsolidera it-infrastrukturen och
att samsourca it-driften och supporten för de fem kommunerna. Under denna process ska
organisationen även undersöka om det finns lämpliga delområden som kan utföras effektivare
av en extern underleverantör.
Strategin är att de kontakter som ligger närmast kärnverksamheterna; support, kundstöd,
utveckling samt applikationsdrift ska finnas i egen regi. Under dessa delområden kan det
finnas lämpliga funktionsområden som en extern partner kan utföra effektivare. Som exempel
kan nämnas att IT-Centrum idag har print-processen, klient- samt leveransprocessen och
telefoni i extern regi eller via en tjänsteleverans. Vi har redan idag en gemensam
telefoniplattform och skrivarmiljö för de fem kommunerna samt ett gemensamt licensavtal
med Microsoft. Våra mål är nu att:





Konsolidera till en redundant serverplattform
Samverka i ett gemensamt AD
Samverka i en gemensam Tenant
Stärka it-säkerheten

Under de senaste månaderna har det blivit tydligt att IT-Centrum behöver investera i itsäkerheten. DDOS-attacker, fishing-mail och andra störningar sker numera regelbundet. Våra
attackytor är både fler och större. Det digitala skyddet behöver stärkas kring kommunerna.
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Digitalisering driver ökande volymer
Antalet klienter samt antalet ärenden försätter att öka under 2021 på ett oroande sätt. Siffrorna
för supportärendena för årets första 8 månader pekar på en ökning med ytterligare dryga 25%
efter förra årets redan kraftiga ökning. I de fem kommunerna så finns det strax under 23 000
datorer, ipads och smartphones. Digitaliseringen inom kommunerna är fantastisk och ger stora
möjligheter för verksamheterna. IT-Centrum behöver förstärkas med framförallt bättre
gemensamma it-verktyg för att kunna möta det ökande behovet.

Strategi - Samsourcing
IT-centrum har som uttalad strategi att utföra det mest verksamhetsnära uppgifterna med egen
personal och att utnyttja den erfarenhet och de volymer som en privat aktör kan ha genom att
de servar flera kunder. Internt inom IT-centrum uttalas detta som ”högre upp i värdekedjan”
och att vi strävar efter att upphandla och skapa partnerförhållanden med leverantörer. Det är
en multisourcad strategi med egen beställarkompetens och ett nära och öppet förhållande med
våra partnerföretag. IT-centrums personals unika kompetens, att ha både en grundläggande
kompetens av detalj-planer, digitala portfolios och problematiken inom biståndsbedömning
och att samtidigt ha ”IT” som sitt modersmål är vår USP(Uniqe Sales Point), vår unika fördel.
Det finns egentligen ingen anledning för en kommun att ha en egen IT-organisation, om ITmedarbetarna inte förstår villkoren som t.ex. personalen på ett bibliotek arbetar under.
Verksamhetsförståelsen och att på rätt sätt kunna tolka och stödja verksamhetsutvecklingen är
väsentligt för IT-centrum.
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Budget
Budgeten för it-nämnden behöver justeras upp de kommande åren om förvaltningen ska
kunna minska de störningar som verksamheterna drabbas av samt skapa möjligheter för
gemensamma lösningar över kommungränserna i form av ytterligare samverkan. IT-Centrum
ser fram emot det kommande samarbetet i ”C tillsammans”.
Från 2020 till 2021 justerades inte IT-Centrums budget upp med en enda krona. Den nya
budgetmodellen som arbetats fram av ekonomidirektörerna i de fem kommunerna medför att
en rörlig del för de kostnader som drivs av klientantal och ger kompensation mot ökade
licenskostnader och utökat behov. I budgeten för 2020 lyftes ett varnande finger för det
ökande antalet klienter i kommunerna. Från 2019 till 2021 har antal enheter i de fem
kommunerna ökat från 14817 till 18534, en ökning på över 25%. Ökningen av klientantalet
bedöms plana ut först 2024. Tillväxten för antalet enheter bedöms till: 2022 +9%, 2023
+4,5%, 2024 2,25%.
Framförallt är det skolans ”ett till ett” som nämnts i tidigare års budgetdokument som driver
det ökade klientantalet, men även att övriga verksamheter digitaliserar och skaffar sig handenheter i form av mobiltelefoner, surfplattor eller bärbara datorer.
IT-nämndens budget föreslås som grund att öka med 3,21% för att täcka de ökande
licenskostnaderna samt en förstärkning av it-säkerheten. Detta fördelas med 1% uppskrivning
av medlemsavgifterna, 1% uppskrivning av kommunspecifika avgifter och 9% uppskrivning
av it-tjänsteavtalet.
Utöver det så bör 3 miljoner läggas för Knivsta och Hebys flytt från extern leverantör till egen
regi. Detta är en uppskattning baserad på den kostnad om 3,2 miljoner som 2017 lades på
flytten från Axian till Advania. Det här bör vara den sista flyttkostnaden.
Den serverpark (3 platser: Östhammar, Tierp, Stockholm) som de fem kommunerna nyttjar är
gammal och service och garantier slutar gälla. De tidigare investeringarna är avskrivna redan
innan it-nämnden bildades. Vår it-driftsmiljö behöver omgående bytas ut. Driftsstörningar har
skett och riskerna för ett haveri ökar. En budgetoffert pekar på ca 30 miljoner i investering
eller en hyra på ca 6,7 miljoner om året under fem år. Här redovisas kostnaden för den nya
servermiljön i driftsbudgeten nedan.
IT-nämndens kostnader och volymer drivs av den digitala utveckling som de fem
medlemskommunerna genomför, därav följer it-nämndes kostnader de beställningar på fler
enheter och nya it-lösningar som medlemskommunerna inför.
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Nämndens budget

Verksamhetens driftsbudget
IT-nämndens budget ökar under 2022 dels p.g.a. projektkostnaden för att samsourca it-driften
för alla fem kommunerna, dels för att finansiera den nya gemensamma serverplattformen samt
för att stärka it-säkerheten.
ÅRSBUDGET
Jan 22 - Dec 22
Taxor & avgifter
Övriga intäkter
Summa intäkter

80 146 000,00 kr
80 146 000,00 kr

Personalkostnader
Material
Tjänster
Övriga kostnader
Kapitalkostnader
Avskrivningar
Nedskrivningar
Summa kostnader
RESULTAT

-

26 978 000,00 kr
1 475 000,00 kr
49 24 700,00 kr
630 000,00 kr
130 300,00 kr
1 300 000,00 kr

-

80 146 000,00 kr
0 kr

Verksamhetens investeringsbudget
För att skapa möjligheter för samverkan kring en central serverlösning både för IT-Centrum
och kärnverksamheterna krävs investeringar i kommunikation genom ett 10 Gigabitsnät
mellan kommunhuvudorterna. Denna investering påbörjas under 2021 (4,3 miljoner) och
slutförs under 2022.
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Centrala Investeringar
Central kommunikationslösning
Central servermiljö

2022
800

2023
1000
2000

2024
1000
2000

Övrigt
Summa

500
1 300

500
3500

500
3500

Fördelning av kostnader per kommun
Den uppdaterade fördelningsnyckeln är enligt nedan.

Tierp
Älvkarleby
Heby
Knivsta
Östhammar

2022
26,3%
9,8%
17,2%
21,5%
25,2%

2023
26,3%
9,8%
17,2%
21,5%
25,2%

2024
26,3%
9,8%
17,2%
21,5%
25,2%

Fördelning medlemsavgift per kommun avser beslutad fördelningsnyckel i procent multiplicerat med
budget 2022 för medlemsavgifter.
Fördelning medlemsavgift
Tierp
Älvkarleby
Heby
Knivsta
Östhammar
Summa

2022
10773
4636
6759
8298
10341
40807

2023
12655
5337
7990
9837
12144
47693

2024
12908
5444
8150
10034
12387
48922

Kommunspecifika kostnader
Tierp
Älvkarleby
Heby
Knivsta
Östhammar
Summa

2022
321
638
6952
6354
56
14322

2023
324
645
853
853
57
2732

2024
331
657
870
870
58
2786

IT-tjänsteavtal
Tierp
Älvkarleby
Heby
Knivsta
Östhammar
Summa

2022
6579
2452
4303
5378
6304
25016

2023
6875
2562
4496
5621
6588
26142

2024
7030
2620
4598
5747
6736
26730
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Total kostnad per kommun
Tierp
Älvkarleby
Heby
Knivsta
Östhammar
Summa

2022
17673
7726
18014
20031
16701
80145

2023
19854
8543
13339
16311
18789
76837

2024
20269
8721
13617
16651
19181
78439

Uppföljning
Uppföljning av nämndens ekonomi sker enligt Tierps kommuns plan med månatliga
uppföljningar, prognoser och delårsbokslut. Varje kundansvarig inom IT-förvaltningen har
tagit fram underlag för respektive kommun. Dessa används för att uppdatera
fördelningsnyckeln för IT-nämndens kostnader. Möten med ekonomicheferna i de fem
medlems-kommunerna sker en gång per månad för att vi löpande ska följa utvecklingen.
Redovisningen i Tierps ekonomisystem sker på ett sådant sätt att respektive
medlemskommuns kostnader kan följas upp. Nyckeltal för kommunerna har tagits fram och
kommer att jämföras både med andra IT-nämnder och inom de fem medlemskommunerna för
att vi, om möjligt, skall hitta ytterligare områden att förbättra.

Nyckeltal
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Bilagor
KA-rapport Augusti - Tierp
KA-rapport Augusti - Knivsta
KA-rapport Augusti - Heby
KA-rapport Augusti - Älvkarleby
KA-rapport Augusti – Östhammar

Referenser
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/digitaliseringsstrategin/
https://www.kolada.se/
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Bilaga 4 - Lönenämnden

Plan för Lönenämndens ekonomi
och verksamhet
2022-2024
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Lönenämnden
Ansvars- och verksamhetsområde
Lönenämnden skapar förutsättningar för att samverkan kan ske mellan Tierp, Knivsta och
Älvkarleby kommuner i verksamheten Lönecentrum. Tierp är värdkommun.
Lönecentrum ska med effektivitet och flexibilitet stödja och ge service till chefer, medarbetare
och politiker i alla kommunerna samt i ett kommunalt bolag, inom hela löne- och
pensionsområdet. Detta ska ske genom kontinuerlig kompetensutveckling och genom att
ständigt prova nya vägar och utveckla användningen av personalsystemet. Det krävs att
Lönecentrum har förståelse för verksamhetens olika behov i syfte att kunna tillmötesgå dem.
För att tydliggöra service och ansvarområde finns ett servicenivåavtal mellan kommunerna
och Lönecentrum samt en gränsdragningslista mellan lönefrågor och HR-frågor. Styrgruppen
som består av HR-chefer i samtliga kommuner och lönechef, beslutar om förändringar och
förbättringar som ska ske inom området.
Kundgruppen består av HR-representanter och system och verksamhetsutvecklare samt vid
behov lönekonsult. Kundgruppens syfte är att fånga upp alla behov ifrån verksamheterna, lösa
operativa frågeställningar och på uppdrag av styrgruppen, genomföra olika utredningar inom
löneområdet.
Utvecklingsförutsättningar
Allt mer automatiseringar införs, både i lönesystemet och mellan lönesystemet och övriga
personal- och verksamhetssystem. HR-och lönesystemet är mastersystem och mycket
uppgifter kan hämtas därifrån och på så sätt skapa behörigheter till andra system.
Möjligheterna är stora men det krävs resurser och kompetens för att kunna nyttja
möjligheterna.
Samverkan i form av nätverk sker med andra organisationer, både kommuner och regioner, i
vårt närområde. IT-förvaltningen med fem kommuner har öppnat för möjlighet till ett utökat
samarbete inom löneområdet med både Östhammar och Heby kommun. Tekniska
förutsättningar för samgående med Östhammars kommun finns då samma HR- och
lönesystem används och den gemensamma IT-förvaltningen hanterar driften. Dessa
förutsättningar saknas när det gäller Heby. Lönecentrum och Östhammars löneenhet har
påbörjat ett samarbete som kommer fortsätta i form av olika arbetsgrupper som arbetar med
aktuella frågor inom löneområdet.
Nationell lagstiftning och styrande beslut
Inga i dag kända kommande lagändringar som påverkar lönearbetet markant.

Förändringar
System- och verksamhetsutveckling
Arbetet med fortsatt digitalisering fortsätter utifrån tidigare planering.
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Kompetensutveckling
För att kunna utnyttja fördelarna som digitalisering och automatisering kan innebära krävs
även att kompetensen hos medarbetarna följer samma riktning och utvecklas. Arbetet som
lönekonsult och systemförvaltare blir allt mer komplext, vilket kräver ytterligare
kompetensutveckling. Medel avsätts för utbildning/utveckling av både lönekonsulter,
systemförvaltare och system- och verksamhetsutvecklare.
Bemanningsenheten (TimeCare)
Automatiseringen fortgår enligt plan.
Bokningsassisten arbetar idag emot förskolan och kosten i Tierp.
Attestering av genomförda bokningar används av Tierp möjligheten att använda sig av
automatisk attestering finns även för Knivsta och Älvkarleby.
Mål och uppdrag
Lönenämnden ska möjliggöra samverkan mellan Tierp, Knivsta och Älvkarleby kommuner
kring lönehantering. Tierps kommun är värdkommun för lönenämnden.
Nämndens budget
Lönecentrums kostnader fördelas mellan de samverkande kommuner enligt gällande
fördelningsnyckel som baseras på antalet lönespecifikationer.
Den totala avgiften för Lönecentrum beräknas bli något förändrad till år 2022.
Driftsbudget 2022

Verksamhetens intäkter

Budget 2022
11043,00

Utfall 2020
10065,00

Prognos 2021
11043,00

Personalkostnader
Lokalhyror
Hyra/leasing datorer
Totalt löpande kostnader såsom el, porto, mm
Intern ersättning IT inkl telefoni
Totalt dataprogram
Datakonsulter
Totalt resor, hotell och kurser, mm
Totalt övrigt, friskvård, sjukvård
Verksamhetens kostnader
Överskott/underskott

7776
670,00
50,00
176,00
110,00
1992,00
129,00
100,00
40,00
11043
0

7338,00
707,00
17,00
107,00
112,00
1714,00
44,00
25,00
1,00
10065,00
0

7567,00
600,00
30,00
169,00
110,00
2062,00
365,00
120,00
20,00
11043,00
0
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Avgifter per kommun år 2022
Fördelning Avgift 2021,
Fördelning
Avgift 2022, tkr
2021
tkr
2022
Tierp
49%
5412
49%
5412
Älvkarleby
21%
2319
20%
2209
Knivsta
29%
3202
30%
3312
TEMAB
1%
110
1%
110
Totalt
100%
11043
100%
11043
Kommun

Budget 2022-2023
Lönecentrums största kostnader är personalkostnader och licenskostnader för de olika system
som används. Licenskostnaderna uppräknas årligen enligt SCB Tjänsteproduktionsindex.
Kostnaderna för respektive kommun förändras utifrån antalet lönespecifikationer året innan
vilket kan skifta något varje år.
Uppföljning
Ekonomisk uppföljning sker enligt Tierps kommuns plan för budget och uppföljning.
Delårsbokslut redovisas för ekonomiberedning och i lönenämnd.
NKI genomförs i september via enkät till samtliga användare av lönecentrums tjänster.
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Bilaga 5 – Ägardirektiv för Tierps Energi och Miljö AB, TEMAB
FjärrvärmeAB, Tierps kommunfastigheter AB, AB Tierpsbyggen
Kommunen har två bolag, Tierps kommunfastigheter AB samt Tierps Energi och Miljö AB.
Dessa två bolag har i sin tur var sitt dotterbolag, AB Tierpsbyggen respektive TEMAB
FjärrvärmeAB.

Del 1 Allmänna direktiv
1 § Detta är ägardirektivets allmänna del och avser bolagen Tierps Energi & Miljö AB
(org.nr. 559031-4315), TEMAB FjärrvärmeAB (org.nr. 556249-4723), Tierps
kommunfastigheter AB (org.nr. 556901-2171) och AB Tierpsbyggen (org.nr. 5560882325), nedan kallas dessa bolaget.
2 § Bolaget ägs av Tierps kommun och är en del av kommunens verksamhet. Bolaget ska i sin
verksamhet beakta detta. Bolagets verksamhet regleras, utöver av lag och av
bolagsordningen, av direktiv utfärdade av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen,
fastställda av bolagsstämma.
Bolaget som en del av den kommunala organisationen
3 § Som del av den kommunala organisationen ska bolaget verka utifrån den av
kommunfullmäktige fastställda Vision för Tierps kommun (KF § 81/2015 samt), de vid
var tid av kommunfullmäktige fastställda strategiska utvecklingsområdena, samt vid var
tid av fullmäktige antagna tillämpliga mål ur den regionala utvecklingsstrategin
(framtagen av Region Uppsala).
I detta ska bolaget särskilt beakta att varje beslut ska vägas mot dess påverkan på en
hållbar ekonomisk, ekologisk och social utveckling i kommunen.
4 § Bolaget ska följa de av Kommunfullmäktige antagna styrdokumenten som är applicerbara
för bolagets verksamhet såvida dessa styrdokument inte strider mot bolagsordningen eller
mot tvingande bestämmelser i lag eller annan författning. Kommunstyrelsen skall tillse
att bolaget underrättas om och får del av sådana beslutade styrdokument varefter bolagets
styrelse och verkställande ledning har det operativa ansvaret för att fullmäktiges beslut
verkställs. I det fallet ett styrdokument inte är tillämpligt ska det av bolaget rapporteras
och godkännas av Kommunstyrelsen och därefter, vid ett eventuellt godkännande,
rapporteras till fullmäktige.
Bolaget har möjlighet att besluta om egna specifika styrdokument för sin verksamhet,
men har då att beakta befintliga kommunala motsvarigheter inom samma område.
Bolagets egna dokument får inte uppenbart strida mot ett kommunalt beslut, men kan i
sin innebörd tänkas vara mer omfattande. Sådana dokument kommuniceras med
Kommunstyrelsen.
Kommunens direktivrätt
5 § Bolagets styrelse och verkställande direktör har att följa utfärdade direktiv, såvida dessa
inte strider mot bolagsordningen, mot tvingande bestämmelser i lag eller annan
författning, exempelvis aktiebolagslagen och offentlighets- och sekretesslagen, eller
strider mot bolagets intresse.
6 § Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen. Ägardirektivet ska som regel
förnyas minst en gång per mandatperiod.
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Kommunens ledningsfunktion
7 § Bolaget står enligt 6 kap. 7 § kommunallagen (SFS 2017:725) under uppsikt av
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen utövar kommunens ledningsfunktion över bolaget i
enlighet med vad som anges i kommunstyrelsens reglemente.
8 § Kommunstyrelsen har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt
inspektera bolaget och dess verksamhet. Bolaget ska lämna kommunstyrelsen den
information om verksamheten som den begär.
Den närmare omfattningen av informationen fastställs i samråd med bolagets styrelse.
9 § Bolaget erinras om att kommunstyrelsen enligt 6 kap. 9 § kommunallagen (SFS 2017:725)
har att fatta årliga beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det fastställda
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
10 § Bolagets styrelse och verkställande direktör ska i de fall då krisledningsnämnden träder i
kraft samråda med krisledningsnämnden angående åtgärder som erfordras i samband med
extraordinär händelse.
Sekretess
11 § Föreligger på grund av lagstadgad sekretess hinder mot att överlämna viss uppgift till
ägaren får uppgiften uteslutas. Bolaget ska i så fall uppge att strykning/utelämnande skett.
Fullmäktiges ställningstagande
Fullmäktiges ställningstagande
12 § Bolaget ansvarar för att kommunfullmäktige får ta ställning innan sådana beslut i
verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.
13 § Kommunfullmäktiges yttrande ska inhämtas avseende
a) investeringar större än 500 basbelopp eller är av principiell betydelse,
b) bildande, förvärv eller försäljning av dotterbolag,
c) planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet,
d) förvärv eller försäljning av fast egendom om värdet överstiger 1 000 basbelopp eller är
av principiell betydelse, och
e) övriga frågor som enligt bolagsstyrelsens uppfattning är av principiell betydelse eller
annars av större vikt.
14 § Av bolagsordningen framgår att vissa beslut i bolaget fattas av bolagsstämman. En fråga
som faller utanför uppräkningen i bolagsordningen kan trots detta vara en sådan fråga
som kräver ställningstagande enligt denna punkt. Uppstår tveksamhet huruvida
ställningstagande krävs, ska bolaget samråda med kommunstyrelsen.
Samverkan med kommunen och övriga bolag
15 § Bolaget ska bidra till kommunperspektivet och samverka med de kommunala
förvaltningarna och övriga kommunala bolag i syfte att optimera verksamheten. Detta
innefattar även olika typer av förvaltningsuppdrag.
Granskningsrapporten
16 § Bolagets lekmannarevisor/-er ska årligen i sin granskningsrapport yttra sig om huruvida
bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som angivits i
bolagsordningen och i detta ägardirektiv, samt de kommunala befogenheter som utgör
ram för verksamheten.
Om lekmannarevisorn/-erna inom ramen för sin granskning finner brister i de avseenden
som anges i första stycket ska lekmannarevisorn/-erna löpande kommunicera sina
iakttagelser med kommunstyrelsen.
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Information och ägardialog
17 § Ägaren ska fortlöpande och på kommunens begäran hållas informerad av bolaget om
dess verksamhet. Bolaget ska initiera möten med kommunen om omständigheterna så
påkallar.
18 § Bolaget ska minst en gång per år informera kommunstyrelsen om sin verksamhet.
Därutöver ska bolaget en gång per år informera kommunstyrelsens arbetsutskott om sin
verksamhet.
19 § Bolaget ska till kommunstyrelsen redovisa bolagets ställning och resultat per den 30/4,
31/8 och 31/12. Bolaget ska därvid uppmärksamma ägarkommunen på viktigare
omständigheter och förändringar som kan inverka på bolagets verksamhet.
20 § Bolaget ska till kommunstyrelsen och lekmannarevisorn-/erna redovisa ställningen för
den interna kontrollen per 30/4, 31/8 och 31/12. Bolaget ska vidare uppmärksamma
kommunstyrelsen och lekmannarevisorn-/erna om det under verksamhetsåret uppstår
betydande förändringar i riskbilden eller i statusen för den interna kontrollen som kan
inverka på bolagets verksamhet.
21 § Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ska utan dröjsmål få del av
a) protokoll från bolagsstämma,
b) protokoll från styrelsesammanträde, och
c) bolagets årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport från
lekmannarevisor.
Bolagets protokoll ska redovisas på kommunens hemsida.
22 § Bolagets styrelse, verkställande direktör och andra nyckelpersoner i bolaget ska delta vid
möte med företrädare för kommunen minst en gång per år (ägardialog). Initiativ till möte
kan tas av både kommunen och av bolaget.
23 § Bolagets verkställande direktör ska kontinuerligt ha en dialog med kommundirektören.
Kommundirektör och verkställande direktör äger båda rätten att kalla till möte.
Kommunal koncernredovisning och budget
24 § Bolagen ska årligen till kommunen lämna de uppgifter som av kommunen bedöms
nödvändiga för upprättande av årsredovisning och delårsrapport enligt lag (1997:614), i
enlighet med kommunens tidplan.
25 § Bolaget ska, tre gånger per år, i samband med kommunens tertialrapport, delårsrapport
och bokslut, i enlighet med kommunens tidplan, skriftligt redogöra till kommunen om
bolagets måluppfyllelse utifrån affärsplanen. Vid dessa tillfällen ska även bolaget lämna
uppgifter om förväntad utveckling av ekonomi och verksamhet.
26 § Bolagets styrelse ska årligen, i samband med att underlag lämnas till den kommunala
årsredovisningen enligt 2 kap. 24 §, skriftligt redovisa hur verksamheten bedrivits och
utvecklats mot bakgrund av det i bolagsordningen och dessa direktiv angivna syftet och
ramarna med densamma.
Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för kommunstyrelsens
uppsikt och beslut enligt 6 kap. 7 och 9 §§ kommunallagen (SFS 2017:725) samt till
lekmannarevisorns/-ernas granskning.
27 § Bolaget ska till kommunen, i enlighet med kommunens tidplan, lämna de uppgifter som
av kommunen bedöms nödvändiga för upprättande av kommunens budget.
Suppleanter
28 § Suppleanterna inträder enligt att ordinarie ledamot som ej kan närvara meddelar sin
suppleant om detta.
29 § Suppleant ska kallas till styrelsens sammanträden. Icke tjänstgörande suppleant har
närvaro- och yttranderätt vid styrelsens sammanträden.
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30 § Suppleant som ej tjänstgör ska åläggas att iaktta samma tystnads- och lojalitetsplikt som
ledamot.
Taxa för utbekommande av allmänna handlingar
31 § Bolaget ska tillämpa den för Tierps kommun vid var tid gällande taxan för kopior,
avskrifter och utskrifter av handlingar vid utlämnande av allmänna handlingar.
Arkivföreskrifter
32 § Tierp kommuns riktlinjer för arkivvård ska i tillämpliga delar tillämpas i bolaget.
33 § Arkivmyndighet är kommunstyrelsen i Tierps kommun.
Bolagsstämma
34 § Bolaget ska årligen senast före utgången av juni månad hålla bolagsstämma/årsstämma.
35 § Bolagsstämman/årsstämman ska vara offentlig.
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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.

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,
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b) minska resursanvändningen och främja en praktisk tillämpning av avfallshierarkin, i
enlighet med direktiv 2008/98/EG,
c) även i övrigt uppfylla de mål som anges i art. 191 – 193 i EUF-fördraget,
avfallsdirektivet 2008/98/EG och i svensk miljölagstiftning,
d) leverera ett dricksvatten av hög kvalitet, samt ta hand om spillvatten och dagvatten på
ett tillförlitligt och miljöriktigt sätt,
e) enligt gällande avtal med kommunen bedriva mark- och parkentreprenader
kostnadseffektivt med höga ambitioner för miljövänliga metoder och att utveckla Tierps
kommuns allmänna platser på ett optimalt sätt ur ett medborgarperspektiv, och
f) tillse på ett kostnadseffektivt och miljömässigt bra sätt att Tierps
kommuns gator och markområden har optimal skötsel, underhåll och belysning ur ett
medborgarperspektiv.
6 § Tierps Energi & Miljö AB ska i sin verksamhet iaktta livscykeltänkandet.
7 § Tierps Energi & Miljö AB ska öka samverkan mellan bolag samt mellan bolag och
kommunorganisationen för att effektivisera verksamheterna och minimera dubbelarbete med
syfte att sänka driftkostnader inom hela koncernen och stärka koncerntänket.
Ekonomiska mål
7 § Tierps Energi & Miljö AB ska bedriva sin verksamhet på ett sådant sätt att den
ekonomiska ställningen möjliggör ett långsiktigt och uthålligt agerande samt bidra till en
socialt, miljömässig och ekonomisk hållbar utveckling för kommunen.
8 § Tierps Energi & Miljö AB ska bedriva sin verksamhet i allmännyttigt syfte enligt
affärsmässiga grunder.
Budget och verksamhetsplan
9 § Tierps Energi & Miljö AB ska lämna in underlag för preliminär driftsbudget,
investeringsbudget och affärsplan samt behov av taxeförändringar till kommunen för
nästkommande år under maj månad.
10 § Tierps Energi & Miljö AB ska årligen ta hänsyn till kommunens budgetdirektiv i sin
affärsplan.
Finansiering
11 § För finansiering av VA och renhållning äger Tierps Energi & Miljö AB rätten att
fakturera VA- och renhållningskollektivet i enlighet med de prisnivåer som fastställts i taxor.
Långsiktiga investeringar kan finansieras med lån för vilka kommunen kan lämna borgen.
Borgensavgift utgår i dessa fall.
12 § Renhållningstaxor och VA-taxor ska antas av kommunfullmäktige.
13 § Gata/Park är finansierad genom årliga uppdragsavtal med Tierps Kommun (och dess
övriga bolag).
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TEMAB FjärrvärmeAB (org.nr. 556249-4723)
Bolagets verksamhet
1 § Föremålet för TEMAB FjärrvärmeABs verksamhet anges i bolagsordningen för bolaget.
Bolaget får ej bedriva verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen eller den
kommunala kompetensen.
2 § TEMAB FjärrvärmeAB har till uppgift att främja energiförsörjningen i kommunen och
verka för låga energikostnader genom att producera och distribuera med fjärrvärme.
Bolagets ändamål
3 § Ändamålet med TEMAB FjärrvärmeABs verksamhet anges i bolagsordningen för bolaget.
4 § TEMAB FjärrvärmeAB ska verka för tillgodogörandet av inhemska biobränslen och
eventuella spillenergikällor. Produktion av energi ska i första hand ske med förnyelsebara
energikällor.
5 § TEMAB FjärrvärmeAB ska öka samverkan mellan bolag samt mellan bolag och
kommunorganisationen för att effektivisera verksamheterna och minimera dubbelarbete med
syfte att sänka driftkostnader inom hela koncernen och stärka koncerntänket.
Ekonomiska mål
6 § TEMAB FjärrvärmeAB ska bedriva sin verksamhet på ett sådant sätt att den ekonomiska
ställningen möjliggör ett långsiktigt och uthålligt agerande samt bidra till en socialt,
miljömässig och ekonomisk hållbar utveckling för kommunen.
7 § TEMAB FjärrvärmeAB ska bedriva sin verksamhet i allmännyttigt syfte enligt
affärsmässiga grunder.
8 § TEMAB FjärrvärmeAB ska nå ett resultat i verksamheten som medger skälig avkastning
på kommunens insatta kapital. Avkastningen ska uppgå till en (1) procentsats av
köpeskillingen som utbetalades av kommunen i samband med att kommunen blev ensamägare
av bolaget. Procentsatsen ska motsvara riksbankens referensränta (vid aktuellt årsskifte) med
tillägg av 3,0 procent.
9 § När ackumulerad summa av utbetald avkastning (räknat från år 2002) kommit upp i ett
belopp som motsvarar köpeskillingen som utbetalas, skall avkastningskravet revideras genom
nytt ägardirektiv.
10 § År då tunga investeringar skett och/eller resultatet blivit dåligt på grund av oförutsedda
händelser kan avkastningen reduceras.
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.
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Budget och verksamhetsplan
13 § TEMAB FjärrvärmeAB ska lämna in underlag för preliminär driftsbudget,
investeringsbudget och affärsplan till kommunen för nästkommande år under maj månad.
14 § TEMAB FjärrvärmeAB ska årligen ta hänsyn till kommunens budgetdirektiv i sin
affärsplan.
Finansiering
15 § TEMAB FjärrvärmeAB ska finansiera sin verksamhet genom taxor. Långsiktiga
investeringar kan finansieras med lån för vilka kommunen kan lämna borgen. Borgensavgift
utgår i dessa fall.
16 § TEMAB FjärrvärmeAB beslutar själv om sina taxor. Taxorna ska motsvara kostnader för
a) drift, produktion och utbyggnad av produktions- och distributionsanläggningar,
b) underhåll och renoveringar i fjärrvärmeanläggningen, samt
c) vinst för uppbyggnad av soliditet och skälig avkastning till ägaren.

Tierps kommunfastigheter AB (org.nr. 556901-2171)
Bolagets verksamhet
1 § Föremålet för Tierps kommunfastigheter AB verksamhet anges i bolagsordningen för
bolaget. Bolaget får ej bedriva verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen eller den
kommunala kompetensen.
2 § Tierps kommunfastigheter AB har till uppgift att själv eller genom annan till lägsta
möjliga kostnad tillhandahålla fastigheter som helt eller till sin huvuddel används för
kommunal verksamhet eller som är av betydelse för kommunens utveckling.
3 § Tierps kommunfastigheter AB ska svara för en rationell och kostnadseffektiv
fastighetsförvaltning och att fastigheternas långsiktiga värde och brukbarhet säkerställs.
Hyressättningen ska spegla denna målsättning och bolaget ska ha tydliga och transparenta
principer för hyresprissättning. För fastigheter som uppförs för kommunens skattefinansierade
verksamhet (eller motsvarande) ska som huvudprincip gälla en självkostnadsbaserad hyra som
även inkluderar långsiktiga underhållskostnader.
Bolagets ändamål
4 § Ändamålet med Tierps kommunfastigheter AB verksamhet anges i bolagsordningen för
bolaget.
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
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agera proaktivt vad gäller förvärv, nyproduktion och dess utformning, utveckling, förvaltning
och/eller avyttring av fastigheter och mark.
I det fall där det råder delade uppfattningar mellan Tierps kommunfastigheter AB,
kommunförvaltning och/eller övriga bolag i fråga om vad som ska prioriteras i den strategiska
långsiktiga utvecklingen av kommunen ska kommunstyrelsen konsulteras och lämna
instruktion.
7 § Tierps kommunfastigheter AB ska verka för energieffektivisering och utfasning av fossila
bränslen samt i övrigt i applicerbara delar följa de övergripande riktlinjer inom miljöområdet
som kommunfullmäktige beslutar om, samt verka i enlighet med kommunens miljöpolicy.
8 § Tierps kommunfastigheter AB ska intensifiera arbetet med att minska energiåtgången i de
lokaler som bolaget förvaltar med syfte att sänka driftskostnader för kommunens
verksamheter samt minska energibehovet utifrån ett hållbarhetsperspektiv.
9 § Tierps kommunfastigheter AB ska öka samverkan mellan bolag samt mellan bolag och
kommunorganisationen för att effektivisera verksamheterna och minimera dubbelarbete med
syfte att sänka driftkostnader inom hela koncernen och stärka koncerntänket.
10 § Tierps kommunfastigheter AB ska i sin verksamhet iaktta de kommunalrättsliga och
affärsmässiga principer som följer av ändamålet med bolagets verksamhet.
Ekonomiska mål
11 § Tierps kommunfastigheter AB ska bedriva sin verksamhet på ett sådant sätt att den
ekonomiska ställningen möjliggör ett långsiktigt och uthålligt agerande samt bidra till en
socialt, miljömässig och ekonomisk hållbar utveckling för kommunen.
12 § Tierps kommunfastigheter AB ska bedriva sin verksamhet i allmännyttigt syfte enligt
affärsmässiga grunder.
13 § Tierps kommunfastigheter AB bedriva sin verksamhet på ett sätt som medger att ägaren,
med hänsyn tagen till risk, erhåller en avkastning som med en (1) procent överstiger bolagets
genomsnittliga räntekostnader. Avkastningskravet är långsiktigt och behöver inte uppnås
varje år.
Avkastningskravet utgör det lägsta resultatet efter skatt som bolaget bör redovisa i
årsredovisningen och beräknas på bolagets genomsnittliga kapital.
14 § Tierps kommunfastigheter AB ska kunna motivera långsiktiga och strategiska
investeringar enlig 3 kap. 6 § bolagets ändamål, ovan i dessa direktiv, utifrån affärsmässiga
grunder enligt 1 kap. 3 § befogenhetslagen.
15 § Bolaget ska planera och genomföra försäljning av fastigheter där,
- kommunkoncernen ej bedriver verksamhet
- kommunkoncernen ej avser att nyttja för verksamhet
- kommunen ej anser att fastigheten ur annat perspektiv är av kommunalt ägandeintresse.
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Budget och verksamhetsplan
16 § Tierps kommunfastigheter AB ska lämna in underlag för preliminär investeringsbudget
och hyreskalkyl samt affärsplan och övergripande mål till kommunen för nästkommande år
under maj månad.
17 § Tierps kommunfastigheter AB ska årligen ta hänsyn till kommunens budgetdirektiv i sin
affärsplan.
Finansiering
18 § Tierps kommunfastigheter AB verksamhet finansieras via hyror och avgifter.
Långsiktiga investeringar kan finansieras med lån för vilka kommunen kan lämna borgen.
Borgensavgift utgår i dessa fall.

AB Tierpsbyggen (org.nr. 556088-2325)
Bolagets verksamhet
1 § Föremålet för AB Tierpsbyggen verksamhet anges i bolagsordningen för bolaget. Bolaget
får ej bedriva verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen eller den kommunala
kompetensen.
2 § AB Tierpsbyggen har till uppgift att äga, bebygga, förvalta, förädla och försälja
fastigheter och tomträtter med bostadslägenheter och därtill hörande kollektiva anordningar
samt även med lokaler i de fall lokalerna utgör en mindre del av dessa fastigheter, används för
kommunal verksamhet eller är kommersiella lokaler som har ett tydligt samband med den
övriga verksamheten.
3 § AB Tierpsbyggen ska svara för en rationell och kostnadseffektiv bostadsförvaltning och
att fastigheternas långsiktiga värde och brukbarhet säkerställs.
Bolagets ändamål
4 § Ändamålet med AB Tierpsbyggen verksamhet anges i bolagsordningen för bolaget.
5 § AB Tierpsbyggen ska ha ett långsiktigt hållbart förhållningssätt och låta ett
helhetstänkande, som beaktar såväl ekologiska som sociala och ekonomiska aspekter, vara
vägledande vid fullgörande av sitt uppdrag.
6 § AB Tierpsbyggen ska aktivt medverka till att nya bostäder tillskapas och att bostäderna
utformas och förvaltas på ett sådant sätt att de bidrar till en attraktiv bostadsmarknad i Tierps
kommun. Bolaget ska värna och arbeta för att utveckla hyresrätten som boendeform. I
uppdraget ligger att tillsammans med kommunförvaltning och övriga bolag identifiera
kommunens behov och att agera proaktivt vad gäller förvärv, nyproduktion och dess
utformning, utveckling, förvaltning och/eller avyttring enligt 3 kap. 2 § bolagets verksamhet.
7 § AB Tierpsbyggen ska eftersträva ett varierat bostadsbestånd i hela kommunen med olika
boendeformer som stimulerar flyttkedjorna i kombination med innovativa
hållbarhetslösningar.
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8 § AB Tierpsbyggen ska tydligt planera och verka för att minska segregationen i kommunen,
framförallt den del som orsakas av bostadssegregation.
9 § AB Tierpsbyggen ska verka för energieffektivisering och utfasning av fossila bränslen
samt i övrigt i applicerbara delar följa de övergripande riktlinjer inom miljöområdet som
kommunfullmäktige beslutar om, samt verka i enlighet med kommunens miljöpolicy.
10 § AB Tierpsbyggen ska öka samverkan mellan bolag samt mellan bolag och
kommunorganisationen för att effektivisera verksamheterna och minimera dubbelarbete med
syfte att sänka driftkostnader inom hela koncernen och stärka koncerntänket.
11 § AB Tierpsbyggen ska i sin verksamhet iaktta de kommunalrättsliga och affärsmässiga
principer som följer av ändamålet med bolagets verksamhet.
Ekonomiska mål
12 § AB Tierpsbyggen ska bedriva sin verksamhet på ett sådant sätt att den ekonomiska
ställningen möjliggör ett långsiktigt och uthålligt agerande samt bidra till en socialt,
miljömässig och ekonomisk hållbar utveckling för kommunen.
13 § AB Tierpsbyggen ska bedriva sin verksamhet i allmännyttigt syfte enligt affärsmässiga
principer.
14 § AB Tierpsbyggen skall innan utdelning på aktiekapitalet medges nå en soliditet på 25 %.
Utdelningen kan sedan uppgå till maximalt 5 % av aktiekapitalet.
15 § AB Tierpsbyggen ska nå ett resultat i verksamheten som medger marknadsmässig
avkastning motsvarande den direktavkastning som förekommer för den långsiktiga
fastighetsmarknaden i Tierp. Med direktavkastning menas driftnetto i förhållande till
fastigheternas verkliga värde. Kravet på avkastning justeras således årligen utifrån
förändringar på den långsiktiga marknaden i Tierp. Avkastningskravet beräknas på tillskjutna
kapital i bolaget.
16 § AB Tierpsbyggen ska kunna motivera långsiktiga och strategiska investeringar enlig 3
kap. 5-6 §§ bolagets ändamål, ovan i dessa direktiv, utifrån affärsmässiga principer enligt 2 §
lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag.
17 § Nyinvesteringar i bostäder och andra verksamhetslokaler än kommunens egna ska
egenfinansieras över tid, senast inom 6 år från nyinvestering.
Budget och verksamhetsplan
18 § AB Tierpsbyggen ska lämna in underlag för preliminär investeringsbudget och
hyreskalkyl samt affärsplan och övergripande mål till kommunen för nästkommande år under
maj månad.
19 § AB Tierpsbyggen ska årligen ta hänsyn till kommunens budgetdirektiv i sin affärsplan.
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Finansiering
20 § AB Tierpsbyggens verksamhet finansieras via hyror och avgifter. Långsiktiga
investeringar kan finansieras med lån för vilka kommunen kan lämna borgen. Borgensavgift
utgår i dessa fall.
Borgensavgift ska årligen tas ut av AB Tierpsbyggen. Borgensavgiften innehåller tre delar,
administrativ avgift, borgensavgift och avgift för ägarfördel. Avgiftens storlek ska årligen
utifrån en marknadsbedömning fastställas. Detta sker tillsammans med AB Tierpsbyggen och
ska vara klart innan oktober månads utgång året innan den ska utgå.
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Bilaga 6 – Detaljerad investeringsbudget, nettoexploatering och
tomtförsäljning
Investeringsbudget detaljerad
Plan 2022-2024

Budget 2021

2022

2023

2024

Exploatering
Triangelparken
Siggbo Trädgårdsstad
Wallskoga skede 2
Kronhjortsvägen
Bondegatan

7 750 000
8 450 000
500 000
0

5 000 000

25 000 000
500 000

70 000

1 100 000

Västra Libbarbo
Utgifter på omsättningstillgångar
Summa exploatering

20 000 000

200 000
500 000

500 000

500 000

500 000

10 550 000

5 570 000

33 750 000

20 700 000

500 000

0

2 000 000

10 500 000

10 000 000

0

Övrigt
Lejonet/Fredners torg
Busslinga Tierp
Trollsjön

100 000

GC-vägar

4 285 000

Åtgärder Örbyhus centrum

1 500 000

Vendelbadet
Örbyhus sporthall

1 338 000
0

3 250 000
0

3 000 000

3 000 000

0

3 000 000
0

4 500 000
0

0

0

0

Trafikmiljö Månkarbo skola

1 000 000

Skärplinge anslutning förskola

2 000 000

Servicehus Fågelsundet
Lekplatser o grönområden

375 000
3 500 000

1 000 000

3 500 000

1 000 000

11 925 000

5 925 000

250 000

6 925 000
0

250 000

5 925 000
0

Snö o sanddeponier

1 052 000

800 000

400 000

0

Verksamhetsfastigheter

1 550 000

675 000

1 125 000

1 125 000

Markinköp

2 000 000

2 000 000

2 000 000

23 000 000

Naturåtgärder

6 338 000
0

2 250 000

3 850 000

5 150 000

400 000

860 000

760 000

460 000

Trafik, belysn, beläggn, broar mm
Ställplatser

Primärkarta
Kosten
Digitalisering

500 000
200 000

Summa övrigt

34 638 000

28 460 000

28 285 000

55 660 000

Totalt MBS

45 188 000

34 030 000

62 035 000

76 360 000

Tabell: Investeringsbudget, detaljerad för Medborgarservice
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Nettoexploatering och tomtförsäljning
Tierps kommun har i många år detaljplanerat mark för exploateringsändamål, för att sedan sälja till
markpris enligt politisk antagen taxa, eller i vissa fall försäljning genom markanvisning där
kommunen anlitat ett oberoende externt värderingsinstitut. Då är det kommunen själv som är
exploatör.
Med exploateringsverksamhet avses åtgärder som syftar till att anskaffa, bearbeta och iordningsställa
råmark för bostads- och näringslivsändamål. I de fall avsikten är att sälja en exploateringsfastighet
värderas marken som omsättningstillgång. Den allmänna platsmarken, tillgångar i form av gator,
parker etc. finansieras i huvudsak genom inkomster vid försäljning av tomtmark. Finansieringen av ett
exploateringsprojekt kan ske på olika sätt och hur finansieringen ska ske beslutas av kommunens
politiker och tillämplig lag. Förutsättningarna varierar med marknadsläge, men även av kommunens
politiska ambition.
FASER
I Tierp kommun delas exploateringsverksamheten in i olika faser och det kan förekomma att
exploateringsverksamheten är i flera faser samtidigt.
Initiering och behovsutredning
Utredning och fysisk planering
Planering inför genomförande
Genomförande
Försäljning
Slutredovisning
Nettoexploateringskalkylen
Nettoexploateringskalkylen är huvudsakligen en sammanställning av ”in-och utbetalningar”, som
avgränsas till att genomföra detaljplanen när kommunen är exploatör och omfattar ej framtida drift och
underhåll. Nettoexploateringen sammanställer inkomster och utgifter som uppkommer från fasen
planering inför genomförande till försäljnings-fasen.
Nettoexploateringskalkylen används som ett verktyg under hela exploateringsprocessen för att
säkerställa att exploateringen t.ex. inte är skattefinansierad. I Tierps kommun har man för avsikt att
den totala exploateringsverksamheten ska bära sina egna utgifter.
I nettoexploateringskalkylen avser inkomster totalt prognostiserad tomtförsäljning utifrån
prognostillfällets tidpunkt. Utgifter avser det totala anskaffningsvärdet för det som LKBR 6:6 och
LKBR 7:2 avser tillgångar utifrån prognostillfällets tidpunkt. Administrationskostnader och andra
allmänna omkostnader räknas inte med i anskaffningsvärdet som utgift.
Under hela perioden 2022-2024 planeras 27 642 tkr i inkomster och 60 020 tkr i utgifter för all
exploatering. 2022 års exploateringsutgifter uppgår till 5 570 tkr och ingår även i kommunens
investeringsredovisning och investeringsbudget. Inkomster från tomtförsäljning prognostiseras uppgå
till 4 310tkr under 2022. Nettot av kommunens exploateringsprojekt beräknas till – 1 259 tkr 2022.
De exploateringsområden som beräknas ge intäkter under 2022 är Siggbo Företagspark samt
förtätningsplanerna Bondegatan i Tierp samt Kvarnvägen i Örbyhus samt någon av kommunens övriga
tomter.
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Tomtförsäljningskalkylen
Tomtförsäljningskalkylen avser redovisningen av tomtförsäljning. D.v.s. intäkter vid försäljning och
kostnader för omsättningstillgången.
Vanligtvis gör kommunen en värdering av fastigheten för att säkerställa en marknadsmässig prisnivå.
Värdering utförs av auktoriserade värderingsmän. I vissa fall kan kommunens gällande marktaxa
antagen av KF komma att användas.
Tomtpriset ska belastas med utgifter som är specifika för området, exempelvis gator som betjänar
exploateringsområdet. Avgiftsfinansierad verksamhet t ex VA ingår normalt inte i underlaget för
beräkning av tomtpriset. Kostnader för värme, el och fiber ingår inte i kalkylen.
Tidpunkt för intäktsföring beror på intäktskriterierna, se RKR R2, normalt vid tillträde till tillgången
enligt köpeavtalet.
Kommunens resttomter före 2015 hanteras endast med en prognos för resultat framåtledes då det inte
finns någon uppgift om fullständiga nettoexploateringskalkyler för dessa. Dessa områden avses
Örbyhus, Tobo, Söderfors, Mehedeby, Skärplinge, Hållnäs, Fagerviken, Karlholm och Månkarbo.
Exploateringsresultatet, vinster och förluster som uppkommer vid försäljning av tomtmark, dvs
försäljning av omsättningstillgång ska räknas in i balanskravet, men ska inte ingå i kommunens
driftbudget. Motiveringen är att exploateringsverksamhetens resultat ska finansiera framtida
avskrivningar av exploateringsområdets allmänna platsmark.
Kort om de större pågående exploateringsprojekten
Siggbo Företagspark Dp 1045 vann laga kraft januari 2016. Planen är avsedd för handel, kontor,
idrott och verksamheter för service. Den allmänna platsmarkens Skede 1 blev färdig under 2020.
Etableringar i området är bland annat C24 Bygg, Ambulans och Räddningsstationen, Rogers Däck,
Dahlbergs glas, Vallskoga bygg, Besikta, Ingemar Rääf Invest och Crosshallen. Flera etableringar, tex
Trebo Industrifastigheter i Tierp, Maya Delorez samt HM Limträ AB och Tierps Padel Center är
påbörjade, men det finns fortfarande mark till salu och intresset för området är stort.
Siggbo Triangelparken Dp 1058 vann laga kraft april 2018. Planen är avsedd för kontor, bostäder,
förskola och vårdboende. Etableringar inom område B är ett upphandlat vårdboende samt BoKlok som
färdigställt 32 bostadsrätter inom området. Lillskär AB, område D, har påbörjat sin etablering av
bostadsrätter. Inom område A bygger Elinelund Bostad hyresrätter. Kvar till försäljning är område C,
vilket troligtvis kommer att markanvisas under 2021 för färdigställande 2023-2024.
Siggbo Trädgårdsstad Dp 1036 vann laga kraft juli 2018. Planen är avsedd för bostäder, kontor,
handel, skolor och centrumändamål. Genomförandefasen är påbörjad med bland annat två infarter till
området. Planerna för den nya stadsdelen Siggbo Trädgårdsstad innebär dock flera åtgärder som kan
påverka Siggebobäcken och grundvattnet i området. Länsstyrelsen ser över detta innan resterande del
av genomförandet kan påbörjas. Etapp 1 Södra Villorna planeras närmast inför genomförande och
försäljning.
Wallskoga Dp 1053 vann laga kraft februari 2017. Planen är avsedd för bostäder, vård och skola. All
tomtmark är såld och kvar finns en separat större tomt avsedd för bostäder, skola eller vård. Denna är
inte såld. Den allmänna platsmarkens skede 2 planeras genomföras under 2023.
Då efterfrågan på villatomter i Tierp är stor har man under 2021 antagit tre förtätningsplaner. Under
2022 förväntas tre tomter av dessa i centrala Tierp bli sålda samt två tomter i Örbyhus. Under 2022
finns ännu inga förtätningsplaner planerade.
Kommunen har även lediga tomter i Örbyhus, Tobo, Söderfors, Mehedeby, Skärplinge, Hållnäs,
Fagerviken, Karlholm och Månkarbo till försäljning
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Prognos försäljningskalkyl av exploateringsmark

2022

2023

Prognos vid
total
slutförsäljnin
g per 210831

2024

*Intäkter skrivs med positivt tal
*Kostnad såld tomt skrivs med negativt tal
Tierp
DP1055 Handelsområdet försäljning exploateringsmark

0

0

0

4 781 680

DP1055 Handelsområdet bokfört värde exploateringsmark

0

0

0

-1 238 004

Resultatpåverkan

0

0

0

3 543 676

DP1057 Kronhjort försäljning exploateringsmark

0

0

0

936 045

DP1057 Kronhjort bokfört värde exploateringsmark

0

0

0

-6 720

Resultatpåverkan

0

0

0

929 325

1 419 660

984 600

1 024 200

40 399 800

-187 161

-129 805

-135 026

-5 452 442

1 232 499

854 795

889 174

34 947 358

DP1058 Triangelparken försäljning exploateringsmark

0

17 700 000

0

30 500 000

DP1045 Siggbo Företagspark försäljning exploateringsmark
DP1045 Siggbo Företagspark bokfört värde
exploateringsmark
Resultatpåverkan

DP1058 Triangelparken bokfört värde exploateringsmark

0

-208 527

0

-661 586

Resultatpåverkan

0

17 491 473

0

29 838 414

DP1036 Trädgårdsstaden försäljning exploateringsmark

0

0

0

155 265 169

DP1036 Trädgårdsstaden bokfört värde exploateringsmark

0

0

0

-7 885 131

Resultatpåverkan

0

0

0

147 380 038

DP1053 Wallskoga försäljning exploateringsmark

0

2 573 505

0

6 211 380

DP1053 Wallskoga bokfört värde exploateringsmark

0

-71 415

0

-264 301

Resultatpåverkan

0

2 502 090

0

5 947 079

1 525 590

0

0

1 525 590

DP 1069 Bondegatan försäljning exploateringsmark
DP 1069 Bondegatan bokfört värde exploateringsmark

-110 445

0

0

-110 445

1 415 145

0

0

1 415 145

DP 1070 Klockars väg försäljning exploateringsmark

0

0

0

620 730

DP 1070 Klockars väg bokfört värde exploateringsmark

0

0

0

-61 820

Resultatpåverkan

0

0

0

558 910

0

0

0

4 247 100

0

0

0

-113 067

0

0

0

4 134 033

967 725

0

0

1 485 000

DP 365 Kvarnvägen bokfört värde exploateringsmark

-42 000

0

0

-62 296

Resultatpåverkan

925 725

0

0

1 422 704

Resultatpåverkan

Söderfors
DP432 Söderfors Företagspark försäljning
exploateringsmark
DP432 Söderfors Företagspark bokfört värde
exploateringsmark
Resultatpåverkan
Örbyhus
DP 365 Kvarnvägen försäljning exploateringsmark
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Övriga tomter
Försäljning exploateringsmark övriga tomter före 2015

397 600

451 850

597 960

30 459 060

Bokfört värde exploateringsmark övriga tomter före 2015

-21 928

-24 920

-1 860

-1 918 043

Resultatpåverkan övriga tomter före 2015

375 672

426 930

596 100

28 541 017

Resultat från exploateringsverksamheten

3 949 040

3 783 815

1 485 274

258 657 699

Total försäljning exploateringsmark

4 310 575

21 709 955

1 622 160

276 431 554

Totalt bokfört värde exploateringsmark
Summa Resultat från exploateringsverksamheten

-361 535

-434 667

-136 886

-17 773 855

3 949 040

21 275 288

1 485 274

258 657 699

Tabell: Prognos försäljningskalkyl av exploateringsmark Tierps kommun
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PROGNOS NETTOEXPLOATERING PER OMRÅDE TIERPS KOMMUN

Nettoexploaterings-område

* Inkomster skrivs med positivt tal
* Utgifter skrivs med negativt tal
DP1055 Handelsområdet -FAS Slutredovisning
+ Försäljningsinkomster
+ Investeringsbidrag
- Anläggningstillgångar
- Omsättningstillgångar
- Medfinansieringsavtal
Summa nettoexploatering

2022

2023

Prognos per
210831 vid
slutrapport
och
slutförsäljning

2024

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

4 781 680
0
-4 981 419
-1 238 004
-2 693 333
-4 131 076

DP1057 Kronhjort -FAS Genomförande och försäljning
Försäljningsinkomster
Investeringsbidrag
0
Anläggningstillgångar
-70 000
Omsättningstillgångar
0
Summa nettoexploatering
-70 000

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

936 045
0
-1 136 166
-6 720
-206 841

DP1045 Siggbo Företagspark -FAS-Försäljning och slutredovisning
Försäljningsinkomster
1 419 660
984 600
Investeringsbidrag
0
0
Anläggningstillgångar infrastruktur
0
0
Anläggningstillgångar markreserv
0
0
Omsättningstillgångar
0
0
Medfinansieringsavtal
0
0
Summa nettoexploatering
1 419 660
984 600

1 024 200
0
0
0
0
0
1 024 200

40 399 800
0
-42 229 555
-2 412 359
-5 452 442
-3 622 952
-13 317 508

DP1066 Vallskogagärdet- FAS Initiering och behovsutredning-Pausad detaljplan
Försäljningsinkomster
0
0
Investeringsbidrag
0
0
Anläggningstillgångar
0
0
Omsättningstillgångar
0
0
Summa nettoexploatering
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

DP1058 Triangelparken -FAS Genomförande och försäljning
Försäljningsinkomster
0
17 700 000
Investeringsbidrag
0
0
Anläggningstillgångar
0
-7 750 000
Omsättningstillgångar
0
0
Summa nettoexploatering
0
9 950 000

0
0
0
0
0

30 500 000
0
-32 002 851
-661 586
-2 164 437

0
0
-20 000 000
0
0
-20 000 000

155 265 169
0
-170 038 728
-7 885 131
-5 386 667
-28 045 357

DP1036 Trädgårdsstaden -FAS Genomförande
Försäljningsinkomster
0
Investeringsbidrag
0
Anläggningstillgångar
-5 000 000
Omsättningstillgångar
0
Medfinansieringsavtal
0
Summa nettoexploatering
-5 000 000

0
0
-25 000 000
0
0
-25 000 000

Fortsättning nästa sida
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DP1053 Wallskoga-FAS Genomförande och försäljning
Försäljningsinkomster
0
Investeringsbidrag
0
Anläggningstillgångar
0
Omsättningstillgångar
0
Summa nettoexploatering
0

2 573 505
0
-500 000
0
2 073 505

0
0
0
0
0

6 211 380
0
-5 580 564
-264 301
366 515

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

1 525 590
0
-1 100 000
-110 445
315 145

DP1056 Östra Bäggeby -FAS -Utredning och fysisk planering-Pausad detalplan
Försäljningsinkomster
0
0
Investeringsbidrag
0
0
Anläggningstillgångar
0
0
Omsättningstillgångar
0
0
Summa nettoexploatering
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

DP1070 Klockars väg -FAS Genomförande och försäljning
Försäljningsinkomster
0
Investeringsbidrag
0
Anläggningstillgångar
0
Omsättningstillgångar
0
Summa nettoexploatering
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

620 730
0
0
-61 820
558 910

DP432 Söderfors Företagspark- Fas Genomförandet pausat
Försäljningsinkomster
0
Investeringsbidrag
0
Anläggningstillgångar
0
Omsättningstillgångar
0
Summa nettoexploatering
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

4 247 100
0
-9 714 279
-113 067
-5 580 246

DP365 Kvarnvägen Örbyhus-FAS Försäljning
Försäljningsinkomster
Investeringsbidrag
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Summa nettoexploatering

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

1 485 000
0
0
-62 296
1 422 704

DP1069 Bondegatan -FAS Genomförande och försäljning
Försäljningsinkomster
1 525 590
Investeringsbidrag
0
Anläggningstillgångar
0
Omsättningstillgångar
0
Summa nettoexploatering
1 525 590

967 725
0
0
0
967 725

Fortsättning nästa sida
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DP363 Västra Libbarbo Örbyhus etapp 1-FAS -Utredning och fysisk planering -Pågående plan
Försäljningsinkomster
0
0
0
Investeringsbidrag
0
0
0
Anläggningstillgångar
0
0
-200 000
Omsättningstillgångar
0
0
0
Medfinansieringsavtal
0
0
0
Summa nettoexploatering
0
0
-200 000

0
0
0
0
0

Översikt investering på omsättningstillgång
-500 000

-500 000

-500 000

-3 000 000

Övriga resttomter
FAS -Försäljning
Försäljningsinkomster
397 600
Omsättningstillgångar
0
Summa nettoexploatering
397 600

451 850
0
451 850

597 960
0
597 960

30 459 060
-1 918 043
28 541 017

TOTAL SUMMA INKOMSTER
4 310 575
TOTALSUMMA UTGIFTER
-5 570 000
SUMMA ÅRLIG NETTOEXPLOATERING -1 259 425

21 709 955
-33 750 000
-12 040 045

1 622 160
-20 700 000
-19 077 840

276 431 554
-301 672 728
-25 241 174

Tabell 11: Prognos nettoexploatering per område Tierps kommun
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
IT-nämnden
2021-09-17

§ 16
Dnr 2021/7

Plan för IT-nämndens ekonomi och verksamhet 2022-2024
Beslut

IT-nämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa kommunfullmäktige
besluta
att anta Plan för IT-nämndens ekonomi och verksamhet 2022-2024.
Sammanfattning av ärendet

Under 2022 planeras samsourcing av de fem kommunernas it-stöd, två av
kommunerna har idag outsourcad it-drift.
Den tre serverplattformara är ålderstigna och leverantörerna har svårt att få
fram reservdelar, ett byte är oundvikligt. I det läget är en gemensam
redundant it-miljö det driftsekonomiskt mest fördelaktiga.
IT-säkerheten behöver skärpas och stabiliteten av driften säkras. ITCentrum och de fem kommunerna har under de sista 18 månaderna upplevt
störningar vid ett flertal tillfällen. IT-Centrum behöver minimera
möjligheterna till extern påverkan av våra system och vår information.
Bättre verktyg behöver införskaffas för att kunna upptäcka och hindra yttre
påverkan.
Beslutsmotivering

IT-nämndens budget föreslås som grund att öka med 3,21% för att täcka de
ökande licenskostnaderna samt en förstärkning av it-säkerheten. Detta
fördelas med 1% uppskrivning av medlemsavgifterna, 1% uppskrivning av
kommunspecifika avgifter och 9% uppskrivning av it-tjänsteavtalet.
Utöver det så bör 3 miljoner läggas för Knivsta och Hebys flytt från extern
leverantör till egen regi. Detta är en uppskattning baserad på den kostnad
om 3,2 miljoner som 2017 lades på flytten från Axian till Advania. Det här
bör vara den sista flyttkostnaden.
Den serverpark (3 platser: Östhammar, Tierp, Stockholm) som de fem
kommunerna nyttjar är gammal och behöver omgående bytas ut.
Driftsstörningar har skett och riskerna för ett haveri ökar. En budgetoffert
pekar en hyra på ca 6,7 miljoner om året under fem år.

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
IT-nämnden
2021-09-17
Barnrättskonsekvenser

IT-Centrum har under året rapporterat om svårigheter med leveranser av
hårdvara till våra verksamheter. Våra leverantörer har i vissa fall väldigt
långa leveranstider och IT-Centrum vidtar alla de åtgärder som kan göras
inom ramen för de avtal som upphandlats.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Digitaliseringen och Covid-19 driver volymer både vad gäller nya lösningar
och system samt ärenden och enheter, detta medför att licenskostnaderna
stiger. Klientvolymer är den faktor som till absolut störst del inverkar på itnämndens utfall och kommande budgetar.
Beslutsunderlag




Handläggarens tjänsteutlåtande
Plan för IT-nämndens ekonomi och verksamhet 2022-2024

Beslutet skickas till








Kommunstyrelsen Tierps kommun
Östhammars kommun
Älvkarleby kommun
Heby kommun
Knivsta kommun
IT-Chef, IT-Centrum

Ordförande sign

Justerare sign

506

Sekreterare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Lönenämnden
2021-09-17

§ 13
Dnr 2021/7

Plan för lönenämndens ekonomi och verksamhet 2022-2024
Beslut

Lönenämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa kommunfullmäktige
besluta
att anta Plan för lönenämndens ekonomi och verksamhet 2022-2024.
Sammanfattning av ärendet

Inga större förändringar i plan för lönenämndens ekonomi och verksamhet
2022-2024 i förhållande till preliminärt beslut § 7/2021.
Beslutsmotivering

Dialog gällande fortsatt utveckling och kompetenshöjande insatser har skett
med HR-cheferna på styrgruppsmöte samt redogjorts för ekonomicheferna
enligt gällande beredningsrutin.
Utifrån dessa dialoger föreslogs att budgeten innehåller följande åtgärder:
 Att medel tillsätts för kompetensutveckling
 Att medel tillsätts för att genomföra interna förändringar samt
fortsatt utveckling av inplanerade digitala lösningar.
Barnrättskonsekvenser

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

En oförändrad budgetram innebär, med fördelningsnyckel baserat på
lönespecifikationer år 2020, följande fördelning för respektive kommun (§
7/2021):
Tierps kommun 5412 tkr, (49 %)
Knivsta kommun 3312 tkr, (30 % )
Älvkarleby kommun 2209 tkr, (20 %)
TEMAB 110 tkr, (1 %)
Beslutsunderlag




Handläggarens tjänsteutlåtande
Plan för lönenämndens ekonomi och verksamhet 2022-2024

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Lönenämnden
2021-09-17
Beslutet skickas till






Kommunstyrelsen Tierps kommun
Älvkarleby kommun
Knivsta kommun
Lönechef

Ordförande sign

Justerare sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktiges presidium
2020-10-11

§6
Kommunrevisorernas budgetäskande
Beslut

Kommunfullmäktiges presidium beslutar
att tillstyrka kommunrevisorernas budgetäskande.
Sammanfattning av ärendet

Kommunrevisionen har beslutat om ett budgetäskande för år 2022
uppgående till 1 810 000 kr, varav 1 425 000 kr avsätts för granskning.
Enligt kommunrevisionen har revisionsarbetet under senare år ökat i
omfattning och kräver i nuläget än mer av de som ingår i revisionen jämfört
med hur det har varit tidigare.
Den alltmer komplicerade verksamheten inom den kommunala sfären
innebär att revisionen behöver ytterligare möjligheter för att tillmötesgå
behovet av kunskapsinhämtande, utredningar och analysarbete, fördjupade
granskningar för att kunna följa de regler som gäller för revisionens uppgift
och arbete enligt god redovisningssed.
Pandemin har mycket stor utsträckning påverkat kommunrevisionens
granskningsarbete. Det kommer framöver att erfordras ett ökat antal
fördjupade granskningar, inte bara under 2022 utan även påföljande år, om
verksamheterna bedrivits utifrån gällande lagar och föreskrifter eller inte.
Det här arbetet kommer att utföras utöver det granskningsarbete som
vanligtvis utförs i en kommun.
Beslutsunderlag

•

Kommunrevisorernas budgetäskande

Beslutet skickas till

•
•

Kommunrevisorerna
Kommunfullmäktige

Ordförande sign

Justerare sign
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Genom mod och växtkraft sätter
vi vård och omsorg, utbildning
samt kultur och fritid i fokus

Plan för Tierps kommuns
ekonomi och verksamhet
2022-2024
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Kapitel 1 Kommunalrådet har ordet
Omstart och nya lärdomar är det som bör prägla och symbolisera 2022. Vi är på väg ut på
andra sidan av den pandemi som skakat om Tierp och den resterande världen, vi står därför
inför en omstart av samhället, vilket innebär tuffa utmaningar men också stora möjligheter.
När vi ställs inför tuffa utmaningar och stora möjligheter krävs tydligt ledarskap, mod och
långsiktighet. För att skapa långsiktighet krävs helhetssyn, planering och tydliga mål.
De två senaste åren har färgats av pandemin men också av det vacuum som råder i vår
kommun på grund av avsaknaden av beslut och tydlig inriktning. Istället för att jobba framåt
beställs utredning på utredning utan politiskt ledarskap och med bristande dialog med
profession och oppositionen.
Kommunens ekonomiska situation är helt beroende av att ett helhetsgrepp tas, och att vi vågar
lyfta blicken och se helheten. Även om inkomsterna glädjande nog varit långt större än
beräknat fortsätter trenden i verksamheterna med skenande kostnader. Helhetssynen behövs
för att våga börja fatta de övergripande och stora besluten. Beslut som fokuserar på att skapa
ett socialt, klimatmässigt och ekonomiskt hållbart Tierp.
För att möta framtidens utmaningar krävs samverkan i alla de sammanhang där det kan ge
mervärde. De kommunala verksamheterna ska dra nytta av varandras kompetenser och
resurser. Koncernen Tierp behöver samordning med kommunens bästa i fokus. Det har våra
medborgare rätt att kräva! För att lyckas med detta krävs både generositet och ödmjukhet.
Vår budget prioriterar i första hand skolan och vård och omsorg. I kommunens arbete med
agenda 2030-målen väljer vi att fokusera på ”Hälsa och välbefinnande” samt ”God utbildning
för alla”. Agenda 2030-målen är tuffa och förpliktigar, vi behöver koncentrera arbetet för att
målen ska bli tydliga och nåbara.
Vår budget prioriterar en likvärdig skola, där alla barn ska få goda förutsättningar, en god
utbildning och en bra start i livet. Där de äldre och de med behov av stöd får förutsättningar
för en välfungerande vardag. En budget som tar fasta på att kultur och fritid är en viktig del i
livets alla skeden.
Inget av kommunens arbete är möjligt utan dess fantastiska personal. Därför innehåller vår
budget flertalet satsningar på just personalen.
Vår demokrati är det finaste vi har och den behöver hela tiden värnas.
Viktoria Söderling (S)
Kommunalråd i opposition
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Kapitel 6 Verksamhetsavsnitt
Det övergripande målet för verksamheterna är att stäva efter ökad samverkan för mervärde
inom kommunens verksamheter, kommunkoncernen och externa aktörer.
Kommunen utvecklas genom satsningar på personalen, skolan samt vård och omsorg.

Avsnitt 6.1 Kommun och inflytande
Politikens sammanfattning
Medborgardialog skall användas för att öka delaktigheten. Den fortsatta digitaliseringen
öppnar för stor veckling men det är också viktigt att kommunen erbjuder stöd till dem som
inte själva kan hantera de digitala funktionerna.
Särskilda uppdrag
Särskilda uppdrag för verksamhetsområden under kommunstyrelsen:









Ingen får lämnas utanför – kommunen har en kompensatorisk roll
Ökad digitalisering skall genomsyra allt för att skapa ökad effektivitet och
tillgänglighet för medborgaren
Samtidigt som vi ökar effektiviteten genom digitalisering måste vi också erbjuda stöd
till de som hamnar i ett digitalt utanförskap
Arbeta för att öka delaktigheten och motverka den upplevda otryggheten
Medborgardialog skall genomföras inför alla större förändringar där så är möjligt, för
att öka delaktigheten och för att få så bra beslutsunderlag som möjligt
Fortsatt samarbete med marknadens aktörer och lokala initiativ för att möjliggöra en
snabb utbyggnad av bredband i hela kommunen. Sträva efter att i samverkan med
övriga berörda i koncernen och upphandla ett nytt avtal
Alla verksamheter där mat serveras ska servera likvärdig, näringsrik och bra mat
Arbeta för att utveckla samarbetet med regionens kommuner genom bland annat Ctillsammans
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Avsnitt 6.2 Barnomsorg och utbildning
Politikens sammanfattning
I en tid där klyftorna i samhället går åt fel håll och pandemin slagit hårt mot de mest utsatta i
vårt samhälle än mer viktig. Både för att väcka framtidstro och för att kompensera bakgrund.
Revisionen har påpekat brister i den politiska styrningen av skolan. Här behövs ett samlat
omtag och en tydlig inriktning. Den samlade skolutredningen behöver användas för att göra
ett avstamp och ta ett samlat tag om skolans utveckling. Förskolan står inför stora
investeringar som behöver en tydlighelhetssyn och en långsiktig plan.
Mål




Högre andel elever som lämnar grundskolan ska vara behöriga till nationella program
på gymnasiet jämfört med 2021
Högre andel elever går ut gymnasiet med slutbetyg efter tre år jämfört med 2021
Tierps kommun ska avsevärt förbättra placeringen i Lärarförbundets rankning
”Sveriges bästa skolkommun”

Särskilda uppdrag
Särskilda uppdrag för verksamhetsområden under kommunstyrelsen:













Genomföra ett försök med samverkan mellan förskola och äldreomsorg på Vallskoga
förskola och Åskarbygården samt förskolan Gullvivan och Wesslandia, där den äldre
avdelningen barn besöker de äldre på boendena för att skapa mervärde för både barn
och äldre
Solgläntan i Söderfors renoveras och påbyggnaden rivs och byggs ny för att skapa
ändamålsenliga lokaler för förskolan
Vallskoga förskola återuppbyggs i egen regi
Björkgårdens förskola, som i dag finns i tillfälliga paviljonger, flyttar in i Vegahallen
och skapar en ”ur- och skurprofil”
Att köpa mark centralt i Skärplinge vid skolan för att bygga en ny förskola utan att
begränsa Ol Andersskolans möjlighet att växa
Förskolan i Örbyhus flyttas från skolans lokaler till tillfälliga lokaler samtidigt som
planering för att bygga ny förskola i Örbyhus till 2023, eftersom skolan är i stort
behov av lokalerna
Skolans lokaler ses över åter igen för att minska lokalkostnaden per elev och samtidigt
se till att alla elever har utrymme nog för att ha en god inlärningsmiljö
Den heltäckande genomlysningen som genomfördes 2021 fortlöper för att se över
organisationen för att skapa en likvärdig skola. I arbetet med ny organisation skall
verksamheten, elever, föräldrar samt politiken involveras.
De senaste årens ryckighet måste upphöra, ordning och reda återskapas så att skolan
får det lugn som krävs för att erhålla en lärande miljö
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Vidta åtgärder så att Tierp avsevärt förbättrar sin rankning i Lärarförbundets rankning
av Sveriges bästa skolkommun
Ökat fokus på tidiga insatser i alla verksamheter
Minskat antal barn per vuxen i förskolan
”Morfar i skolan”-konceptet anammas och pensionärer ges möjlighet att finnas med
som vettiga vuxna i skolan
Arbetet med att skapa en likvärdig skola för alla genom bland annat lärdomar dragna
genom att projektet samverkan för bästa skola fortsätter
Avveckla Hållnäs skola till läsårets slut
Utveckla kommunens stöd till barn i behov av särskilt stöd. I första hand ska stödet
ges på hemmaplan genom anpassade undervisningsgrupper som t ex Sirius eller annan
stödundervisning
Stärka elevhälsan och öka det gemensamma närvårdsarbetet med Region Uppsala för
ökad psykisk hälsa hos unga
Utreda hur gymnasieskolans attraktivitet kan ökas genom olika profilsatsningar
Ökat samarbete med näringslivet, bland annat avseende praktikplatser och
lärlingsutbildningar
Genom teknikcollege och vårdcollege öka antalet samarbeten med företag och
vårdgivare för att ge eleverna möjlighet att få utbildas i realistisk miljö
Ökade insatser för att fler elever i gymnasieskolan ska få slutbetyg efter 3 år
Öka antalet som driver företag genom Ung Företagsamhet, samt att arbeta för att öka
antalet som deltar i Ung Företagsamhets-mässor.
På grund av inget eller mycket lågt intresse sedan lång tid tillbaka avvecklas
Högbergsskolans industriprogram riktat till ungdomar, medlen (1500 tkr) som i och
med detta frigörs används till att öka andelen elever som slutför sin
gymnasieutbildning inom ordinarie programtid.
Stärkt SFI, genom ökad möjlighet till praktik
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Avsnitt 6.3 Bo, trafik och miljö
Politikens sammanfattning
Utvecklingen har stannat upp. Nu är det dags att fortsätta utveckla kommunen för att ta
tillvara kommunens stora potential.
Mål


Ha mark- och planberedskap i hela kommunen för att möjliggöra byggande av minst
300 bostäder per år för att möjliggöra befolkningsökning

Särskilda uppdrag
Särskilda uppdrag för verksamhetsområden under kommunstyrelsen:














Utreda möjligheten att åter igen skapa en lokal busslinje, lokalslinga, i Tierps köping
under de tiderna på dygnet när UL har lågtrafik för att bland annat underlätta att åka
kollektivt till bland annat Siggbo handelsområde. Lokalbussen ska kunna nyttjas med
färdtjänstkort.
Att inom hela samhällsbyggnadsenheten arbeta mer rådgivande och med ännu mer
kundfokus för att göra det lätt att göra rätt med inspiration från kommuner som lyckats
väl t ex Vårgårda kommun
Bygga bo-kvällarna kompletteras med regelbundet lördagsöppet samt ett mobilt
samhällsbyggnadskontor för att komma närmare medborgarna och företagare
Se till att de finns byggbar mark i tillräcklig omfattning för både bostäder och
näringsliv
Öka kapaciteten vad gäller bygglovsärenden
Arbeta strategiskt för att öka förutsättningarna för byggande och inflyttning till
kommunen i bl a Siggbo trädgårdsstad
Kommunorganisationen ska aktivt arbeta som ett stöd till alla privata aktörer, små som
stora, t ex Karlholm Strand, för att öka inflyttningen i kommunen
Revidera kommunens resepolicy med hänsyn till klimatpåverkan samt nya digitala
lösningar och de lärdomar som dragits under pandemin
Kommunens fysiska planering skall arbeta målmedvetet för att motverka
socioekonomisk segregation
En plan för att säkerställa att godkända soprum finns för alla verksamheters
källsortering
Möjliggöra för att hitta lösningar för kommuninnevånarna att tanka fossilfritt samt att
vid upphandling ställa krav på ökad andel fossilfria bränslen
Arbeta aktivt med att öka kommunens cykelbarhet tillsammans med Region Uppsala
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Avsnitt 6.4 Kultur, fritid och friluftsliv
Politikens sammanfattning
Kultur och fritid ska vara för alla och inte begränsas av plånbok eller var i kommunen du bor.
Rörelse och kultur skapar hälsa och välmående. Kommunen ska verka för att våra fina
anläggningar som till exempel kulturhuset Möbeln och Pekhallen används i så stor
utsträckning som möjligt och kommer kommuninnevånarna till glädje.
Mål


Bibehålla eller förbättra kommunens placering i Naturvårdsverkets ranking ”Sveriges
bästa friluftskommun”

Särskilda uppdrag
Särskilda uppdrag för verksamhetsområden under kommunstyrelsen:












Utveckla miljön runt Trollsjön och renovera vägen dit
Återupprätta samarbetet med Stiftelsen Leufsta och bibehålla kommunens
informationscenter på Tierp porten för att stärka besöksnäringen
Arbetet med fysisk aktivitet för alla fortlöper genom t.ex fortsatta satsningar på
utegym i Karlholm och flytt av Söderfors utegym till idrottsplatsen samt att flytta
boulebanorna i Karlholm till ny plats. För att samtidigt skapa möjlighet att utveckla
idrottsplatsen i Söderfors ännu mer samt att underlätta för att GOIF skall kunna ha is
Teckna avtal med ägaren av Söderforsbadet för att säkerställa att badet bibehålls
Etablera ”Hälsans stig” på flera orter i kommunen, med start i Örbyhus och Söderfors
Utveckla samarbetet med Tierp Arena, bl a i syfte att stärka besöksnäringen
Utveckla samarbetet med Region Uppsala för att fler delar av kommunen skall få del
av regionens uppsökande kulturverksamheter
Fortsätta utveckla Möbeln genom att nyttja de fantastiska möjligheterna till olika
kulturutbud
Kommunen skall ha en möjliggörande funktion för föreningslivet och för att alla ska
ha möjlighet till att delta
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Avsnitt 6.5 Näringsliv och arbete
Politikens sammanfattning
Kommunen behöver ta ledtröjan i arbetet att starta om Tierp efter pandemin. Samarbetet
mellan skola och näringsliv måste öka och där har näringslivsenheten en nyckelroll.
Mål


Förbättra kommunens placering i Svenskt näringslivs ranking ”Lokalt företagsklimat”

Särskilda uppdrag
Särskilda uppdrag för verksamhetsområden under kommunstyrelsen:










Alltid ha kundfokus och erbjuda rådgivning till företagen så långt det går i
myndighetsutövningen, det ska vara lätt att göra rätt
Snabb och effektiv tillståndsgivning
Utveckla marknadsföringen av kommunen genom utökat samarbete mellan lokala
företag t ex Tierp Arena och de kommunala bolagen
Aktivt arbeta tillsammans med företagare för att ta tillvara deras kompetens och
resurser i Ung Företagsamhet samt teknik- och vårdcollege.
Säkerställa att planlagd mark finns på alla orter
Utveckla samarbetet med verksamheter som sätter Tierp på kartan, t.ex Tierp Arena,
Karlholm Strand, Atlas Copco, Eric Sahlströmsinsitutet m fl
Aktivt arbeta för att säkerställa att arbetsförmedlingen finns kvar i kommunen.
Utveckla samarbetet med Näringsliv i samverkan, NIS
Kommunens näringslivsenhet skall vara en spindel i nätet för att aktivt arbeta
relationsskapande mellan kommunens verksamheter och näringslivet
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Avsnitt 6.6 Omsorg och stöd
Politikens sammanfattning
Samarbete ger mervärde och garanterar att ingen ramlar mellan stolarna. Överanställning och
justa förhållanden för personalen skapar förutsättningar för kontinuitet och att arbeta
personcentrerat. Hemmaplanslösningar ökar möjligheten till långsiktighet och ger
förutsättningar att utvecklas.
Mål




Alla hemtjänstområden får minst 90 % positiva svar på frågan ”Hur nöjd är du med
din hemtjänst?”
Minst 90 % svarar ”mycket nöjd” på frågan ”Hur nöjd är du sammantaget med ditt
äldreboende?”
Minst 90 % av boende inom LSS, daglig verksamhet och personlig assistans svarar ja
på frågan ”Trivs du”?

Särskilda uppdrag
Särskilda uppdrag för verksamhetsområden under kommunstyrelsen:













Vid alla tillfällen där vi kan skapa hållbara lösningar på hemmaplan ska detta
prioriteras, för att nyttja vår egen kompetens och skapa kostnadseffektiva
kvalitetslösningar
Fortsätta arbetet med att utveckla våra träffpunkter för äldre på alla orter där det
tidigare fanns femklövern för att motverka ensamheten för äldre. Omstart efter covid
med en uppsökande verksamhet
Genomföra ett försök med samverkan mellan förskola och äldreomsorg på Vallskoga
förskola och Åskarbygården samt förskolan Gullvivan och Wesslandia där den äldre
avdelningen barn besöker de äldre på boendena för att skapa mervärde för både barn
och äldre
Att utveckla det digitala kommunikationsstödet och andra hjälpmedel inom
äldreomsorgen för att underlätta för äldre som tappat förmågan att kommunicera
Stärkt nattbemanning på särskilda boenden där behovet finns
Individanpassa och arbeta för att individens behov och önskemål ska tas till vara inom
all omsorg genom personcentrerat arbetssätt
Utveckla måltiderna för äldre så att den bidrar till förbättrad hälsa och högre
livskvalitet
Nytt avtal om närvårdsplatser förhandlas skyndsamt fram tillsammans med Region
Uppsala
Arbetsmarknadsenhetens växthussatsning utökas med samarbete med äldreomsorgen
för att växthuset skall kunna nyttjas bättre – försöksverksamhet med sinnesträdgård
och sinnesrum införs
Anställa fältassistenter för att bygga relationer med kommunens ungdomar
Utökning med en tjänst för arbete med beroende och våld i nära relationer.
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Öka samarbetet mellan barnavårdscentralen, familjestödsenheten, öppna förskolan och
mödravårdscentralen ytterligare för att hitta synergieffekter och bättre
resursutnyttjande, se över lokaler och se om samlokalisering är möjligt
Genomföra digitaliseringsprojekt inom individ- och familjeomsorgen och
äldreomsorgen i syfte att frigöra personalens tid att kunna arbeta mer med individen
Arbeta tillsammans med brukarrådet ”Kung nu”, och ta fram en vägledning för goda
relationer – sexualitet, känslor och bemötande till stöd för all personal inom LSSverksamheten
Ta tillvara de sociala företag som finns i kommunen och utöka samarbetet med t ex
Tierps Kretsloppsservice
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Avsnitt 6.7 Kommunen som arbetsgivare
Politikens sammanfattnig
Personal med rätt förutsättningar mår bättre och gör ett bättre jobb.
Mål



Kommunanställdas sjuktal ska sänkas
Heltid skall erbjudas alla

Särskilda uppdrag
Särskilda uppdrag för verksamhetsområden under kommunstyrelsen:











Heltid skall vara norm vid nyanställning och arbetet med heltidsresan slutförs
Utvärdera den överanställning som varit i omsorgerna under pandemin och behåll där
det gett lyckad effekt
Införa fria arbetsskor för anställda inom omsorgerna, med början inom äldreomsorgen
Äldrelyftet används för att fler ska kunna utbilda sig på arbetstid
Inför ett nytt sätt att planera inom hemtjänsten och avskaffa minutplaneringen
Skapa rutiner kring flexibel arbetsplats och hemarbete med lärdomarna efter pandemin
som underlag
Aktivt arbeta för att möjliggöra för fler deltidsbrandmän, RIB, inom kommunen
Prioritera kompetensutveckling för personalen
Arbeta för nya lösningar för att få fler äldre att vilja stanna kvar i arbetslivet
Införa fria arbetskläder för idrottslärare
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Kapitel 7 Ekonomi
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

Prognos
(per 0831)
2021

Budget
2021

Förslag
Budget
2022

Förslag
Plan
2023

Förslag
Plan
2024

Revision
Valnämnd
Jävsnämnd
Lönenämnd
It-nämnd
Kommunstyrelsen:
Gemensam service
Medborgarservice

1 625
22
35
0
14
1 291 200
77 382
39 321

1 625
29
44
0
0
1 296 227
77 717
54 557

1 810
530
45
0
0
1 361 113
78 398
70 260

1 845
30
46
0
0
1 377 717
79 932
67 781

1 881
31
47
0
0
1 406 352
81 636
68 877

Kultur och fritid
Förskola
Grundskola
Gymnasieskola
Äldreomsorg
Funktionshindradeomsorg
Individ- och familjeomsorg
Summa nettokostnad
Finansiering
Resultat

76 011
137 985
283 945
127 689
278 998
109 806
160 063
1 292 896
1 341 075
48 179

76 011
140 061
286 671
119 751
284 603
107 893
148 963
1 297 925
1 319 381
21 456

78 418
145 249
308 586
122 651
282 130
121 762
153 658
1 363 497
1 384 964
21 467

79 566
146 476
313 100
124 541
286 759
124 041
155 521
1 379 638
1 410 086
30 448

81 277
149 563
319 557
127 282
292 731
126 698
158 732
1 408 310
1 438 770
30 460

12 av 18
534

Ramförändringar på verksamhetsnivå
Verksamhetsövergripande ramförändringar
Förändring
(tkr)

Orsak/Förklaring

-2 000

Organisationsövergripande effektiviseringseffekt av Proceedo.

-3 500

Verksamhetsflytt av hyreskostnader från berörda verksamheter till Medborgarservice. Sänkning av
hyra för specifika objekt i enlighet med genomförd hyresnivåöversyn och hyresförhandling med TKAB.
Verksamheternas rambudgetar sänks med motsvarande belopp och ramutrymmet flyttas till
Medborgarservice för att täcka den minskade hyresintäkten från TKAB.

Tabell 6.1:Verksamhetsövergripande ramförändringar som fördelas på verksamheterna
utifrån omsättning om inget annat anges.
Revision
Förändring
(tkr)

Orsak/Förklaring

137

Äskande utöver uppräkning av föregående års ram.

Tabell 6.2 Driftbudget - ramförändringar Revision
Valnämnd
Förändring
(tkr)

Orsak/Förklaring

501

Äskande utöver uppräkning av föregående års ram med anledning av valår 2022.

Tabell 6.3: Driftbudget - ramförändringar Valnämnd
Gemensam service
Förändring
(tkr)

Orsak/Förklaring

350

Ytterligare utredningsresurs för att genomföra medborgardialoger och tillmötesgå det behov av
utredningar som finns inom verksamheterna.

-400

Återställande av ramtilldelning. Engångsbelopp 2021 för införande av ärendehanteringssystem,
Stratsys.

600

Tillkommande belopp för helårskostnad för Stratsys och Proceedo (faktura/inköpssystem).

300

Ny modul för systematiskt arbetsmiljöarbete inom verksamhetsledningssystemet Stratsys.

250

Ökade kostnader i samband med genomförande av val till riksdag, region och kommun. Avser
engångsbelopp 2022.

40

Forum för ungas delaktighet. KF § 75/2021

600

Förstärkning av ekonomtjänst för gymnasieskolan för ökad ekonomistyrning.

-200

Ej återbesätta personal inom ekonomienheten, delårseffekt. (Helårseffekt -500 tkr år 2023)

2 085

Ökade kostnader för ny fördelningsnyckel och ökad nyttjandegrad av IT-nämndens tjänster.

-4 400

Leasingavgifter för datorer upphör och ersätts med att datorerna köps in istället.

4 100

Inköp av datorer istället för leasingavtal.
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220
30
400
-500
140

Inköp av licenser för att kunna genomföra säkra videomöten (max 100 licenser).
Beställning av detaljerad befolkningsprognos från SCB för kommunkoncernens planeringsarbete.
Myggkontroll, NEDA. Ökad finansiering för att trygga myggbekämpning och ny fördelningsnyckel
kommer innebära ökade kostnader för Tierps kommun.
Införande av central fordonspool för att reducera kostnaderna enligt genomfört i budget 2021.
Medlemsavgift Fyrisåns vattenförbund.

Tabell 6.4:Driftsbudget - ramförändringar, Gemensam service
Medborgarservice
Förändring
(tkr)

Orsak/Förklaring

1 000

Lokalbuss

200

Boule, utegym och diverse för ökad hälsa

250

Mer rådgivande arbetssätt

250

Mobil samhällsbyggnadsenhet

200

Stiftelsen Lövsta och infocenter vid Tierp porten

50

NIS

100

Marknadsföring

400

Vattenplanering. Tjänst för att samordna arbetet med vattenfrågor ex. NAP Nedre Dalälven, villkorade
vattenplaneringsdelar inom exploateringsarbete samt vattendirektivets tvingande lagkrav.

400

Geotekniska utredningar kopplat till detaljplanearbetet för Banken/Gästis, riskutredning för nya
planområden i kommunen.

300

Ökad kostnad för drift och underhåll i samband med nya färdigställda ytor.

300

Ökad kostnad bredband Kanal Tierp då avtal med Liden avslutas och drift övergår till Tierps kommun.

350

Naturskötsel bland annat Iggelbo naturreservat i enlighet med fastställda skötselplaner.

750

Medfinansiering för att upprustningen av Ängskärs brygga ska kunna genomföras. Engångsbelopp
2022.

400
120

Medfinansiering för att upprustningen av Björns brygga ska kunna genomföras. Engångsbelopp 2022.
Medfinansiering för att upprustningen av Gudinge hamn ska kunna genomföras. Engångsbelopp 2022.

20

Samverkan med berörda intressenter för att bidra till att hålla vildsvinsstammen nere i Tierps
kommun i syfte att öka produktionen och produktionsvärdet från de gröna näringarna. (Uppdrag a6.3)

-20

Avveckling av ersättning för cesiumprovtagning av vildsvin som ej uppfyller nivåerna för tjänlighet då
denna typ av provtagning nu subventioneras av staten och är kostnadsfri.

1 087

Ökade kostnader för den gemensamma Räddningsnämnden som ej täcks av uppräkning.
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3 500

1 500
2 500
800

Verksamhetsflytt av hyreskostnader från berörda verksamheter till Medborgarservice. Sänkning av
hyra för specifika objekt i enlighet med genomförd hyresnivåöversyn och hyresförhandling med TKAB.
Verksamheternas rambudgetar sänks med motsvarande belopp och ramutrymmet flyttas till
Medborgarservice för att täcka den minskade hyresintäkten från TKAB.
Helårseffekt sänkt uttag av hyror gentemot TKAB, i enlighet med genomförda hyresförhandlingar.
Kompensation för hyresbortfall (från TKAB) på grund av avvecklade objekt, Kyrkskolan och Solgläntan.
Kompensation för hyresbortfall från den Gemensamma Räddningsnämnden på grund av avvecklade
objekt, gamla brandstationen i Tierp.

Tabell 6.5:Driftsbudget - ramförändringar, Medborgarservice
Kultur och fritid
Förändring
(tkr)
200
400

Orsak/Förklaring
Under våren 2022 inrättas en funktion för samverkan med civilsamhället som ska hålla i arbetet att
tillsammans med föreningarna utveckla den lokala överenskommelsen (LÖK).
Återställande av ramtilldelning då tidigare uppdrag om effektiviseringar med bäring på
lokalkostnader/hyreskostnader från TKAB ej varit genomförbara.

Tabell 6.6: Driftsbudget - ramförändringar, Kultur och fritid
Förskola
Förändring
(tkr)

Orsak/Förklaring

250

Heltidsresan, resterande bekostas 2022 av tillfälliga statsbidrag

1 250

Ökade kostnader hyra förskolan i Kyrkbyn, halvårskostnad

Tabell 6.7: Driftsbudget - ramförändringar, Förskola
Grundskola
Förändring
(tkr)

Orsak/Förklaring

13 500

Ökade resurser grundskolan för att möjliggöra fler behöriga lärare i klassrummen och specialresurser
för att fler elever ska kunna nå högre mål och att fler elever ska få behörighet till gymnasiet.
Dessa resurser ska enbart gå till elevnära satsningar.

1 250

Den nyrenoverade skolan i Kyrkbyn tas i bruk, halvårskostnad

-2 250

Hållnäs skolas verksamhet flyttar till Ol Andersskolan vid läsårets slut. Halvårseffekt

500

Ökade lokalkostnader i Örbyhus skola eftersom förskolan flyttar ut.

1 500

Ökat behov av specialpedagogiska resurser inom Sirius verksamhet för barn med behov av särskilt
stöd.

600

Medfinansiering för statliga medel avseende samverkan mellan individ- och familjeomsorg och
grundskola för att förstärka elevhälsan med inrättande av totalt 4 nya kuratorer.

Tabell 6.8: Driftsbudget - ramförändringar, Grundskola
Gymnasieskola
Förändring
(tkr)

Orsak/Förklaring

15 av 18
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1 500

Förstärkning för att öka andelen elever som slutför sin gymnasieutbildning inom ordinarie
programtid.

-1 500

På grund av mycket lågt intresse sedan lång tid tillbaka avvecklas Högbergsskolans industriprogram
riktat till ungdomar.

Tabell 6.9: Driftsbudget - ramförändringar, Gymnasieskola
Äldreomsorg
Förändring
(tkr)

Orsak/Förklaring

2 400

Förstärkt nattbemanning på de särskilda boenden med behov.

880

Ökade kostnader för att täcka kraven kopplade till Kommunals centrala avtal om sänkt
veckoarbetstid för de som arbetar natt.

500

Överanställningar samt heltidsresan, resterande del av arbetet bekostas 2022 av särskilda
statsbidrag.

400

Fria arbetsskor

-1 500

Minskad ram på grund av att Närvårdsplatser finansieras av Region Uppsala fullt ut enligt beslut i
Vårdstyrelsen. Utvärderas 2022, därefter kan det åter igen bli aktuellt med medfinansiering av
platserna.

-10 000

Minskad ram på grund av flytt av korttidsverksamhet från Danielsgården till Vendelgården,
genomfört 2021.

-1 900
-520

Ökat antal hemmaplanslösningar inom socialpsykiatri, ska ge sänkta kostnader för köpta platser.
Överföring av hyreskostnad för Björken, från Äldreomsorg till Individ- och familjeomsorg.

Tabell 6.10: Driftsbudget - ramförändringar, Äldreomsorg
Funktionshindradeomsorg
Förändring
(tkr)

Orsak/Förklaring

220

Ökade kostnader för att täcka Kommunals centrala avtal om sänkt veckoarbetstid för de som arbetar
natt.

7 000

Gruppbostad Bofinksvägen. Ökat behov av gruppbostad enligt LSS.

1 200

Utökad sysselsättning för de som önskar inom Daglig verksamhet. Enligt beslut i KF
§106/2021

2 500

Utökning av behov av personlig assistans i enlighet med LSS-beslut.

250

Heltidsresan

Tabell 6.11: Driftsbudget - ramförändringar, Funktionshindradeomsorg
Individ- och familjeomsorg
Förändring
(tkr)

Orsak/Förklaring

-1 500

Effekt av hemmaplanslösningar i enlighet med uppdrag.

-106

Avtalet med Trappan sägs upp då insatserna utförs som en hemmaplanslösning.

1 000

Fältassistenter

520

Överföring av hyreskostnad för Björken, från Äldreomsorg.
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100

Ökade kostnader för lokalhyror som ej täcks av uppräkning.

700

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

600

Medfinansiering för statliga medel avseende samverkan mellan individ- och familjeomsorg och
grundskola för att förstärka elevhälsan med inrättande av totalt 4 nya kuratorer.

Tabell 6.12: Driftsbudget - ramförändringar, Individ- och familjeomsorg
Tillfälliga extra medel från staten för åren 2021 och 2022
Generella extra statsbidrag 2022
De tillfälliga generella statsbidragen ger Tierps kommun 7 miljoner under 2022 för att sedan
helt upphöra.
Dessa medel bör inte användas som ramförstärkningar som sedan behöver dras tillbaka utan
bör användas för att utvärdera vilka framtida ramförstärkningar som behövs. För att det ska
råda en tydlighet avseende dessa av staten tillskjutna tillfälliga medel ska de särredovisas.
Samtliga medel läggs in under gemensam service direkt under kommundirektören och
fördelas enligt följande, se nedan.

2022: 2 000 tkr
Generella KS-medel
Inrättande av generella KS-medel under kommundirektören som enbart kan tas i anspråk efter särskilt beslut i
kommunstyrelsen under året. De generella KS-medlen är avsedda att under 2022 användas till att dämpa
negativa effekter som tillkommer under året orsakade av den pågående pandemin (exempelvis skattebortfall,
ökad arbetslöshet och ökade kostnader för försörjningsstöd) som inte täcks upp av statliga medel.

Tidiga insatser

2022: 1 400 tkr
Förskolan har en väldigt viktig roll för att se alla barn och lägger grunden för att ge barnen goda
förutsättningar för att lyckas i skolan under livet. För att pedagogerna ska ha möjlighet att fylla sin roll och leva
upp till läroplanen behöver de vara tillräckligt många vuxna per barn. Dessa pengar ska användas till att
arbeta med heltidsresan och se över bemanningen.

Kompetensutvecklingsmedel
2022: 2 000 tkr
Kompetensutvecklingsmedel ska användas under året för kompetensutveckling för att rusta kommunens
medarbetare samt bidra till att kommunen som arbetsgivare blir attraktivare. Helt enkelt en investering för
framtiden.
Samverkansmedel

2022: 100 tkr

Inrättandet av samverkansmedel för att under 2021 användas till att möjliggöra samverkan med kommuner
och regionen för att minska sårbarheten och på sikt spara resurser. I detta ingår uppstart och utveckling av
ytterligare samverkansområden eller uppbyggnad av gemensam infrastruktur/system för att ta bort
identifierade hinder för samverkan inom exempelvis C-tillsammans.

Hälsomedel
2022: 500 tkr

17 av 18
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Inom det gemensamma vårdomställningsprogrammet Effektiv och nära vård är en viktig del förstärkt
geografiskt hälsouppdrag som är lagt till Tierps vårdcentrum med bäring på att kommunens invånares
ohälsotal är högt. Det är viktigt att gemensamt arbeta med åtgärder inom detta område via
samverkansstrukturerna mellan regionen och kommunen. Hälsomedlen är avsedda att användas för insatser
och utvecklingsdelar som sker under 2021 och 2022 och är av engångskaraktär men som lägger grunden för
ökad hälsa. Inom hälsomedlen ingår också en matchning av regionens arbete med cykelturism där
kommunen tillsammans med regionen ska ta fram en åtgärdsplan för ökad cykelbarhet. Detta kommer
tillgodose det behov som såväl medborgardialogerna inom översiktsplaneområdet lyft som sommarens
erfarenheter från hemester och att det finns ett stort allmänintresse kring hälsofrämjande aktiviteter.

Sociala medel

2022: 1 000 tkr

Antalet orosanmälningar för barn har ökat drastiskt senaste åren och kostnader för placeringar och insatser
ökar i hög takt. Sociala medel är avsedda för att möta delar av de föreslagna åtgärderna och insatserna som
framkommer utifrån den analys som givits i uppdrag till utskottet barn och ungdom att ta fram. Delar som inte
ryms inom befintlig ram och uppdrag för individ och familj eller delar av akut karaktär finansieras med dessa
medel.

Särskilda extra statsbidrag för äldreomsorg 2022
Äldreomsorgsmedlen faller ut för Tierps kommun får 9,9 miljoner 2022 och sedan upphör de
helt. Det innebär att dessa medel inte ska användas som ramförstärkningar idag men för att
utvärdera vilka ramförstärkningar som behövs för framtiden. För att det ska råda en tydlighet
av dessa av staten tillskjutna tillfälliga medel ska de särredovisas. Förutsatt att statsbidraget
inte villkoras av en riktad satsning ska nedanstående utvecklingsområden prioriteras.
Äldreomsorgen
2022 9,9 miljoner
De riktade statsbidragen ska användas till att bibehålla de överanställningar som varit under pandemin och
utvärderas för att till budget 2023 veta vilka tjänster som bör permanentas. Detta blir en del av hur vi som kommun
genomför heltidsresan vilket är en prioriterad fråga och bör inte vänta till 2024.
Statsbidraget skall också användas för att utveckla ett nytt arbetssätt inom hemtjänsten där minutplanering inte
längre är en del.
Resterande medel skall användas till kompetenshöjande insatser.
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§ 229
Dnr 2021/109

Ombudgetering av driftsanslag budget 2021
Beslut

Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige besluta
att ombudgetera 1430 tkr till verksamhet samhällsbyggnad TK 13108, samt
att finansiera ombudgeteringen ur rörelsekapitalet.
Reservation

Sara Sjödal (C), Emma Lokander (M), Lotta Carlberg (C), Åsa Sikberg (M),
Lars Svensk (KD), Anders Hällbom (MP) och Alfred Mujambere (L)
reserverar sig till förmån för liggande förslag.
Sammanfattning av ärendet

Kommundirektör och VD för Tierps kommunfastigheter AB har genomfört
hyresförhandlingar baserat på de faktiska konsekvenser av överlåtande av de
objekt som förts mellan bolaget och kommunen. Hyresförhandlingarna
genomfördes i enighet och parterna har bekräftat att den genomförda
förhandlingen speglar det faktiska behovet. Detta finansierades genom
Kommunfullmäktiges beslut KF §102/2021 Tilläggsbudgetering juni 2021,
om 1500 tkr för år 2021 och med en helårseffekt om 3 000 tkr år 2022.
Kommunfullmäktige beslutade KF § 112/2021 att Tierps kommun ska sänka
uttaget av hyra med 1430 tkr till Tierps kommunfastigheter AB trots att
utrymme ej finns budgeterat.
Beslutet, KF § 112/2021, som fattades innebär att Samhällsbyggnad nu fått i
uppdrag att reducera i verksamheten med motsvarande belopp under den
återstående delen av året dvs ca 2,5 månad. Samhällsbyggnads verksamhet
har planerats efter fastställd budget 2021 och det saknas förutsättningar att
reducera kostnaderna motsvarande det beslut kommunfullmäktige fattade.
Inom Samhällsbyggnad finns inga kortsiktiga möjligheter att effektivisera
då befintliga tjänster är tillsvidareanställningar och har en uppsägningstid
om tre månader.

Ordförande sign

Justerare sign
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2021-10-19
Utifrån detta bör kostnaden finansieras av annan verksamhet i kommunen.
För att genomföra effektiviseringar motsvarande de beslutade kostnaderna
om 1 430 tkr på 2,5 månad bör en reducering om 15 heltider återstående del
av året genomföras. För att kunna genomföra besparingen innan utgången
av 2021 finns endast ett alternativ. Detta kan ske genom ett
anställningsstopp inom de områden som anlitar timavlönade medarbetare
dvs vård och omsorg samt förskola. Detta kommer att ge direkt negativa
konsekvenser på verksamhetens kvalité och en högre arbetsbelastning på
enheterna vilket vore mycket olyckligt då verksamheterna redan idag är hårt
belastade utifrån arbetet med den pågående pandemin.
Kostnadseffektiviseringarna innebär också att vissa enheter inte kommer att
kunna leverera lagstadgade insatser i den omfattning som krävs.
Medel avsatta till närvårdsplatser motsvarar 1 500 tkr under 2021 kommer
inte nyttjas. En ombudgetering från verksamhet äldreomsorg om 1 430 tkr
till verksamhet samhällsbyggnad under 2021 är därför möjlig utan att
drastiska personalnedskärningar genomförs.
Genomförs ombudgeteringen för att nyttja ej i anspråkstagna medel istället
för andra möjliga besparingsåtgärder minskar resultatet för 2021 med
motsvarande summa. Detta medför följande konsekvenser;






Tillskottet till egna kapitalet sjunker med 1 430 tkr
Soliditeten minskar
Likviditeten försämras
Längre tid tills kommunens soliditetsmål uppfylls

Beslutsmotivering

Kommundirektör, ekonomichef och kommunjurist vill uppmärksamma att
kommunfullmäktige fattat beslut om extra kostnader utan att samtidigt fatta
beslut om hur finansiering ska ske. Detta påverkar den fördelade budgeten
för verksamheterna innevarande år och planeringsförutsättningarna ändras
utan att verksamheterna kunnat bereda detta.
Förslaget till beslut utgår ifrån det alternativ som får minst negativ direkt
påverkan på för barn och unga och måluppfyllelsen inom dessa områden.
Barnrättskonsekvenser

Om kostnaden tas från det egna kapitalet kan den framtida finansiering
försämras i frågor som påverkar barn och unga.

Ordförande sign

Justerare sign
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I det fall att ovan upptagna möjligheter till personaleffektiviseringar beslutas
istället för ombudgetering bedöms barn och unga påverkas på ett direkt
negativt sätt på grund av kännbara neddragningar inom
funktionshindradeomsorg och förskoleverksamhet under återstående del av
året.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Beslutet får negativa ekonomiska konsekvenser då det egna kapitalet
minskar med 1 430 tkr.
Används ej i anspråkstagna medel, som i dagsläget tillfaller resultatet, tar
det längre tid innan kommunens soliditetsmål uppfylls. Målet är 40% och
delårsbokslutet per sista augusti redovisar 35%.
Förslag till beslut på sammanträdet
Yrkande

Jonas Nyberg (S) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
besluta
att ombudgetera 1430 tkr till verksamhet samhällsbyggnad TK 13108, samt
att finansiera ombudgeteringen ur rörelsekapitalet.
Bifall

Lotta Carlberg (C) yrkar bifall till liggande förslag;
att ombudgetera 1 430 tkr till verksamhet samhällsbyggnad TK 13108 från
verksamhet äldreomsorg TK 7792.
Alexander Karlsson (V) yrkar bifall till Jonas Nybergs (S) yrkande.
Avslag

Lotta Carlberg (C) yrkar avslag till Jonas Nybergs (S) yrkande.
Beslutsgång

Ordförande föreslår propositionsordning som godkänns av
kommunstyrelsen.
Ordförande ställer proposition på liggande förslag och Jonas Nybergs (S)
yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt liggande förslag.
Viktoria Söderling (S) begär omröstning.

Ordförande sign

Justerare sign
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Omröstning

Följande beslutsgång godkänns:
 Den som vill bifalla liggande förslag röstar ja
 Den som vill bifalla Jonas Nybergs (S) yrkande röstar nej
Omröstning verkställs.
Resultat

Ja – 7 röster
Nej - 8 röster
Kommunstyrelsen beslutar enligt Jonas Nybergs (S) yrkande.
(Omröstningsprotokoll/bilaga/.)
Beslutsunderlag



Handläggarens tjänsteutlåtande

Beslutet skickas till




Kommundirektör
Ekonomichef
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KS 2021/109

Ombudgetering av driftanslag budget 2021
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige besluta
att ombudgetera 1 430 tkr till verksamhet samhällsbyggnad TK 13108 från
verksamhet äldreomsorg TK 7792.
Sammanfattning av ärendet

Kommundirektör och VD för Tierps kommunfastigheter AB har
genomfört hyresförhandlingar baserat på de faktiska konsekvenser av
överlåtande av de objekt som förts mellan bolaget och kommunen.
Hyresförhandlingarna genomfördes i enighet och parterna har bekräftat att
den genomförda förhandlingen speglar det faktiska behovet. Detta
finansierades genom Kommunfullmäktiges beslut KF §102/2021
Tilläggsbudgetering juni 2021, om 1500 tkr för år 2021 och med en
helårseffekt om 3 000 tkr år 2022.
Kommunfullmäktige beslutade KF § 112/2021 att Tierps kommun ska
sänka uttaget av hyra med 1430 tkr till Tierps kommunfastigheter AB trots
att utrymme ej finns budgeterat.
Beslutet, KF § 112/2021, som fattades innebär att Samhällsbyggnad nu fått
i uppdrag att reducera i verksamheten med motsvarande belopp under den
återstående delen av året dvs ca 2,5 månad. Samhällsbyggnads verksamhet
har planerats efter fastställd budget 2021 och det saknas förutsättningar att
reducera kostnaderna motsvarande det beslut kommunfullmäktige fattade.
Inom samhällsbyggnad finns inga kortsiktiga möjligheter att effektivisera
då befintliga tjänster är tillsvidareanställningar och har en uppsägningstid
om tre månader.
Utifrån detta bör kostnaden finansieras av annan verksamhet i kommunen.
För att genomföra effektiviseringar motsvarande de beslutade kostnaderna
om 1 430 tkr på 2,5 månad bör en reducering om 15 heltider återstående
del av året genomföras. För att kunna genomföra besparingen innan
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utgången av 2021 finns endast ett alternativ. Detta kan ske genom ett
anställningsstopp inom de områden som anlitar timavlönade medarbetare
dvs vård och omsorg samt förskola. Detta kommer att ge direkt negativa
konsekvenser på verksamhetens kvalité och en högre arbetsbelastning på
enheterna vilket vore mycket olyckligt då verksamheterna redan idag är
hårt belastade utifrån arbetet med den pågående pandemin.
Kostnadseffektiviseringarna innebär också att vissa enheter inte kommer
att kunna leverera lagstadgade insatser i den omfattning som krävs.
Medel avsatta till närvårdsplatser motsvarar 1 500 tkr under 2021 kommer
inte nyttjas. En ombudgetering från verksamhet äldreomsorg om 1 430 tkr
till verksamhet samhällsbyggnad under 2021 är därför möjlig utan att
drastiska personalnedskärningar genomförs.
Genomförs ombudgeteringen för att nyttja ej i anspråkstagna medel istället
för andra möjliga besparingsåtgärder minskar resultatet för 2021 med
motsvarande summa. Detta medför följande konsekvenser;






Tillskottet till egna kapitalet sjunker med 1 430 tkr
Soliditeten minskar
Likviditeten försämras
Längre tid tills kommunens soliditetsmål uppfylls

Beslutsmotivering

Kommundirektör, ekonomichef och kommunjurist vill uppmärksamma att
kommunfullmäktige fattat beslut om extra kostnader utan att samtidigt
fatta beslut om hur finansiering ska ske. Detta påverkar den fördelade
budgeten för verksamheterna innevarande år och
planeringsförutsättningarna ändras utan att verksamheterna kunnat bereda
detta.
Förslaget till beslut utgår ifrån det alternativ som får minst negativ direkt
påverkan på för barn och unga och måluppfyllelsen inom dessa områden.
Barnrättskonsekvenser

Om kostnaden tas från det egna kapitalet kan den framtida finansiering
försämras i frågor som påverkar barn och unga.
I det fall att ovan upptagna möjligheter till personaleffektiviseringar
beslutas istället för ombudgetering bedöms barn och unga påverkas på ett
direkt negativt sätt på grund av kännbara neddragningar inom
funktionshindradeomsorg och förskoleverksamhet under återstående del av
året.
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Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Beslutet får negativa ekonomiska konsekvenser då det egna kapitalet
minskar med 1 430 tkr.
Används ej i anspråkstagna medel, som i dagsläget tillfaller resultatet, tar
det längre tid innan kommunens soliditetsmål uppfylls. Målet är 40% och
delårsbokslutet per sista augusti redovisar 35%.
Beslutsunderlag



Handläggarens tjänsteutlåtande

Beslutet skickas till




Kommundirektör
Ekonomichef

I tjänsten
Helena Carlsson
Kommundirektör
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-10-19

§ 230
Dnr 2021/187

Redovisning av ej verkställda beslut kvartal 2 2021 BoU
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 2 2021.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att lägga rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 2 2021 till
handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Kommunen är skyldig att rapportera till Inspektionen för vård och omsorg
(IVO) om beviljat bistånd enligt socialtjänstlag (2001:453), SoL, inte har
verkställts inom tre månader. Kommunen ska även rapportera till IVO när ett
tidigare rapporterat beslut har blivit verkställt, när ett beslut av någon anledning
har avslutats innan det har verkställts samt när ett verkställt beslut har avbrutits
och inte verkställts på nytt inom tre månader.

För perioden 1 april till 30 juni 2021, kvartal 2, har det rapporterats totalt 6
beslut enligt SoL för barn och unga, varav 5 är rapporterade som ej verkställda
och ett som verkställt.
Ej verkställda beslut:
- 2 beslut om kontaktperson med beslutsdatum 2021-02-18. Anledning
till dröjsmål i båda besluten är den generella svårigheten i kommunen
att hitta lämplig kontaktperson för uppdragen.
- 3 beslut om öppenvårdsverksamhet med beslutsdatum 2021-04-22.
Uppstartsmöten hölls i augusti.

Beslut som har verkställts:
- Kontaktfamilj. Beslutsdatum: 2020-11-27. Datum för verkställighet:
2021-04-26.
Barnrättskonsekvenser

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

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-10-19
Beslutsunderlag
 Beslut utskottet barn och ungdom § 256/2021



Handläggarens tjänsteutlåtande

Beslutet skickas till





Kvalitet och strategisk utveckling, Johanna Kastenholm
Vård och omsorg, Ulrica Stjerngren
Individ och familj, Mikael Sjöberg

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utskottet barn och ungdom
2021-10-05

§ 256
Dnr 2021/187

Redovisning av ej verkställda beslut kvartal 2 2021 BoU
Beslut
Utskottet barn och ungdom föreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 2 2021.
Utskottet barn och ungdom föreslår kommunstyrelsen hemställa
kommunfullmäktige besluta
att lägga rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 2 2021 till
handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Kommunen är skyldig att rapportera till Inspektionen för vård och omsorg
(IVO) om beviljat bistånd enligt socialtjänstlag (2001:453), SoL, inte har
verkställts inom tre månader. Kommunen ska även rapportera till IVO när ett
tidigare rapporterat beslut har blivit verkställt, när ett beslut av någon anledning
har avslutats innan det har verkställts samt när ett verkställt beslut har avbrutits
och inte verkställts på nytt inom tre månader.

För perioden 1 april till 30 juni 2021, kvartal 2, har det rapporterats totalt 6
beslut enligt SoL för barn och unga, varav 5 är rapporterade som ej verkställda
och ett som verkställt.
Ej verkställda beslut:
- 2 beslut om kontaktperson med beslutsdatum 2021-02-18. Anledning
till dröjsmål i båda besluten är den generella svårigheten i kommunen
att hitta lämplig kontaktperson för uppdragen.
- 3 beslut om öppenvårdsverksamhet med beslutsdatum 2021-04-22.
Uppstartsmöten hölls i augusti.

Beslut som har verkställts:
- Kontaktfamilj. Beslutsdatum: 2020-11-27. Datum för verkställighet:
2021-04-26.
Barnrättskonsekvenser

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

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utskottet barn och ungdom
2021-10-05

Beslutsunderlag



Handläggarens tjänsteutlåtande

Beslutet skickas till





Kvalitet och strategisk utveckling, Johanna Kastenholm
Vård och omsorg, Ulrica Stjerngren
Individ och familj, Mikael Sjöberg

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign

1 (2)
Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande
Datum

Diarienummer

2021-09-24

KS 2021/187

Redovisning av ej verkställda beslut kvartal 2 2021 BoU
Förslag till beslut
Utskottet barn och ungdom föreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 2 2021.
Utskottet barn och ungdom föreslår kommunstyrelsen hemställa
kommunfullmäktige besluta
att lägga rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 2 2021 till
handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Kommunen är skyldig att rapportera till Inspektionen för vård och omsorg
(IVO) om beviljat bistånd enligt socialtjänstlag (2001:453), SoL, inte har
verkställts inom tre månader. Kommunen ska även rapportera till IVO när ett
tidigare rapporterat beslut har blivit verkställt, när ett beslut av någon
anledning har avslutats innan det har verkställts samt när ett verkställt beslut
har avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader.

För perioden 1 april till 30 juni 2021, kvartal 2, har det rapporterats totalt 6
beslut enligt SoL för barn och unga, varav 5 är rapporterade som ej verkställda
och ett som verkställt.
Ej verkställda beslut:
- 2 beslut om kontaktperson med beslutsdatum 2021-02-18. Anledning
till dröjsmål i båda besluten är den generella svårigheten i kommunen
att hitta lämplig kontaktperson för uppdragen.
- 3 beslut om öppenvårdsverksamhet med beslutsdatum 2021-04-22.
Uppstartsmöten hölls i augusti.

Beslut som har verkställts:
- Kontaktfamilj. Beslutsdatum: 2020-11-27. Datum för verkställighet:
2021-04-26.
Barnrättskonsekvenser

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



Handläggarens tjänsteutlåtande.

Beslutet skickas till





Kvalitet och strategisk utveckling, Johanna Kastenholm
Vård och omsorg, Ulrica Stjerngren
Individ och familj, Mikael Sjöberg

I tjänsten
Johanna Kastenholm
Utredare/utvecklare
Kvalitet och strategisk utveckling
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-10-19

§ 231
Dnr 2021/187

Redovisning av ej verkställda beslut kvartal 2 2021 AoO
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 2 2021.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att lägga rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 2 2021 till
handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Kommunen är skyldig att rapportera till Inspektionen för vård och omsorg
(IVO) om beviljat bistånd enligt socialtjänstlag (2001:453), SoL, eller
beviljad insats enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade
(1993:387), LSS, inte har verkställts inom tre månader. Kommunen ska
även rapportera till IVO när ett tidigare rapporterat beslut har blivit
verkställt, när ett beslut av någon anledning har avslutats innan det har
verkställts samt när ett verkställt beslut har avbrutits och inte verkställts på
nytt inom tre månader. Den här rapporteringen avser samtliga LSS-beslut
samt SoL-beslut för vuxna över 21 år.
För perioden 1 april till 30 juni 2021, kvartal 2 har det rapporterats totalt 6
beslut enligt SoL, varav 5 st var rapporterade som ej verkställda beslut och 1
som verkställt. Totalt har 5 beslut enligt LSS rapporterats, varav 1 var
rapporterat som ej verkställt, 2 som verkställda, 1 som verkställt men med
dröjsmål och 1 som avslutat utan att verkställas.
Ej verkställda beslut:
- Särskilt boende för äldre enligt SoL. Beslutsdatum: 2021-03-16.
Erbjudande om plats på ett boende har lämnats 2021-05-12 men den
enskilde tackade då nej till platsen.
- Korttidsboende/växelvård enligt SoL. Beslutsdatum: 2020-07-17.
Utredning om särskilt boende för äldre pågår.
- Kontaktperson enligt LSS. Beslutsdatum: 2021-02-15. Det finns en
tilltänkt kontaktperson men rekryteringen har inte helt färdigställts
varför beslutet väljs att rapporteras som ej verkställt.
- Bostad med särskild service enligt SoL. Beslutsdatum: 2019-02-11.
Med anledning av att den enskilde vistas på HVB tills tidigast 2022Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-10-19
03-31 kommer beslutet om permanent boende inte att verkställas
dessförinnan.
Särskilt boende för äldre enligt SoL. Beslutsdatum: 2020-08-11.
Orsak till dröjsmålet är att den enskilde har tackat nej till erbjuden
plats vid tre olika tillfällen.
Dagverksamhet enligt SoL. Beslutsdatum: 2020-11-09.
Dagverksamheten är ännu stängd med anledning av covid-19.
Planering för öppnande i september. Erbjudande om hemtjänst i
avvaktan på verkställighet har lämnats men den enskilde har tackat
nej.

-

Beslut som har verkställts:
- Hemtjänst. Beslutsdatum: 2020-11-27. Den enskilde tackade initialt
nej till insatsen men beslutet verkställdes senare 2021-05-07.
- Daglig verksamhet enligt LSS. Datum för avbrott i verkställighet:
2020-12-10. Anledning till avbrott var covid-19. Beslutet har nu på
nytt verkställts: 2021-05-10.
- Korttidsvistelse i form av stödfamilj enligt LSS. Beslutsdatum:
2019-09-20. Datum för verkställighet: 2021-05-11. Huvudsakligt
skäl till dröjsmålet var kommunens generella svårighet att rekrytera
lämpliga stödfamiljer.
Beslut som har verkställts men med dröjsmål:
- Bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 LSS.
Beslutsdatum: 2021-01-14. Datum för verkställighet: 2021-08-20.
Dröjsmål med anledning av att ingen passande bostad var ledig
dessförinnan.
Beslut som har avslutats utan att verkställas:
- Korttidsvistelse i form av stödfamilj enligt LSS. Beslutsdatum:
2020-01-14. Huvudsakligt skäl till dröjsmålet har varit kommunens
generella svårighet att rekrytera lämpliga stödfamiljer. Nu har
beslutet avslutats med anledning av att vårdnadshavare har sagt upp
beslutet och fått insatsen familjehem istället.
Barnrättskonsekvenser

Barn och unga bedöms inte påverkas av den rapportering som görs till IVO
av ej verkställda beslut.
Beslutsunderlag
 Beslut utskottet barn och ungdom § 61/2021



Handläggarens tjänsteutlåtande

Beslutet skickas till




Kvalitet och strategisk utveckling, Johanna Kastenholm
Vård och omsorg, Ulrica Stjerngren

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-10-19


Individ och familj, Mikael Sjöberg

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utskottet arbete och omsorg
2021-10-04

§ 61
Dnr 2021/187

Redovisning av ej verkställda beslut kvartal 2 2021 AoO
Beslut

Utskottet arbete och omsorg föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 2 2021.
Utskottet arbete och omsorg föreslår kommunstyrelsen hemställa
kommunfullmäktige besluta
att lägga rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 2 2021 till
handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Kommunen är skyldig att rapportera till Inspektionen för vård och omsorg
(IVO) om beviljat bistånd enligt socialtjänstlag (2001:453), SoL, eller
beviljad insats enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade
(1993:387), LSS, inte har verkställts inom tre månader. Kommunen ska
även rapportera till IVO när ett tidigare rapporterat beslut har blivit
verkställt, när ett beslut av någon anledning har avslutats innan det har
verkställts samt när ett verkställt beslut har avbrutits och inte verkställts på
nytt inom tre månader. Den här rapporteringen avser samtliga LSS-beslut
samt SoL-beslut för vuxna över 21 år.
För perioden 1 april till 30 juni 2021, kvartal 2 har det rapporterats totalt 6
beslut enligt SoL, varav 5 st var rapporterade som ej verkställda beslut och 1
som verkställt. Totalt har 5 beslut enligt LSS rapporterats, varav 1 var
rapporterat som ej verkställt, 2 som verkställda, 1 som verkställt men med
dröjsmål och 1 som avslutat utan att verkställas.
Ej verkställda beslut:
- Särskilt boende för äldre enligt SoL. Beslutsdatum: 2021-03-16.
Erbjudande om plats på ett boende har lämnats 2021-05-12 men den
enskilde tackade då nej till platsen.
- Korttidsboende/växelvård enligt SoL. Beslutsdatum: 2020-07-17.
Utredning om särskilt boende för äldre pågår.
- Kontaktperson enligt LSS. Beslutsdatum: 2021-02-15. Det finns en
tilltänkt kontaktperson men rekryteringen har inte helt färdigställts
varför beslutet väljs att rapporteras som ej verkställt.
- Bostad med särskild service enligt SoL. Beslutsdatum: 2019-02-11.
Med anledning av att den enskilde vistas på HVB tills tidigast 2022Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utskottet arbete och omsorg
2021-10-04
03-31 kommer beslutet om permanent boende inte att verkställas
dessförinnan.
Särskilt boende för äldre enligt SoL. Beslutsdatum: 2020-08-11.
Orsak till dröjsmålet är att den enskilde har tackat nej till erbjuden
plats vid tre olika tillfällen.
Dagverksamhet enligt SoL. Beslutsdatum: 2020-11-09.
Dagverksamheten är ännu stängd med anledning av covid-19.
Planering för öppnande i september. Erbjudande om hemtjänst i
avvaktan på verkställighet har lämnats men den enskilde har tackat
nej.

-

Beslut som har verkställts:
- Hemtjänst. Beslutsdatum: 2020-11-27. Den enskilde tackade initialt
nej till insatsen men beslutet verkställdes senare 2021-05-07.
- Daglig verksamhet enligt LSS. Datum för avbrott i verkställighet:
2020-12-10. Anledning till avbrott var covid-19. Beslutet har nu på
nytt verkställts: 2021-05-10.
- Korttidsvistelse i form av stödfamilj enligt LSS. Beslutsdatum:
2019-09-20. Datum för verkställighet: 2021-05-11. Huvudsakligt
skäl till dröjsmålet var kommunens generella svårighet att rekrytera
lämpliga stödfamiljer.
Beslut som har verkställts men med dröjsmål:
- Bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 LSS.
Beslutsdatum: 2021-01-14. Datum för verkställighet: 2021-08-20.
Dröjsmål med anledning av att ingen passande bostad var ledig
dessförinnan.
Beslut som har avslutats utan att verkställas:
- Korttidsvistelse i form av stödfamilj enligt LSS. Beslutsdatum:
2020-01-14. Huvudsakligt skäl till dröjsmålet har varit kommunens
generella svårighet att rekrytera lämpliga stödfamiljer. Nu har
beslutet avslutats med anledning av att vårdnadshavare har sagt upp
beslutet och fått insatsen familjehem istället.
Barnrättskonsekvenser

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



Handläggarens tjänsteutlåtande

Beslutet skickas till





Kvalitet och strategisk utveckling, Johanna Kastenholm
Vård och omsorg, Ulrica Stjerngren
Individ och familj, Mikael Sjöberg

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign

1 (3)
Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande
Datum

Diarienummer

2021-09-24

KS 2021/187

Redovisning av ej verkställda beslut kvartal 2 2021 AoO
Förslag till beslut

Utskottet arbete och omsorg föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 2 2021.
Utskottet arbete och omsorg föreslår kommunstyrelsen hemställa
kommunfullmäktige besluta
att lägga rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 2 2021 till
handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Kommunen är skyldig att rapportera till Inspektionen för vård och omsorg
(IVO) om beviljat bistånd enligt socialtjänstlag (2001:453), SoL, eller
beviljad insats enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade
(1993:387), LSS, inte har verkställts inom tre månader. Kommunen ska
även rapportera till IVO när ett tidigare rapporterat beslut har blivit
verkställt, när ett beslut av någon anledning har avslutats innan det har
verkställts samt när ett verkställt beslut har avbrutits och inte verkställts på
nytt inom tre månader. Den här rapporteringen avser samtliga LSS-beslut
samt SoL-beslut för vuxna över 21 år.
För perioden 1 april till 30 juni 2021, kvartal 2 har det rapporterats totalt 6
beslut enligt SoL, varav 5 st var rapporterade som ej verkställda beslut och
1 som verkställt. Totalt har 5 beslut enligt LSS rapporterats, varav 1 var
rapporterat som ej verkställt, 2 som verkställda, 1 som verkställt men med
dröjsmål och 1 som avslutat utan att verkställas.
Ej verkställda beslut:
- Särskilt boende för äldre enligt SoL. Beslutsdatum: 2021-03-16.
Erbjudande om plats på ett boende har lämnats 2021-05-12 men
den enskilde tackade då nej till platsen.
- Korttidsboende/växelvård enligt SoL. Beslutsdatum: 2020-07-17.
Utredning om särskilt boende för äldre pågår.
- Kontaktperson enligt LSS. Beslutsdatum: 2021-02-15. Det finns en
tilltänkt kontaktperson men rekryteringen har inte helt färdigställts
varför beslutet väljs att rapporteras som ej verkställt.
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-

-

Bostad med särskild service enligt SoL. Beslutsdatum: 2019-02-11.
Med anledning av att den enskilde vistas på HVB tills tidigast
2022-03-31 kommer beslutet om permanent boende inte att
verkställas dessförinnan.
Särskilt boende för äldre enligt SoL. Beslutsdatum: 2020-08-11.
Orsak till dröjsmålet är att den enskilde har tackat nej till erbjuden
plats vid tre olika tillfällen.
Dagverksamhet enligt SoL. Beslutsdatum: 2020-11-09.
Dagverksamheten är ännu stängd med anledning av covid-19.
Planering för öppnande i september. Erbjudande om hemtjänst i
avvaktan på verkställighet har lämnats men den enskilde har tackat
nej.

Beslut som har verkställts:
- Hemtjänst. Beslutsdatum: 2020-11-27. Den enskilde tackade initialt
nej till insatsen men beslutet verkställdes senare 2021-05-07.
- Daglig verksamhet enligt LSS. Datum för avbrott i verkställighet:
2020-12-10. Anledning till avbrott var covid-19. Beslutet har nu på
nytt verkställts: 2021-05-10.
- Korttidsvistelse i form av stödfamilj enligt LSS. Beslutsdatum:
2019-09-20. Datum för verkställighet: 2021-05-11. Huvudsakligt
skäl till dröjsmålet var kommunens generella svårighet att rekrytera
lämpliga stödfamiljer.
Beslut som har verkställts men med dröjsmål:
- Bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 LSS.
Beslutsdatum: 2021-01-14. Datum för verkställighet: 2021-08-20.
Dröjsmål med anledning av att ingen passande bostad var ledig
dessförinnan.
Beslut som har avslutats utan att verkställas:
- Korttidsvistelse i form av stödfamilj enligt LSS. Beslutsdatum:
2020-01-14. Huvudsakligt skäl till dröjsmålet har varit kommunens
generella svårighet att rekrytera lämpliga stödfamiljer. Nu har
beslutet avslutats med anledning av att vårdnadshavare har sagt upp
beslutet och fått insatsen familjehem istället.
Barnrättskonsekvenser

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



Handläggarens tjänsteutlåtande.

Beslutet skickas till





Kvalitet och strategisk utveckling, Johanna Kastenholm
Vård och omsorg, Ulrica Stjerngren
Individ och familj, Mikael Sjöberg
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I tjänsten
Johanna Kastenholm
Utredare/utvecklare
Kvalitet och strategisk utveckling
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-10-19

§ 232
Dnr 2021/799

Avgift träningslägenhet
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa avgift för insatsen Träningslägenhet till 100 kr per dygn.
Sammanfattning av ärendet

Individ och familjeomsorgens beroendeenhet arbetar aktivt med olika
former av hemmaplanslösningar för att ge kommuninvånare i behov av stöd
och vård vid beroende långsiktiga- och hållbara lösningar. Som ett led i
detta insatsen träningslägenheter utformats. Insatsens syfte är att vara en del
av en rehabiliteringskedja där även de som saknar eget boende och ej kunnat
lösa det på egen hand kan övergå från HVB-placeringar till öppna insatser.
Insatsen träningslägenhet ska kombineras med andra öppna insatser för att
den enskilde ska få det stöd hen behöver för att uppnå långsiktig alkoholoch drogfrihet samt kunna övergå till ett eget boende.
Insatsen träningslägenhet är inte ett hyresavtal och hyra utgår därmed inte.
Insatsen kan istället betraktas som annan form av boende under
rehabilitering och bör därför förknippas med en avgift. En del i en
rehabilitering handlar även om att kunna hantera sådant som räkningar.
Förslag är att avgiften utformas som en dygnskostnad som uppgår till 100
kr/dygn. Detta i enlighet med kostnad för exempelvis vårddygn. Avgiften
faktureras i efterhand och endast för de dygn då insatsen varit beviljad. Vid
avslut eller avbrott av insatsen upphör den enskildes betalningsansvar dagen
efter att insatsen avslutats.
Barnrättskonsekvenser

Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av
beslutet. Insatsen kommer endast beviljas för ensamstående vuxna utan
hemmavarande barn då insatsen är i ett rehabiliterande syfte.
Mål och uppdrag

Beslutet bidrar till arbetet med delmål 3 – God hälsa och välbefinnande.
3.4 Kommuninvånarnas självskattade hälsa ska öka och skillnaderna mellan
grupper och individer minska. En del i arbetet att stärka öppna insatser för
att minska behovet av vård utanför det egna hemmet.
3.5 Stärka arbetet för att förebygga och behandla drogmissbruk.
Ordförande sign

Justerare sign
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Beslutet bidrar till uppdraget 6.6a; Verka för hemmaplanslösningar istället
för placeringar av barn. Ungdomar och vuxna där kommunens kunskaper,
erfarenheter och arbetssätt används.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

De faktiska kostnaderna för lägenheterna som kommer användas som
träningslägenheter överstiger dygnsavgiften som föreslås vara kopplad till
insatsen. Underskottet kommer uppgå till cirka 25 000 kr/år om
träningslägenheterna är fullt nyttjade. Underskottet kommer kunna
finansieras genom att placeringskostnaderna minskar när övergång till
öppna insatser kan ske lättare även för de som saknar ett eget boende. Den
besparing som görs när placeringar kan undvikas eller förkortas kommer att
ge en större besparing än kostnaden för insatsen.
Beslutsunderlag






Beslut utskottet arbete och omsorg § 62/2021
Handläggarens tjänsteutlåtande
Handling rutin vid insats träningslägenhet
Kostnadsberäkning träningslägenhet

Beslutet skickas till
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Ordförande sign
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§ 62
Dnr 2021/799

Avgift träningslägenhet
Beslut

Utskottet arbete och omsorg föreslår kommunstyrelsen hemställa
kommunfullmäktige besluta
att fastställa avgift för insatsen Träningslägenhet till 100 kr per dygn.
Sammanfattning av ärendet

Individ och familjeomsorgens beroendeenhet arbetar aktivt med olika
former av hemmaplanslösningar för att ge kommuninvånare i behov av stöd
och vård vid beroende långsiktiga- och hållbara lösningar. Som ett led i
detta insatsen träningslägenheter utformats. Insatsens syfte är att vara en del
av en rehabiliteringskedja där även de som saknar eget boende och ej kunnat
lösa det på egen hand kan övergå från HVB-placeringar till öppna insatser.
Insatsen träningslägenhet ska kombineras med andra öppna insatser för att
den enskilde ska få det stöd hen behöver för att uppnå långsiktig alkoholoch drogfrihet samt kunna övergå till ett eget boende.
Insatsen träningslägenhet är inte ett hyresavtal och hyra utgår därmed inte.
Insatsen kan istället betraktas som annan form av boende under
rehabilitering och bör därför förknippas med en avgift. En del i en
rehabilitering handlar även om att kunna hantera sådant som räkningar.
Förslag är att avgiften utformas som en dygnskostnad som uppgår till 100
kr/dygn. Detta i enlighet med kostnad för exempelvis vårddygn. Avgiften
faktureras i efterhand och endast för de dygn då insatsen varit beviljad. Vid
avslut eller avbrott av insatsen upphör den enskildes betalningsansvar dagen
efter att insatsen avslutats.
Barnrättskonsekvenser

Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av
beslutet. Insatsen kommer endast beviljas för ensamstående vuxna utan
hemmavarande barn då insatsen är i ett rehabiliterande syfte.
Mål och uppdrag

Beslutet bidrar till arbetet med delmål 3 – God hälsa och välbefinnande.
3.4 Kommuninvånarnas självskattade hälsa ska öka och skillnaderna mellan
grupper och individer minska. En del i arbetet att stärka öppna insatser för
att minska behovet av vård utanför det egna hemmet.
Ordförande sign

Justerare sign
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3.5 Stärka arbetet för att förebygga och behandla drogmissbruk.
Beslutet bidrar till uppdraget 6.6a; Verka för hemmaplanslösningar istället
för placeringar av barn. Ungdomar och vuxna där kommunens kunskaper,
erfarenheter och arbetssätt används.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

De faktiska kostnaderna för lägenheterna som kommer användas som
träningslägenheter överstiger dygnsavgiften som föreslås vara kopplad till
insatsen. Underskottet kommer uppgå till cirka 25 000 kr/år om
träningslägenheterna är fullt nyttjade. Underskottet kommer kunna
finansieras genom att placeringskostnaderna minskar när övergång till
öppna insatser kan ske lättare även för de som saknar ett eget boende. Den
besparing som görs när placeringar kan undvikas eller förkortas kommer att
ge en större besparing än kostnaden för insatsen.
Beslutsunderlag
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Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande
Datum

Diarienummer

2021-09-14

KS 2021/799

Avgift vid insats träningslägenhet
Förslag till beslut

Utskottet arbete och omsorg föreslår kommunstyrelsen hemställa
kommunfullmäktige besluta
att fastställa avgift för insatsen Träningslägenhet till 100 kr per dygn.
Sammanfattning av ärendet

Individ och familjeomsorgens beroendeenhet arbetar aktivt med olika
former av hemmaplanslösningar för att ge kommuninvånare i behov av
stöd och vård vid beroende långsiktiga- och hållbara lösningar. Som ett led
i detta insatsen träningslägenheter utformats. Insatsens syfte är att vara en
del av en rehabiliteringskedja där även de som saknar eget boende och ej
kunnat lösa det på egen hand kan övergå från HVB-placeringar till öppna
insatser. Insatsen träningslägenhet ska kombineras med andra öppna
insatser för att den enskilde ska få det stöd hen behöver för att uppnå
långsiktig alkohol- och drogfrihet samt kunna övergå till ett eget boende.
Insatsen träningslägenhet är inte ett hyresavtal och hyra utgår därmed inte.
Insatsen kan istället betraktas som annan form av boende under
rehabilitering och bör därför förknippas med en avgift. En del i en
rehabilitering handlar även om att kunna hantera sådant som räkningar.
Förslag är att avgiften utformas som en dygnskostnad som uppgår till 100
kr/dygn. Detta i enlighet med kostnad för exempelvis vårddygn. Avgiften
faktureras i efterhand och endast för de dygn då insatsen varit beviljad. Vid
avslut eller avbrott av insatsen upphör den enskildes betalningsansvar
dagen efter att insatsen avslutats.
Barnrättskonsekvenser

Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av
beslutet. Insatsen kommer endast beviljas för ensamstående vuxna utan
hemmavarande barn då insatsen är i ett rehabiliterande syfte.
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Mål och uppdrag

Beslutet bidrar till arbetet med delmål 3 – God hälsa och välbefinnande.
3.4 Kommuninvånarnas självskattade hälsa ska öka och skillnaderna
mellan grupper och individer minska. En del i arbetet att stärka öppna
insatser för att minska behovet av vård utanför det egna hemmet.
3.5 Stärka arbetet för att förebygga och behandla drogmissbruk.
Beslutet bidrar till uppdraget 6.6a; Verka för hemmaplanslösningar istället
för placeringar av barn. Ungdomar och vuxna där kommunens kunskaper,
erfarenheter och arbetssätt används.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

De faktiska kostnaderna för lägenheterna som kommer användas som
träningslägenheter överstiger dygnsavgiften som föreslås vara kopplad till
insatsen. Underskottet kommer uppgå till cirka 25 000 kr/år om
träningslägenheterna är fullt nyttjade. Underskottet kommer kunna
finansieras genom att placeringskostnaderna minskar när övergång till
öppna insatser kan ske lättare även för de som saknar ett eget boende. Den
besparing som görs när placeringar kan undvikas eller förkortas kommer
att ge en större besparing än kostnaden för insatsen.
Beslutsunderlag





Handläggarens tjänsteutlåtande
Handling rutin vid insats träningslägenhet
Kostnadsberäkning träningslägenhet

Beslutet skickas till



Beroendeenheten

I tjänsten
Linda Isaksson Vestberg
Enhetschef
Beroendeenheten

567

RUTIN
Träningslägenheter beroendeenheten

Dokumentets giltighet och beslut
Dokumentnamn: Rutin träningslägenheter
Gäller för:
Individ- och familjeomsorg
Gäller fr o m:
2021-11-10
Gäller t o m:
2023-10-31
Fastställd av:
Ledningsgrupp Individ- och
familjeomsorg
Fastställd:
2021-xx-xx

Dokumentansvar och handläggning
Dokumentansvarig: Enhetschef
Beroendeenheten,
Enhetschef
Rekryteringsenheten
Handläggare:
Verksamhetsutvecklare
Martin Jeppsson
Dokumenthistorik
Version:
1.00

Syfte
Rutinen avser handläggning och hantering av insatsen träningslägenhet när denna beviljas
som led i rehabilitering och vård för beroende.

Omfattning
Rutinen omfattar samtliga medarbetare och enhetschef på beroendeenheten samt handläggare
och enhetschef för rekryteringsenheten.

Ansvar
Medarbetare som omfattas av rutinen ansvarar för att denna efterföljs. Enhetschefer ansvarar
för att rutinen är känd för sina medarbetare.
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Träningslägenheternas upplägg
Träningslägenhet är en biståndsbeviljad insats som beviljas av enhetschef på beroendeenheten
efter behovsbedömning av socialsekreterare. Insatsen beviljas som ett led i en pågående
behandling och rehabilitering vid beroende av alkohol och/eller narkotika. Insatsen beviljas
efter en avslutad placering på HVB eller stödboende om den enskilde inte kunnat tillgodose
behovet av boende på egen hand. Insatsen kan även beviljas undantagsvis under pågående
öppenvårdsbehandling om den enskilde blir bostadslös och ej kunnat ordna med boende på
egen hand.
Insatsen träningslägenhet är:
1. en tidsbestämd insats som syftar till att den enskilde får möjlighet att arbeta med
nykter- och drogfrihet samt en fungerande vardag i avvaktan på eget boende.
2. fasta lägenheter avsedda för ändamålet. Lägenheterna är hyreslägenheter via
Tierpsbyggen och överenskommelse ska finnas med Tierpsbyggen att lägenheterna
kan användas för ändamålet.
3. en insats som ej är att likställa med en hyreslägenhet. Det är utifrån det inte tillåtet för
den enskilde att folkbokföra sig på lägenheten och hyra tas ej ut, däremot en avgift
motsvarande dygnsavgift om 100 kr/dag. Avgift tas ut de dagar den enskilde är
beviljad insatsen.
4. placerade i centralorten Tierp för att underlätta kontrollering av lägenhet samt
verkställande av övriga insatser kopplade till insatsen.
5. möblerade med grundutrustning i form av nödvändiga möbler enligt principen äta,
sitta sova. Den enskilde får ej medta egna möbler eller husgeråd till
träningslägenheten. Den enskilda får ta med egna textilier då detta ej ingår i
grundutrustningen.
Inför och i samband med beviljande av insatsen träningslägenhet ska socialsekreterare
informera den enskilde om de krav som är kopplade till insatsen och vilka förväntningar som
finns på den enskilde. Socialsekreterare förbereder en skriftlig överenskommelse som ska
innehålla (se bilaga för mall på överenskommelse):
1. Information om hur länge överenskommelse gäller och att den enskilde ska följa
överenskommelsen för att ha rätt till insatsen träningslägenhet.
2. Planering kopplade till insatsen träningslägenhet och vilka insatser som är kopplade
till fortsatt rätt till insatsen träningslägenhet.
3. Information om att träningslägenheten inte är en hyreslägenhet utan beviljad insats och
att den enskilde därmed ej har besittningsskydd.
4. Information om dygnsavgift kopplad till träningslägenheten.
5. Information hur tillträde till träningslägenheten ser ut, vilka regler som är kopplade till
träningslägenheten och hur insatsen avslutas samt avflyttningsregler.
6. Information om vilket ansvar den enskilde har för träningslägenheten och dess
inventarier.
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7. Vid beviljande av insatsen
Inför och i samband med beviljande av insatsen träningslägenhet ska:
1. socialsekreterare informera om ovanstående krav och förbereda överenskommelsen
2. socialsekreterare skicka beställning till rekryteringsenheten i Viva med information
som är relevant för insatsen träningslägenhet, detta inkluderar kopia på
överenskommelsen som upprättas med den enskilde.
3. rekryteringsenheten informera Tierpsbyggen om ny boende i träningslägenhet samt
förbereda information om trivselregler
4. socialsekreterare boka in möte med rekryteringsenheten och den enskilde för
undertecknade av överenskommelsen och trivselregler. Överenskommelserna
undertecknas i två likalydande exemplar av den enskilde och socialsekreteraren. Den
enskilde behåller ett exemplar och det andra tillförs personakt.
5. socialsekreterare och rekryteringsenheten överenskommer med den enskilde om
hantering av räkningar för avgifter, ger stöd i ansökan om egna medel, stöd i
folkbokföring på ex. kommunen och ordna postbox om behovet finns.
6. rekryteringsenheten informerar om senast genomförda besiktning och resultat av
denna, genomgång av vilka inventarier som finns i träningslägenheten och informerar
att den enskilde kommer faktureras för förstörelse av lägenheten eller saknade
inventarier vid avslut av insatsen.
7. rekryteringsenheten informerar om kravet att den enskilde städar träningslägenheten
innan den lämnas, i annat fall kommer kommunen faktura för kostnad av städfirma.

Utformning av insats
1. Insatsen träningslägenhet beviljas i en månad och förlängningar sker med en månad i
taget. Beviljande av förlängning förutsätter att den enskilde följt uppsatt planering och
överenskommelse. Om all planering följts och behovet av insatsen kvarstår efter tre
månader kan insatsen beviljas med två månaders intervaller.
2. Insatsen träningslägenhet kan leda till beviljande av ett bostadssocialt kontrakt om
planeringen följts under minst sex månader och den enskilde ej kunnat lösa boende på
egen hand.
3. Vid misskötsel eller brytande av regler och krav kopplade till insatsen kan avhysning
ske samma dag. Socialsekreterare informerar den enskilde om avbrott i insatsen och
när nyckelbyte kommer att ske.
4. En avgift faktureras den enskilde månadsvis. Avgiften tas ut som dygnsavgift om 100
kr/dag och faktureras i efterhand.
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Ansvarsfördelning
Socialsekreterare ansvarar för:
1. beviljande, uppföljning och förlängning av insatsen. Enhetschef beviljar insatsen efter
bedömning av socialsekreterare.
2. att skriva informationsblad för underskrift om insatsen träningslägenhet, informera om
de krav som ställs vid beviljande av insatsen och ordna med undertecknande innan den
enskilde får tillgång till träningslägenheten.
3. att utföra hembesök i samband med uppföljning. Hembesök ska genomföras inför den
första förlängning och efter det minst en gång varannan månad.
4. att utföra hembesök vid inkomna klagomål, störningar eller misstanke om att det
förekommer droger/alkohol.
5. att avsluta insats om planering och krav ej följs eller behovet av insatsen inte finns
samt att informera den enskilde om detta
6. att avslut av insats verkställs och att den enskilde lämnar träningslägenheten
Rekryteringsenheten ansvar för att:
1. upprätta och skicka ut räkningar för avgifter på träningslägenheten
2. ta emot klagomål/inkomna störningar från hyresvärden
3. ha den primära kontakten med hyresvärden Tierpsbyggen
4. ta emot felanmälningar från den enskilde avseende lägenheten
5. genomföra besiktning av träningslägenhet i samband med att en enskild avslutat
insatsen
6. inventarier finns i träningslägenheten och att lista med inventarier uppdateras mellan
varje boende
7. kontrollera städning av lägenheten efter utflytt och ordna med städning via städfirma
om behovet finns
8. boka låsbyte om socialsekreterare eller enhetschef bedömer att lås till träningslägenhet
ska bytas
9. fakturera för kostnader kopplade till skadegörelse, försvunna inventarier, låsbyte
och/eller städning.
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Förslag på information vid insats träningslägenhet
Nedanstående förslag kan användas vid beviljande av insatsen träningslägenhet. Den
enskilde ska alltid ta emot öppenvård och boendestöd varje vecka samt lämna drogkontroller
regelbundet. Avtalet kan anpassas till den enskilde genom ex. tillägg av andra pågående
insatser som ska följas eller ökning av intensiteten i boendestöd.
Avser:
Namn och personnummer på den enskilde
Insatsen träningslägenhet verkställs i en lägenhet som du har tillgång till så länge du är beviljad
insatsen. Följande regler och insatser ska följas så länge insatsen träningslägenhet enligt 4 kap.
1 § Socialtjänstlagen pågår och igenom att skriva under åtar du dig att följa detta. Du är även
införstådd med att träningslägenheten inte är en hyreslägenhet som kan övergå i eget kontrakt
och att det inte finns någon besittningsrätt.





Aktivt delta i och sköta uppgjord planering via vuxenärendet
Regelbundet lämna drogkontroller tre dagar/vecka på öppenvård.
Delta aktivt i öppenvårdsbehandling och följa uppgjord planering med öppenvården
Ta emot insatsen boendestöd minst en gång/vecka. Antalet boendestödstimmar
bedöms utifrån behovet.
 Ta emot hembesök när sådana efterfrågas av personal inom IFO Tierps kommun.
Dessa kan t.ex. förekomma för tillsyn av träningslägenheten, vid oro för Din hälsa
eller träningslägenhetens skick eller i syfte att följa upp insatsen. Socialsekreterare har
befogenhet att gå in i träningslägenheten med huvudnyckel om det finns oro för Dig
eller oro att lägenheten missköts.
 Det får inte förekomma alkohol eller narkotika/droger i träningslägenheten då det är
en insats som beviljats utifrån rehabilitering från alkohol- och/eller narkotikaberoende.
Det får heller inte förekomma några störningar. Detta gäller även från andra person
som befinner sig i lägenheten då Du har det yttersta ansvaret under den tid du är
beviljad insatsen.
 Följa de trivselregler som du meddelas skriftligt i samband med undertecknande av
detta.
 Betala den avgift som är kopplad till insatsen träningslägenhet.
 Vid avslut av insats kommer socialsekreterare meddela att insatsen är avslutad. Detta
kan ske samma dag om avslut beror på att någon av ovanstående regler inte följts. Det
datum du meddelats ska du ha lämnat träningslägenheten städad och med de
inventarier som fanns när du fick tillträde. Nyckel ska lämnas till socialsekreteraren
eller IFO receptionen. Om detta inte sker kommer låsbyte utföras och summan
kommer faktureras dig.
___________________________________________________________________________
Jag intygar att jag härmed läst och är införstådd i de regler som gäller vid insats
träningslägenhet. Dokumentet är upprättat i två likalydande exemplar, jag får behålla ett
exemplar och det andra tillförs min personakt.
Ort, datum och underskrift
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Faktiska kostnader
Adress
Bergsgatan
Rådhusallén

Hyreskostnad
4 203
3 371

El idag
214
190

Jämförelse
392
392

Snittförslag
300
300

Totalt/månad
4 503
3 671
Totalt 8174

Beräkning dygnsavgift
Dygnsavgift
100

Total intäkt/år
73 000

Faktisk kostnad/år utan el
90 888

Differens
17 888

573

Faktisk snittkostnad/år inkl. el
98 088

Differens
25 088

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-10-19

§ 233
Dnr 2019/908

Grundskolans organisation
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anse verksamhetens uppdrag avslutat och lägga utredningen till
handlingarna,
att dagens skolstruktur i form av skol- och förskoleverksamhet på nuvarande
orter ska bibehållas samt
att uppdra till kommunstyrelsen att genomföra en bred intressentdialog
utifrån verksamhetens förslag till förändring av skolorganisationen i Tierps
centralort.
Reservation

Viktoria Söderling (S), Jonas Nyberg (S), Marie-Louise Rindå (S), Linda
Friberg (S), Torgny Helgesson (S) och Alexander Karlsson (V) reserverar
sig till förmån för Viktoria Söderling (S) yrkande.
Joakim Larsson (SD) och Jonhas Åker (SD) reserverar sig till förmån för
eget yrkande /Bilaga/.
Sammanfattning av ärendet

Verksamhet Utbildning har av Kommunfullmäktige (KF §150/2019) fått i
uppdrag att presentera underlag för förslag till ny organisation av
grundskolan i Tierps kommun.
Landsbygdsskolorna i Tierps kommun ska vara kvar. Verksamhetens
underlag ger förslag på förändringar som inte uppfyller nuvarande uppdrag
om att dagens skolstruktur i form av skol- och förskoleverksamhet på
nuvarande orter ska bibehållas (Plan för Tierps kommuns ekonomi och
verksamhet 2021-2023, uppdrag 6.2.a)
Avseende förslaget om en förändrad skolorganisation i Tierps centralort för
Centralskolan och Aspenskolan bör en bred intressentdialog genomföras för
att samla in synpunkter i den enskilda frågan. Dessa synpunkter kommer
därefter att utgöra underlag inför beslut. Kommunstyrelsen bör utforma
uppdraget om intressentdialog så att det tydligt framgår vilka intressenter
som avses, struktur för dialogforum, tidsplan etc. i enlighet med Riktlinjer
och principer för medborgardialog i Tierps kommun.
Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-10-19

Barnrättskonsekvenser

Genom att bibehålla dagens skol- och förskoleverksamhet på nuvarande
orter har barn och ungas bästa beaktats. Genom ett beslut om bred
intressentdialog i frågan avseende förändrad skolstruktur i centralorten
Tierp säkerställs att barn och ungas delaktighet beaktats i beslutet.
Förslag till beslut på sammanträdet
Yrkande

Viktoria Söderling (S) yrkar att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta
att ärendet ska återremitteras eftersom flera delar saknas för att ha ett
tillräckligt underlag för att besvara de att-satser som fastställdes av
kommunfullmäktige 12 december 2019.
För att få fram bästa möjliga underlag ska det fortsatta arbetet ske i bred
dialog med fackliga, lärare, elever och föräldrar. Fortsatt arbete ska ske
tillsammans med politisk ledning samt genom politisk dialog där alla partier
ges möjlighet att delta.
Utredningen behöver kompletteras med hur våra lokaler kan nyttjas på ett
mer optimalt sätt. Att stänga skolor är ett sätt att sänka lokalkostnaderna,
men det finns många andra sätt att utnyttja vårt lokalbestånd optimalt.
Dessutom behöver utredningen kompletteras med en översyn av skolornas
upptagningsområden.
Alla förslag som presenteras i fortsatt utredning även skall innehålla en
ekonomisk analys.
Joakim Larsson (SD) yrkar att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta att tredje att-satsen i liggande förslag stryks och
ersätts med följande att-sats:
att dagens skolorganisation i Tierps centralort bibehålls.
Bifall

Lotta Carlberg (C) yrkar bifall till liggande förslag.
Joakim Larsson (SD) yrkar bifall till den första och andra att-satsen i
liggande förslag.
Alexander Karlsson (V) yrkar bifall till Viktoria Söderlings (S) yrkande.

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-10-19
Avslag

Joakim Larsson (SD) yrkar avslag till Viktoria Söderlings (S) yrkande.
Lotta Carlberg (C) yrkar avslag till Viktoria Söderlings (S) yrkande och
Joakim Larssons (SD) yrkande.
Beslutsgång

Ordförande föreslår propositionsordning som godkänns av
kommunstyrelsen.
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller
återremitteras i enlighet med Viktoria Söderlings (S) yrkande och finner
kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag.
Ordförande ställer proposition på liggande förslag och Joakim Larssons
(SD) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt liggande
förslag.
Beslutsunderlag
















Beslut utskottet barn och ungdom § 255/2021
Förslag till beslut
Handläggarens tjänsteutlåtande
Slutrapport avseende underlag för förslag till möjliga
organisationsförändringar
Bilaga 1. Rapport Lokalutredning Tierp november 2018
Bilaga 2. Segregationskartläggning Tierp Sweco 210303
Bilaga 3. Scenarier för skolsituationen i Hållnäs och Skärplinge
2024
Bilaga 4. Perspektivsammanställning - skola och förskola i Hållnäs
och Skärplinge
Bilaga 5. Sammanställning av arbetsgruppsträffar - Dialog
skolsituationen
Bilaga 6. Revisionsrapport - Granskning av skolans styrning
Bilaga 7. Revisorernas utlåtande - Granskning av grundskolans
Bilaga 8. Lärarförbundets ranking 2020 Tierps kommun
styrning
Bilaga 9. Internstatistik 2021-08-10_inskrivningar_återstår

Beslutet skickas till




Kommundirektör
Verksamhetschef Utbildning

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utskottet barn och ungdom
2021-10-05

§ 255
Dnr 2019/908

Grundskolans organisation
Beslut

Utskottet barn och ungdom föreslår kommunstyrelsen hemställa
kommunfullmäktige besluta
att anse verksamhetens uppdrag avslutat och lägga utredningen till
handlingarna,
att dagens skolstruktur i form av skol- och förskoleverksamhet på nuvarande
orter ska bibehållas samt
att uppdra till kommunstyrelsen att genomföra en bred intressentdialog
utifrån verksamhetens förslag till förändring av skolorganisationen i Tierps
centralort.
Reservation

Linda Friberg (S) och Marie-Louise Rindå (S) reserverar sig till förmån för
eget yrkande.
Sammanfattning av ärendet

Verksamhet Utbildning har av Kommunfullmäktige (KF §150/2019) fått i
uppdrag att presentera underlag för förslag till ny organisation av
grundskolan i Tierps kommun.
Landsbygdsskolorna i Tierps kommun ska vara kvar. Verksamhetens
underlag ger förslag på förändringar som inte uppfyller nuvarande uppdrag
om att dagens skolstruktur i form av skol- och förskoleverksamhet på
nuvarande orter ska bibehållas (Plan för Tierps kommuns ekonomi och
verksamhet 2021-2023, uppdrag 6.2.a)
Avseende förslaget om en förändrad skolorganisation i Tierps centralort för
Centralskolan och Aspenskolan bör en bred intressentdialog genomföras för
att samla in synpunkter i den enskilda frågan. Dessa synpunkter kommer
därefter att utgöra underlag inför beslut. Kommunstyrelsen bör utforma
uppdraget om intressentdialog så att det tydligt framgår vilka intressenter
som avses, struktur för dialogforum, tidsplan etc. i enlighet med Riktlinjer
och principer för medborgardialog i Tierps kommun.

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utskottet barn och ungdom
2021-10-05

Barnrättskonsekvenser

Genom att bibehålla dagens skol- och förskoleverksamhet på nuvarande
orter har barn och ungas bästa beaktats. Genom ett beslut om bred
intressentdialog i frågan avseende förändrad skolstruktur i centralorten
Tierp säkerställs att barn och ungas delaktighet beaktats i beslutet.
Förslag till beslut på sammanträdet
Yrkande

Linda Friberg (S) och Marie-Louise Rindå (S) yrkar att ärendet ska
återremitteras eftersom flera delar saknas för att ha ett tillräckligt underlag
för att besvara de att-satser som fastställdes av kommunfullmäktige 12
december 2019.
För att få fram bästa möjliga underlag ska det fortsatta arbetet ske i bred
dialog med fackliga, lärare, elever och föräldrar. Fortsatt arbete ska ske
tillsammans med politisk ledning samt genom politisk dialog där alla partier
ges möjlighet att delta.
Utredningen behöver kompletteras med hur våra lokaler kan nyttjas på ett
mer optimalt sätt. Att stänga skolor är ett sätt att sänka lokalkostnaderna,
men det finns många andra sätt att utnyttja vårt lokalbestånd optimalt.
Dessutom behöver utredningen kompletteras med en översyn av skolornas
upptagningsområden.
Alla förslag som presenteras i fortsatt utredning även skall innehålla en
ekonomisk analys.
Bifall

Alfred Mujambere (L) och Lotta Carlberg (C) yrkar bifall till liggande
förslag.
Avslag

Alfred Mujambere(L) och Lotta Carlberg (C) yrkar avslag till Linda Friberg
(S) och Marie-Louise Rindå (S) yrkande.

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utskottet barn och ungdom
2021-10-05

Beslutsgång

Ordförande föreslår propositionsordning som godkänns av utskottet barn
och ungdom.
Ordförande ställer proposition på liggande förslag och Linda Friberg (S) och
Marie-Louise Rindå (S) yrkande och finner att utskottet barn och ungdom
beslutar enligt liggande förslag.
Beslutsunderlag















Förslag till beslut
Handläggarens tjänsteutlåtande
Slutrapport avseende underlag för förslag till möjliga
organisationsförändringar
Bilaga 1. Rapport Lokalutredning Tierp november 2018
Bilaga 2. Segregationskartläggning Tierp Sweco 210303
Bilaga 3. Scenarier för skolsituationen i Hållnäs och Skärplinge
2024
Bilaga 4. Perspektivsammanställning - skola och förskola i Hållnäs
och Skärplinge
Bilaga 5. Sammanställning av arbetsgruppsträffar - Dialog
skolsituationen
Bilaga 6. Revisionsrapport - Granskning av skolans styrning
Bilaga 7. Revisorernas utlåtande - Granskning av grundskolans
Bilaga 8. Lärarförbundets ranking 2020 Tierps kommun
styrning
Bilaga 9. Internstatistik 2021-08-10_inskrivningar_återstår

Beslutet skickas till




Kommundirektör
Verksamhetschef Utbildning

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign

1 (2)
Dokumentnamn

Förslag till beslut
Datum

Diarienummer

2021-09-28

KS 2019/908

Förslag till beslut grundskolans organisation
Förslag till beslut

Utskottet barn och ungdom föreslår kommunstyrelsen hemställa
kommunfullmäktige besluta
att anse verksamhetens uppdrag avslutat och lägga utredningen till
handlingarna,
att dagens skolstruktur i form av skol- och förskoleverksamhet på nuvarande
orter ska bibehållas samt
att uppdra till kommunstyrelsen att genomföra en bred intressentdialog
utifrån verksamhetens förslag till förändring av skolorganisationen i Tierps
centralort.
Sammanfattning av ärendet

Verksamhet Utbildning har av Kommunfullmäktige (KF §150/2019) fått i
uppdrag att presentera underlag för förslag till ny organisation av
grundskolan i Tierps kommun.
Landsbygdsskolorna i Tierps kommun ska vara kvar. Verksamhetens
underlag ger förslag på förändringar som inte uppfyller nuvarande uppdrag
om att dagens skolstruktur i form av skol- och förskoleverksamhet på
nuvarande orter ska bibehållas (Plan för Tierps kommuns ekonomi och
verksamhet 2021-2023, uppdrag 6.2.a)
Avseende förslaget om en förändrad skolorganisation i Tierps centralort
för Centralskolan och Aspenskolan bör en bred intressentdialog
genomföras för att samla in synpunkter i den enskilda frågan. Dessa
synpunkter kommer därefter att utgöra underlag inför beslut.
Kommunstyrelsen bör utforma uppdraget om intressentdialog så att det
tydligt framgår vilka intressenter som avses, struktur för dialogforum,
tidsplan etc. i enlighet med Riktlinjer och principer för medborgardialog i
Tierps kommun.
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Barnrättskonsekvenser

Genom att bibehålla dagens skol- och förskoleverksamhet på nuvarande
orter har barn och ungas bästa beaktats. Genom ett beslut om bred
intressentdialog i frågan avseende förändrad skolstruktur i centralorten
Tierp säkerställs att barn och ungas delaktighet beaktats i beslutet.
Beslutsunderlag















Förslag till beslut
Handläggarens tjänsteutlåtande
Slutrapport avseende underlag för förslag till möjliga
organisationsförändringar
Bilaga 1. Rapport Lokalutredning Tierp november 2018
Bilaga 2. Segregationskartläggning Tierp Sweco 210303
Bilaga 3. Scenarier för skolsituationen i Hållnäs och Skärplinge
2024
Bilaga 4. Perspektivsammanställning - skola och förskola i Hållnäs
och Skärplinge
Bilaga 5. Sammanställning av arbetsgruppsträffar - Dialog
skolsituationen
Bilaga 6. Revisionsrapport - Granskning av skolans styrning
Bilaga 7. Revisorernas utlåtande - Granskning av grundskolans
Bilaga 8. Lärarförbundets ranking 2020 Tierps kommun
styrning
Bilaga 9. Internstatistik 2021-08-10_inskrivningar_återstår

Beslutet skickas till




Kommundirektör
Verksamhetschef Utbildning

Lotta Carlberg
Ordförande utskottet barn och ungdom
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Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande
Datum

Diarienummer

2021-09-07

KS 2019/908

Rapport- Utredning för förslag till möjlig
organisationsförändring i grundskolan
Förslag till beslut

Utskottet barn och ungdom föreslår kommunstyrelsen hemställa
kommunfullmäktige besluta
att anse verksamhetens uppdrag avslutat och lägga utredningen till
handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Beslut har fattats i fullmäktige om
att ge verksamheten i uppdrag att se över grundskolans organisation och
lokalutnyttjande i syfte att organisationen följer lagen och att våra lokaler
nyttjas på ett optimalt sätt,
att inga större förändringar i grundskolans organisation görs förrän
utredningen överlämnats till och hanterats i kommunstyrelse och
fullmäktige,
att överlämna förslag till beslut till kommunstyrelsen senast vid
sammanträdet i december 2020, för att därefter slutligt fastställas av
kommunfullmäktige i enlighet med kommunallagen kap. 5 § 1.
Det samlade underlaget som utgör slutrapport baserar sig på genomförda
granskningar och oberoende utredningar. Slutrapporten redovisar, förutsatt
att fullmäktige upphäver tidigare fattade beslut framöver, möjliga förslag
till organisationsförändringar för ökad likvärdighet och bättre
resursutnyttjande.
Beslutsmotivering

Kommunstyrelsen anser nu underlaget komplett att presenteras för
fullmäktige i enlighet med det givna uppdraget.
Barnrättskonsekvenser

Slutrapporten belyser barn och ungas bästa utifrån verksamhetens
perspektiv.
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Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Slutrapporten i sig ger inga ekonomiska konsekvenser. Om beslut fattas
med bäring på underlaget i framtiden får det stora ekonomiska och
resursmässiga konsekvenser.
Beslutsunderlag














Handläggarens tjänsteutlåtande
Slutrapport avseende underlag för förslag till möjliga
organisationsförändringar
Bilaga 1. Rapport Lokalutredning Tierp november 2018
Bilaga 2. Segregationskartläggning Tierp Sweco 210303
Bilaga 3. Scenarier för skolsituationen i Hållnäs och Skärplinge
2024
Bilaga 4. Perspektivsammanställning - skola och förskola i Hållnäs
och Skärplinge
Bilaga 5. Sammanställning av arbetsgruppsträffar - Dialog
skolsituationen
Bilaga 6. Revisionsrapport - Granskning av skolans styrning
Bilaga 7. Revisorernas utlåtande - Granskning av grundskolans
Bilaga 8. Lärarförbundets ranking 2020 Tierps kommun
styrning
Bilaga 9. Internstatistik 2021-08-10_inskrivningar_återstår

Beslutet skickas till




Kommundirektör
Verksamhetschef Utbildning

I tjänsten
Helena Carlsson
Kommundirektör
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2021-11-03

Slutrapport avseende underlag för förslag till organisationsförändring i
grundskolan.
Bakgrund
Verksamhet Utbildning har av Kommunfullmäktige (KF §150/2019) fått i uppdrag att
presentera underlag för förslag till ny organisation av grundskolan i Tierps kommun.
Verksamhetens underlag lämnas härmed över till kommunfullmäktige för att av politiken
kunna användas som grund för politiska ställningstagande gällande möjliga beslut
rörande förändringar av grundskolans organisation.
Hinder i form av tidigare politiska beslut
Till hinder för de förslag som presenteras nedan finns i Plan för Tierps kommuns ekonomi
och verksamhet 2021-2023, Särskilt uppdrag 6.2 som anger att befintlig skolstruktur ska
behållas. Tidigare ansatser att förändra skolstrukturen i centralorten Tierp har avvisats
med hänvisning till tidigare beslut i Kommunfullmäktige (KF § 30/1997, KF §
116/1998) i vilka skolstruktur och stadieindelning ska ha beslutats. För att fullt
genomföra de möjliga förändringar som föreslås är upphävande av dessa beslut
nödvändiga. I det fall dessa begränsningar skulle kvarstå anges som alternativ en
nödvändig ökad resurstilldelning för att ge den möjlighet till likvärdig utbildning för alla
elever som Skollagen reglerar. Det är dock viktigt att notera att enbart ökad
resurstilldelning inte ger tillräckliga förutsättningar för en likvärdig skola och att en sådan
åtgärd inte hanterar problemet med ökande segregation. Detta tydliggörs i Swecos rapport
och sådana åtgärder bör kombineras med att ändra skolstruktur och sammansättning av
elevunderlag.
Underlag till föreslagna möjliga åtgärder
De förslag till förändring som här presenteras har sin grund i flera av varandra oberoende
utredningar och granskningar. Förslagen syftar alla till att organisera grundskolan i Tierp
på ett sätt som ger förutsättningar för minskad skolsegregation, ökad likvärdighet, rättvis
resursfördelning och bättre kunskapsresultat.

Lokalutredning skola och förskola i Tierp kommun (Sweco 2018)
2018 genomförde Sweco på uppdrag från Tierps kommun en lokalutredning avseende
förskola och grundskola i Tierps kommun. De rekommendationer som redovisas i
rapporten utgår från att säkerställa kvalitet ur ett pedagogiskt, socialt och ekonomiskt
perspektiv men även utifrån de juridiska krav som ställs på verksamheten genom skollag
och förordningar. Flera av de möjliga åtgärder som det förslag vi nu presenterar
innehåller är hämtade direkt ur den omfattande utredning som gjordes av Sweco.
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Medborgardialog om skolsituationen i Hållnäs och Skärplinge (2021-06-14)
Resultat av medborgardialog om skolsituationen i Hållnäs och Skärplinge redovisades i
juni 2021. I medborgardialogen lyfts flera perspektiv från olika intressenter dock utan att
resultera i samsyn i frågan. De olika perspektiven redovisas i bifogade rapporter. I detta
förslag till möjliga åtgärder har valts att prioritera ett effektivt resursutnyttjande för att
möjliggöra att uppfylla Skollagens krav på resursfördelning och att motverka
skolsegregation. Detta perspektiv har också varit utgångspunkten vad gäller andra av
kommunens små skolor.

Kartläggning och nulägesanalys av segregation i Tierp (Sweco, 2021)
2021 redovisas resultatet av Swecos kartläggning av segregation i Tierp. I denna rapport
synliggörs den skolsegregation som finns i Tierp och som även är kopplad till en
boendesegregation. Denna kartläggning påvisar behovet av att förändra skolstrukturen
och även ändrade upptagningsområden föreslås som en åtgärd. I centralorten Tierp är vår
bedömning att ändrade upptagningsområden skulle ge lite eller ingen effekt då det fria
skolvalet ändå skulle fortsätta befästa den segregation som beskrivs. I de fall förslag från
den ursprungliga lokalutredningen förändrats i det förslag som nu presenteras har
åtgärder för att minska skolsegregation prioriterats.

Revisionens granskning av grundskolans styrning
2021 genomförde KPMG på uppdrag av kommunens revisorer en granskning av
Kommunstyrelsens styrning av grundskolan. I denna granskning pekas resurstilldelning
och resursfördelning ut som ett utvecklingsområde. Revisionen noterar visserligen att
kommunstyrelsen själva styr över hur grundskolan ska organiseras men samtidigt att
Skollagen reglerar att kommunstyrelsen ska säkerställa en resurstilldelning och
resursfördelning som ger eleverna en likvärdig utbildning och rektorerna möjlighet att
uppfylla skollagens krav. Med nuvarande skolstruktur och resurstilldelning, Plan för
Tierps kommuns ekonomi och verksamhet 2021-2023, är det inte möjligt att uppfylla de
krav på likvärdighet som Skollagen anger.

Lärarförbundets ranking av landets skolkommuner
Lärarförbundet genomför varje år en ranking av landets skolkommuner och Tierps
kommun placerades 2018 på 289 av 290, 2019 på plats 288 av 290 samt 2020 på plats
290 av 290. Rankingens värde som mått på utbildningens kvalitet kan diskuteras i och
med att den även innehåller uppskattningar av fackligt samarbete och andra värderingar
från endast en part. Oavsett hur dessa mått värderas så innehåller även relevanta mått som
är hämtade från officiell statistik. Det enda område som Tierps kommun placerar sig i
närheten av ett genomsnitt är totala resurstilldelningen. Av de resurser som tilldelas
grundskolan i Tierp går en i jämförelse med andra kommuner stor del till höga
lokalkostnader. Föreslagna förändringar skulle motverka denna snedfördelning och ge
mer resurser kvar till undervisning vilket i nästa led ger förutsättningar för höjda
kunskapsresultat. Ett område där Tierp placeras mycket lågt är andelen legitimerade
lärare. Föreslagna åtgärder skulle i och med mer effektiva gruppstorlekar i såväl skola
__________________________________________________________________________________________________________________
Namn
Vx 0293-21 80 00
epostadress@tierp.se
Titel
www.tierp.se
815 80 Tierps kommun
Besöksadress: Centralgatan 7, Tierp

585

som fritidshem, ge möjlighet att öka andelen legitimerade lärare när obehöriga kan
ersättas på grund av övertalighet. Detta i sin tur ger mer resurser kvar som ökar
möjligheten att anpassa undervisningen utifrån elevers individuella behov genom
satsningar på specialpedagogisk kompetens, utökad elevhälsa eller fler behöriga lärare i
klassrummet. Ovanstående effekter kan förväntas både vad gäller förslagen om flytt av
elever från de mindre skolorna och förändrad stadieindelning i centralorten Tierp.
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Verksamhet Utbildnings förslag till ny grundskoleorganisation
Nuvarande organisation

Åk

Elevantal Kapacitet

Bruksskolan, Söderfors

F-6

155

Mehede skola

F-6

52

Aspenskolan, Tierp

F-9

Kyrkskolan, Kyrkbyn

F-3

61

Örbyhus skola F-6

F-6

350

Örbyhus skola 7-9

7-9

181

Vendels skola

F-5

70

Möjlig ny organisation

Åk

Bruksskolan, Söderfors

F-6

Mehede skola

Kan läggas ner.

Aspenskolan, Tierp

4-9

630

Kyrkskolan, Kyrkbyn

F-6

100

370

Örbyhus skola F-6

F-6, kan ta emot
elever från Vendel.

380

190

Örbyhus skola 7-9

7-9

181

Vendels skola F-5

Kan läggas ner.

165

526 630-730

Centralskolan

207

0

0

F-3 +särskild
undervisningsgrupp

Centralskolan, Tierp

F-9

500

530

Centralskolan, GrSär

F-9

27

32

Tallbackskolan, Månkarbo

F-6

104

140

Tallbackskolan
Ny skola Siggbo

Björkängsskolan, Karlholm F-6
Ol Andersskolan, Skärplinge F-9
Hållnäs skola, Edvalla
F-6

132
240
25

175
280

Björkängsskolan, Karlholm F-6
Ol Andersskolan, Skärplinge F-9
Kan läggas ner.
Hållnäs skola, Edvalla

Centralskolan, GrSär

Elevantal Kapacitet Anpassning av lokaler

F-9
F-6 kan ta emot
elever från Vendel.
F-6

Tidigast Alternativkostnad
per år
Ht 2022
Övertagande av befintliga byggnader som idag har alt
Vt 2023
240 annan hyresgäst krävs.
Ht 2022
alt
ca 3 mkr när anpassning är
Elever till Bruksskolan.
Vt 2023 klar
Framtida
samhällskostnader p g a
bibehållen segregation och
uteblivna kvalitetshöjande
700-800 Utbyggnad av Aspenskolan krävs.
Ht 2022 effekter
Nybyggnation och renovering pågår, färdigt aug
2022. Utformningen möjliggör flexibilitet i
gruppstorlekar och elevantal i samverkan med
140 förskolan.
Ht 2022
Utbyggnad av Örbyhus skola krävs pga ökande
420 elevantal oavsett beslut angående Vendel.
Utbyggnad av Örbyhus skola krävs pga ökande
240 elevantal oavsett beslut angående Vendel.
Elever till Örbyhus eller Tallback.

370 480-530 Krävs ej.
Krävs ej, dock krävs ny grundsärskola om
30
30-50 förändring inte genomförs.

Ht 2023
ca 4,5 mkr när anpassning
Ht 2023 är klar
Framtida
samhällskostnader p g a
bibehållen segregation och
uteblivna kvalitetshöjande
Ht 2022 effekter

140

150 Viss överkapacitet finns på Kyrkskolan.
Ht 2023
360 Vid behov F-3 som kan växa till F-6 + ny fsk 6 avd. Ht 2025

132
263
0

175 Krävs ej.
320 Krävs ej.
Elever till Ol Anders.
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Förord
Sweco har haft i uppdrag från Tierp kommun att genomföra en utredning av lokalorganisation för kommunens förskolor och grundskolor inklusive grundsärskola och
fritidshem.
Swecos bedömning och rekommendation har utgått från att säkerställa kvalitet ur ett
pedagogiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv men även utifrån de juridiska krav som
ställs på verksamheten genom skollag och förordningar.
Olika metoder har använts i utredningen. Dokumentstudier och analyser av kommunens
befolkningsprognos samt beräkningar av antal barn och elever som kan förväntas under
prognosperioden fram till år 2037 har varit en initial del av uppdraget. Sweco har tagit del
av befintliga ritningar vilket kompletterats med besök i kommunens lokaler för förskola
och skola, inklusive fritidshem och grundsärskola. Ytterligare ett moment i utredningen
har bestått i en systematiskt genomförd dialogprocess.
Uppdraget har genomförts av Charlotte Sävås Nicolaisen, seniorkonsult på Sweco
Society AB samt Mattias Ocklind, Arkitekt på Sweco Architects AB. Dessutom har
statistiker från Sweco Society medverkat som granskare av kommunens
befolkningsprognos.
Vi vill härmed tacka alla som bidragit med uppgifter och synpunkter i utredningen.

Stockholm 2018-11-30

Charlotte Sävås Nicolaisen,
Uppdragsledare
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1

Bakgrund
Tierp kommun har en vision för skolan och förskolan som betonar lärande och trygghet för
eleverna där modern teknik utgör en naturlig del. Då förskolors och övriga skolors lokaler
är viktiga för att säkerställa en god och ändamålsenlig kvalitet så har Tierp kommun sett
ett behov att genomföra en lokalutredning. Detta har sin grund dels i att eleverna visar på
jämförelsevis svaga studieresultat, dels att kostnaderna för kommunens grundskolor är hög
jämfört med regionen och riket.
Med detta som grund har Tierp kommun fattat beslut om en utredning av kommunens
samtliga lokaler för förskola och grundskola. I kommunen finns 18 förskolor och 11
grundskolor i kommunal regi. Dessa är fördelade i fem geografiskt spridda områden i
kommunen enligt följande:
•
•
•
•
•

Edvalla/Hållnäs, Karlholm, Skärplinge
Kyrkbyn, Månkarbo
Mehedeby, Söderfors
Tierp
Tobo, Vendel, Örbyhus

Fritidshem erbjuds i anslutning till grundskolorna. Dessutom finns en grundsärskola i
kommunen. Denna är placerad på Centralskolan i Tierp.

1.1

Uppdraget
Sweco har haft i uppdrag från Tierps kommun att genomföra en utredning av framtida
lokalbehov för förskola och skola, inklusive grundsärskola och fritidshem. En målsättning
är att Tierp ska få ett genomarbetat underlag inför framtida beslut.
Av uppdraget framgår att kommunens lokaler för förskola och skola ska belysas ur olika
perspektiv, såväl pedagogiskt som tekniskt och ekonomiskt. Det ska också visa på
samhällseffekter som kan uppnås genom föreslagen lokallösning och olika verksamheters
placering.
I uppdraget har ingått att belysa övergripande fakta om lokalerna. Utredningens resultat
ska kunna ligga till grund för framtida beslut i organisationsfrågor som rör
utbildningsförvaltningens ansvarsområde. En central utgångspunkt är de demografiska
förutsättningarna, men även ekonomiska faktorer och frågor som rör kommunens
planering. Viktiga delar i uppdraget handlar även om att säkerställa verksamheternas
kvalitet i ett långsiktigt perspektiv både vad avser pedagogisk kvalitetssäkring och social
och ekonomisk hållbarhet i en kontext där nationella, regionala och lokala styrdokument är
centrala underlag för utredningen.
Målsättningen är att utredningen ska resultera i en kartläggning och analys som omfattar
följande delar:
•
•
•
•
•
•
•

Befolkningsprognos och flyttströmmar inom kommunen.
En beräkning av nuvarande lokalers kapacitet.
Översikt av kommunens planarbete och planerade bostadsutbyggande
Lokalutformning kopplat till pedagogiska mål och visioner
Befintliga lokalers ändamålsenlighet och alternativa användningsområden
Övergripande ekonomisk analys av framtagna förslag
Prioritering av åtgärder utifrån ett hållbart långsiktigt perspektiv; pedagogiskt,
socialt och ekonomiskt
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1.2

Avgränsningar
Uppdraget är avgränsat till verksamhet i kommunal regi. I Tierp kommun finns idag ingen
grundskola i privat regi. I Tierp kommun finns föräldrakooperativ som alternativ till den
kommunala barnomsorgen. Det gäller dels föräldrakooperativet Solkatten i Tierps köping,
dels Vikingarnas familjedaghem i Gyllerboda, Vendel. Dessa berörs i utredningen endast
på så sätt att verksamheten påverkar underlaget av antalet barn och elever. Sweco har
utgått från att dessa verksamheter kommer att fortsatta sin verksamhet i samma omfattning
som idag.

2

Metoder i utredningen
Metoder i utredningen har bestått i dokumentstudier, en befolkningsprognos, en inventering av befintliga lokaler, en systematiskt genomförd dialogprocess med olika aktörer samt
kompletterande intervjuer.

2.1

Kvantitativ analys

2.1.1 Befolkningsprognos
En del av uppdraget har bestått i göra analyser av genomförd befolkningsprognos som
ligger till grund för en beräkning av förväntat antal barn och elever i kommunens förskolor
och skolor. Prognosen bygger på antaganden om befolkningens utveckling vad gäller
flyttningar, barnafödande och dödlighet. Som underlag för prognosen har uppgifter
inhämtats från Statistiska Centralbyrån (SCB) samt en befolkningsprognos som tagits fram
av Tierps kommun utifrån SCB statistik.
I prognoser finns alltid en viss osäkerhet och man kan aldrig förvänta sig att den ska slå in
exakt. Prognosfel som görs ökar för varje år genom att felaktigheter följer med över tid och
fortplantas. Det kan finnas flera orsaker till de fel som uppkommer. Antagandena kan vara
oriktiga, modellen kan vara felaktig, det kan bli avvikelser i planeringen, exempelvis kan ett
bostadsbyggande bli försenat eller tidigarelagt. Även om modellen vore fullkomlig, där all
utveckling gick enligt planerna och där vi kände till alla sanna värden för folks
flyttbenägenhet, fruktsamhet och död så kan det ändå bli fel i prognosen på grund av
slumpen.

2.2

Kvalitativ analys

2.2.1 Dokumentstudier
Initialt i utvärderingen har en översiktlig inventering gjorts av kommunens planeringsdokument, samt olika nationella styrdokument av relevans för verksamheten inom förskola
och skola. Sweco har även tagit del av information på kommunens webbplats.
Kompletterande nyckeltal av relevans för uppdraget har inhämtats från SCB och från
Skolverkets olika databaser till exempel SIRIS.
2.2.2 Besök förskolor och skolor
I enlighet med Swecos arbetsmodell i utredningen har kunskap inhämtats om befintliga
byggnaders ändamålsenlighet och utvecklingsmöjligheter. För att få en översiktlig bild av
lokalernas tekniska status, funktionalitet, tillgänglighet samt inne- och utemiljö har konsulter
från Sweco besökt samtliga förskolor och grundskolor, inklusive särskola och fritidshem.
Swecos konsulter har inhämtat befintliga ritningar som tillhandahållits från Tierps kommun
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för att få mer information om lokalerna till exempel vad avser antal klassrum, grupprum och
specialsalar. Efter besök och annan datainsamling har uppgifter om varje enhet
sammanställts för att ge en översiktlig bild av de befintliga lokalerna. Uppgifter som denna
sammanställning omfattar är följande:
• Byggnadsår
• Nuvarande verksamhet (t.ex. antal avdelningar i förskolan, klassindelning i grundskolan,
särskoleverksamhet, fritidshem)
• Barnantal/elevantal per enhet
• Bruttoarea undervisningslokaler, bruttoarea per elev/barn, maxkapacitet enligt nyckeltal
• Tillgänglighet
• Kök och matsal, standard och kapacitet

2.2.3 Designdialog - workshops
Den processinriktade metod som Sweco tillämpat i utredningen är hämtad i en modell som
Swecos arkitekter utvecklat, en så kallad ”designdialog”. Detta är ett arbetssätt där
företrädare för olika verksamheter tillsammans utformar sin framtida miljö eller verksamhet.
Metoden bygger på uppfattningen att komplexa sammanhang kräver samarbete och
förståelse från berörda aktörer för att kunna nå bästa resultat. Målet är att genom möten
med en mångprofessionell arbetsgrupp fånga nödvändig kunskap och skapa förståelse och
samsyn mellan olika aktörer.
Swecos konsulter har genomfört dialogprocessen i samråd med en styrgrupp som varit
knuten till utredningen, samt i dialog med en arbetsgrupp som utsetts med representanter
från olika verksamheter av relevans för utredningen. Arbetsgruppen har omfattat
representanter från kommunens samtliga skolområden och skolformer. Även tjänstemän
med ansvar för lokaler och strategisk planering har medverkat. Totalt har ett tiotal personer
deltagit i dialogprocessen.
Arbetsgruppen har under processen bjudits in till workshops vid tre tillfällen. Varje
workshop inleddes med en kort genomgång av bakgrundsinformation t.ex. förväntad
elevprognos, planerat bostadsbyggande, översikt om befintliga lokalytor. Därefter har
arbetsgruppen i mindre grupper diskuterat olika frågeställningar. Efter varje workshop har
resultatet sammanställts som ett underlag för den fortsatta processen.
Styrkor i denna strukturerade arbetsmodell är att delaktighet i processen har säkerställts.
Arbetsmodellen ger även ett snabbt, tydligt och stabilt resultat.
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3

Förutsättningar som underlag för utredningen
Olika förutsättningar ligger till grund för de analyser som gjorts i utredningen. I detta kapitel
redovisas uppgifter från gällande lagstiftning, resultat från befolkningsprognosen och den
barn- och elevprognos som tagits fram, samt underlag som framkommit i intervjuer och
inom ramen för de dialogprocesser som uppdraget omfattat.

3.1

Demografisk utveckling i Tierp
Enligt befolkningsprognosen för Tierp kommun förväntas en successiv ökning av antalet
kommuninvånare den närmaste tjugoårsperioden. Fram till 2027 förväntas befolkningen
öka med ca 2 000 personer, se tabell 1.
Tabell 1. Befolkningsprognos för Tierp kommun år 2018 till år 2037
Källa: Tierp kommun och SCB.

3.1.1 Demografisk förändring i gruppen barn och unga, samt platsbehov
Vid en analys av Tierps kommuns befolkningsprognos relaterat verksamhet i förskola och
skola framkommer att kommunen kan förvänta sig en befolkningsökning både när det gäller
antalet barn i förskoleålder och antalet i grundskoleålder.
I Tierp kommuns statistik utgår beräkningen av antalet platser som behövs i kommunens
grundskola relaterat befolkningsprognosen till 100 procent för barn och unga. Motsvarande
omfattning för förskola beräknas enligt tidigare erfarenhet till 81,3 procent. Senaste året
har andelen varit något fler varför Sweco valt att utgå från att 83 procent av samtliga barn
går i förskola. Detta medför att behovet av antalet platser i förskolan år 2018 utifrån
prognosen uppgick till 1021 barn. Motsvarande för år 2027 där behovet förväntas vara som
högst enligt prognosen uppgår till 1202 platser. Det motsvarar en ökning med 181 barn.
Sett till antalet avdelningar med i genomsnitt 15 barn per grupp, enligt schablonberäkning,
uppgår behovet till tolv nya avdelningar jämfört med nuläget. Vid en analys av verkligt antal
barn i förskolan år 2018 uppgår antalet i genomsnitt till 1082 barn. Den differens som finns
mellan prognosen och verkligt antal beror på inflyttning som hör samman med
flyktinginvandringen, vilket framgår av SCB statistik. Denna avvikelse kommer dock utifrån
jämförbara förhållanden i andra kommuner sannolikt att vara av tillfällig art varför
bedömningen är att den framtagna prognosen är rimlig i ett framtida perspektiv. Dock finns
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i nuläget en avvikelse motsvarande ca 60 barn där prognosen är lägre än verkligt antal
barn. Detta motsvarar fyra förskoleavdelningar vilket behöver hanteras i den fortsatta
prognosen. Dock kan fortfarande ett antal av dessa barn komma att flytta från Tierp. I tabell
2 redovisas prognosen över antal barn och unga från år 2018 till år 2037.
Tabell 2. Förväntad barn- och elevprognos för förskola och grundskola år 2018-2037.
Källa: Tierp kommun och SCB.
2018

2021

2024

2027

2037

2021/
2017

2024/
2021

2027/
2024

2027/
2037

1-5 år

1230

1312

1441

1448

1431

82

129

7

-17

Total
förändring
2017-2027
218

6-9 år

962

1087

1119

1228

1122

125

32

109

-106

266

10-12 år

690

746

828

873

995

56

82

45

122

183

13-15 år

668

716

773

859

1043

48

57

86

184

191

3550

3861

4161

4408

4591

311

300

247

183

858

Av tabellen framgår att en ökning av antalet barn i förskola kommer snabbt och har sin topp
år 2024. Ökningen uppgår till 211 barn mellan år 2018 och år 2024. Denna topp förflyttar
sig succesivt till övriga åldersgrupper.
Antalet barn i ålder 6 till 9 år förväntas öka med 266 barn fram till år 2027. Antalet i ålder
10 till 12 år visar på en ökning med 183 barn och bland de äldsta i ålder 13 till 15 år kan en
ökning om 191 unga förväntas. Totalt uppgår därmed ökningen för barn och unga i
grundskoleålder till 640 personer. Inom denna grupp är det endast ett fåtal som historiskt
sett valt skola i annan kommun varför berikningen av behovet av antalet platser görs utifrån
100 procent.

3.2

Styrdokument som grund för kommunens pedagogiska verksamhet och
organisation

3.2.1 Styrdokument på nationell nivå
Grundskolan
Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla
kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt
en livslång lust att lära. Skollagen (2010:800) innebär ett tydliggörande av att elevers
upplevelse av trygghet ska stärkas. Elevers rätt att utvecklas utifrån sina förutsättningar
och möjligheter till studiero under utbildningen är tydligt formulerad. Enligt lagen ska
hänsyn tas till barns och elevers olika behov. De ska få stöd och stimulans så att de
utvecklas så långt som möjligt. Vidare framgår att utbildningen inom skolväsendet ska vara
likvärdig inom varje skolform och inom fritidshemmet oavsett var i landet eller inom vilken
kommun den anordnas. Av läroplanerna framgår att skolan måste utvecklas och
organiseras så att den svarar mot de nationella målen. För att säkerställa en hög
måluppfyllelse ställer Skollagen krav på att verksamheten ständigt prövas, att organisationen anpassas, att resultaten följs upp och att nya metoder utvecklas.
Av skollagen framgår att skolan ska ledas av en rektor och förskolan av en förskolechef
med relevant utbildning och kompetens. Rektorer och förskolechefer har enligt lagen
ansvar för att organisera sina enheter och fördela resurser efter barns och elevers olika
förutsättningar och behov. Att säkerställa likvärdighet mellan elever och att se till att skolans
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personal har erforderlig kompetens och behörighet som grund för skolans och förskolans
måluppfyllelse är centrala delar i uppdraget.
I linje med de krav som ställs i Skollagen om likvärdighet ska studie- och yrkesvägledare
samt bibliotek finnas på grundskolorna oavsett anordnare. Eleverna i förskoleklass,
grundskola och grundsärskola ska ha tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och
kurator inom elevhälsan. Vidare ska det finnas tillgång till personal med sådan kompetens
att elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses. Barn med annat
modersmål än svenska ska, oavsett skolform, få möjlighet att utveckla både det svenska
språket och sitt modersmål. Betyg ska sättas i grundskolans ämnen i slutet av varje termin
från och med årskurs 6. Betygsättning ska ske i de ämnen som eleven har fått undervisning
i under terminen.
Oavsett skolform är det elevernas hemkommun som ansvarar för att utbildning kommer till
stånd. Om det finns särskilda skäl, kan hemkommunen komma överens med placering av
elever i annan kommun. Detta gäller även för förskola där vårdnadshavare önskar detta.
För denna grupp betonar dock lagen att barn ska erbjudas plats vid en förskolenhet så nära
barnets eget hem som möjligt. Elevens hemkommun ska ombesörja att skolskjuts
anordnas. Elever i förskoleklass, grundskola och grundsärskola har rätt till kostnadsfri
skolskjuts från en plats i anslutning till elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs
och tillbaka. Skolskjuts erbjuds om sådan skjuts behövs med hänsyn till färdvägens längd,
trafikförhållanden, en elevs funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet.
Rätten till skolskjuts gäller inte för elever som väljer att gå i en annan skolenhet än den där
kommunen skulle ha placerat dem.
Från 1 juli 2018 har Regeringen beslutat att det ska vara en stadieindelad timplan inom
grundskolan. Detta medför att benämningen låg- mellan och högstadium återinförs.
Åldersindelningen blir som tidigare med årskurs 1-3, årskurs 4-6 och årskurs 7-9. I den nya
timplanen fördelas antalet timmar för olika ämnen mellan dessa stadier. Förändringen kan
komma att påverka skolornas organisation vad gäller tjänster, lokaler och schemaläggning.
Dock gäller den gamla tidplanen högstadietiden ut för elever som börjar årskurs 7, 8 eller
9 höstterminen 2018. Av Skollagen framgår att endast den som har legitimation som lärare
och är behörig för viss undervisning får bedriva undervisning. Endast den som har
legitimation får anställas som lärare utan tidsbegränsning. Inom fritidshemmen är lagen
mer tillåtande. En förutsättning är att personalen har utbildning eller erfarenhet som bidrar
till att elevernas utveckling och lärande främjas.
Grundsärskolan
Inom grundsärskolan ska eleverna erbjudas en anpassad utbildning som ger kunskaper
och värden och som utvecklar deras förmåga att tillägna sig dessa. Utbildningen ska
utformas så att den bidrar till personlig utveckling. Den ska förbereda eleverna för aktiva
livsval och ligga till grund för fortsatt utbildning. Utbildningen ska för grundsärskolans elever
främja allsidiga kontakter och social gemenskap och ge en god grund för ett aktivt deltagande i samhällslivet.
På samma sätt som för övrig grundskola ska har Regeringen från 1 juli 2018 beslutat att
det ska vara en stadieindelad timplan inom grundsärskolan.
Förskolan
Av skollagen framgår att även förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande.
Verksamheten ska utgå från en helhetssyn med utgångspunkt i varje barns behov där
omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet och där barnens förmåga till empati och
omtanke om andra, liksom öppenhet och respekt för skillnader i människors olika
uppfattningar och levnadssätt utgör en naturlig del. Endast den som har legitimation får
anställas som förskollärare utan tidsbegränsning. Inom förskolan är lagen dock mer
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tillåtande än för grundskolan. En förutsättning är att personalen har utbildning eller
erfarenhet som bidrar till att elevernas eller barnens utveckling och lärande främjas.
Även för de yngre barnen i förskolan betonar Läroplanen för förskolan en rad grundläggande värden. Det handlar om demokrati och demokratiska värderingar, att främja
aktningen för varje människas egenvärde, respekt för gemensam miljö och människolivets
okränkbarhet. Det handlar också om individens integritet och frihet, om alla människors lika
värde, jämställdhet mellan könen och solidaritet med de svaga och utsatta.
3.2.2 Styrdokument på lokal nivå
Utöver nationellt formulerade styrdokument har Sweco som en del av dokumentanalysen
tagit del av formuleringar i Tierp kommuns vision samt kommunens Översiktsplan.
Tierp kommuns vision i delar som rör kommunens förskolor och skolor lägger fokus på att
skolorna ska vara en positiv plats som synliggör lärandet genom en tydlig och målbaserad
undervisning och med stöd av modern teknik. En trygg miljö ska erbjudas där lärare
engagerar såväl elever som barn i förskolan. Undervisningsmetoder och olika insatser
används flexibelt efter elevers och barns behov. Skolor och förskolor ska även erbjuda en
god arbetsmiljö för såväl barn, elever och personal. Gällande lagstiftning och FN:s
konvention om barns rättigheter ligger till grund för alla beslut som fattas i kommunen.
Kommunens vision är uppdelad i tre områden: Livsarenan, Affärsarenan och Utvecklingsarenan. Särskilt inom området Livsarenan fokuseras barns, ungdomars och föräldrars behov. Där finns följande formulering som ska påverka förskolans och skolornas verksamhet:
”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.”
(Vision för Tierps kommun, fastställd av Kommunfullmäktige 2015-09-15)

I kommunens Översiktsplan finns följande formulering:
”Det är tryggt för barn att växa upp i en liten kommun som Tierp där det är nära mellan
bostäder och skola, förskola och fritidsaktiviteter.”
(Översiktsplan Tierp kommun 2010-2030 Tierps kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-1 §132)

Kommunens verksamhet i skolan ska även följa de nationella krav och riktlinjer som finns
för skolan. Det handlar framförallt om följande delar:
▪ Likvärdighet ska säkerställas t.ex. tillgång till elevhälsovård, bibliotek, studie- och
yrkesvägledning, specialpedagogisk kompetens, modersmålsundervisning
▪ Tryggheten ska stärkas
▪ Barn och ungas behov är centralt
▪ Kompetens och behörighet ska säkerställas, t.ex. genom lärarlegitimation
▪ Skolskjuts ska anordnas utifrån avstånd
▪ Stadieindelad grundskola och särskola
▪ Omsorg, utveckling och lärande är centralt i förskolan
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3.3

Inomhus och utomhusmiljö ur olika aspekter
Kopplat till styrdokumenten har Sweco ställt sig frågan hur de fysiska förutsättningarna ser
ut i form av lokaler kopplat till utbildningsuppdraget. Uppfyller byggnadernas utformning
och funktionalitet de behov som framhålls med utgångspunkt i den uppsatta utbildningsvisionen. I sammanhanget kan frågan ställas om vad en byggnad som brister vad gäller
teknik, en byggnad som inte är ändamålsenlig eller i behov av större renovering signalerar.
En grund för att bedöma detta kan hämtas i olika riktvärden för verksamheterna.
Sweco utgår från olika riktmärken när det gäller lokalytor såväl inomhus som utomhus. En
annan relevant aspekt är frågor som rör olika arbetsmiljöaspekter av lokalerna. Dessa
behandlas i följande avsnitt.

3.3.1 Riktmärken för inomhus- och utomhusmiljö i förskolor och skolor
Det finns olika riktmärken när det gäller ytor i grundskola och förskola. Ett sådant mått
handlar om förskolors och grundskolors inre miljö. I en utredning framtagen av Malmö stad
framgår att varje barn bör ha minst 7,5 kvadratmeter till sitt förfogande för att klara miljökrav
som är godtagbara när det gäller exempelvis luftkvalitet. Vid motsvarande beräkning i
Göteborg framkommer att varje barn i förskola och grundskola bör ha en inomhusyta (BOA)
på 10 kvadratmeter. Denna yta inkluderar således ytor för specialsalar, bibliotek, toaletter,
matsal, storkök, förråd, korridorer, trapphus, elevhälsa, expedition och personalutrymmen.
När det gäller barngruppernas storlek har Skolverket 2016 tagit fram nya riktlinjer vilket
även påverkar lokaler för förskolan. För barn som är 1–3 år är riktmärket för barngruppers
storlek enligt Skolverkets rekommendation 6–12 barn. För barn som är 4–5 år är riktmärket
9–15 barn. I sammanhanget kan nämnas att genomsnittligt antal barn per grupp i förskolan
år 2017 uppgick till 16,3 barn i Tierp vilket är något högre än Skolverkets rekommendation
om barngruppsstorlek och även genomsnittet för riket som helhet vilket uppgår till 15,3
barn. Antalet är också något högre än genomsnittet för liknande kommuner. Där uppgår
det genomsnittliga barnantalet till 16 barn. Även om det sedan 2016 finns riktmärken för
gruppstorlekar i kommentartexten till Skolverkets allmänna råd för förskolans
måluppfyllelse är dessa endast vägledande. Det är inget krav. SKL betonar i en skrivelse
från mars 20181 att lämplig storleken beror på olika faktorer. Dock finns kravet att Skollagen
följs. I Skollagen framgår att huvudmannen ska se till att barngrupperna har en lämplig
sammansättning och storlek och att barnen även i övrigt erbjuds en god miljö.
Sweco utgår i enlighet med Skolverkets allmänna råd till ett genomsnitt om 15 barn per
grupp. Då förutsättningarna i de befintliga lokalerna varierar har detta framförallt en
påverkan när det gäller behovet av nybyggnation relaterat antalet avdelningar i dessa
förskolor.
Riktmärket för ytor som Sweco utgått från när det gäller såväl förskola som grundskola är
12 kvadratmeter per barn där det är fråga om nybyggnation. Ytan kan dock variera mellan
10 och 14 kvadratmeter per elev i grundskolan (10–12 kvm för yngre elever, 12–14 kvm för
äldre elever). I denna utredning har Sweco valt att utgå från en genomsnittlig yta per barn
och elev om 12 kvadratmeter. Även yta för att skolmatsalen ska vara tillräckligt stor i
förhållande till antalet elever. Här utgår Sweco i sina beräkningar från cirka 1,3
kvadratmeter per elev.

1https://skl.se/tjanster/merfranskl/bloggarfranskl/skolbloggen/artiklar/likvardigforskolakraverutrymmeattgoraolika

.15339.html
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Utomhusmiljön är också viktig. Folkhälsoinstitutet redovisar att barn mår bättre och är
friskare vid utomhusvistelse jämfört med att vara inomhus. Förskolor som har en rymlig
utemiljö med träd, buskage och kuperad terräng ger barnen en ökad möjlighet till fysisk
aktivitet. Barnens koncentrationsförmåga förbättras och lek och motorik utvecklas på ett
positivt sätt. En bra utemiljö ger extra möjligheter för social-, emotionell- och kognitiv
utveckling vilket enligt Folkhälsoinstitutet minskar risken för psykiska problem hos barnen.
Den yta som rekommenderas avseende förskolors utemiljö varierar mellan 20 och 40
kvadratmeter per barn beroende på utemiljöns kvalitet. Tidigare rekommenderade
socialstyrelsen (allmänna råd 1989:7) 40 kvadratmeter friyta per förskolebarn, exklusive
byggnader och parkeringar. Fram till 1991 fanns även statliga riktlinjer som föreslog 45
kvadratmeter tillgänglig yta för lek, idrott eller annan pedagogisk verksamhet per barn i
förskoleklass upp till årskurs 5. Denna riktlinje har senare tagits bort. Sweco brukar i sina
beräkningar utgå från ett riktmärke om cirka 30 kvadratmeter per barn vilket dock anpassas
efter verksamhetens fysiska placering. Det finns också ett riktmärke för angöring,
parkering, som uppgår till cirka 4 kvadratmeter per elev.
3.3.2 Arbetsmiljö som grund för lokalers utformning
Sweco tar i sina analyser hänsyn till funktionalitet utifrån ett arbetsmiljöperspektiv som
säkerställer att alla ska ha en bra och utvecklande arbetsmiljö. Det är de förtroendevalda
politikerna i kommunfullmäktige och nämnder som ytterst har arbetsgivaransvaret. Detta
gäller både för de kommunala skolorna och förskolorna.
Arbetsmiljöverket pekar på att det finns en risk att en ohälsosam arbetsbelastning uppstår
när arbetets krav inte överensstämmer med de resurser som finns för arbetstagandes
förfogande. Denna formulering är bred och omfattande. Det kan handla om tid, bemanning
samt tekniskt-, pedagogiskt- och administrativt stöd. Det kan även handla om lokalernas
utformning. Inom exempelvis förskolan finns ofta en bullerproblematik kopplat till
barngruppernas storlek. Bullerproblematik är också vanligt i skolorna. Särskilt
skolmatsalar, idrott-, slöjd- och musiksalar brukar vara utsatta miljöer. Även luftkvalitet och
ventilation ställer ibland till bekymmer vilket påverkar arbetsmiljön.
Ytterligare en aspekt som är viktig att beakta handlar om lokalernas tillgänglighet när det
gäller specifika funktioner såsom kapprummens utformning, hygienutrymmen samt tillgång
till personalutrymmen och personalarbetsplatser. När det gäller den fysiska tillgängligheten
finns några aspekter som Sweco ser som särskilt relevanta att belysa i utredningen. En
sådan sak är tillgång till hiss vid flerplansbyggnader samt utrymningsvägar. Även
nivåskillnader inom byggnader har betydelse till exempel när det gäller möjligheter för
elever med funktionsnedsättning att ha en god arbetsmiljö. Ytterligare en aspekt av
tillgänglighet är transporter till och från byggnaderna. Här är möjligheter till leveranser (t.ex.
mat och utrustning) av betydelse. Även transporter som rör hämtning och lämning av
barn/elever, samt tillgång till parkering är viktiga.

3.4

Kommunens skolskjuts
Elevernas möjligheter till skolskjuts har betydelse för planeringen. Rätten till kostnadsfri
skolskjuts gäller under förutsättning att det behövs med hänsyn till färdvägens längd,
trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet.
Rättigheten omfattar inte resor till och från fritidshem. I Tierp kommun finns ett lokala
skolskjutsbestämmelser, vilka fastställdes av Kommunfullmäktige 12 juni 2012 §70. Här
fastslår riktlinjer vad gäller avstånd och åktider som reglerar den skolskjuts som beviljas för
elever i olika åldrar. Avsteg kan göras för att uppnå likformighet mellan boende i ett specifikt
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bostadsområde under förutsättning att det finns säkra gång och cykelvägar inom dessa
områden. I tabell 3 redovisas Tierp kommuns riktlinjer för skolskjuts.
Tabell 3. Tierp kommuns riktlinjer skolskjuts - avstånd mellan bostad och skola
Årkurs
Avstånd bostad skola
F-klass -åk 1*

Minst 2 km

Åk3-9

Minst 3 km

Åk 7-9

Minst 5 km

*För elever i upptagningsområde Aspenskolan och Centralskolan inom Tierp centralort gäller 3 km även för elever
i årskurs 1 och Förskoleklass.

3.5

Kommunens Översiktsplan
I utredningen har Sweco tagit del av information hämtad från kommunens översiktsplan.
Av den planering som finns kommer det framförallt att byggas bostäder i flerbostadshus
centralt i Tierp söder om järnvägen, framförallt i Siggbo. Här finns även planlagd mark för
ny förskola. Norr om järnvägen i Vallskoga planeras framförallt nybyggnad av småhus.
Även här finns mark avsatt för en ny förskola.
Utanför centralorten är det framförallt Örbyhus som planerar för nya bostäder vilket kan
komma att påverka befolkningsutvecklingen och behovet av fler platser i skolor och
förskolor.

Utöver den tillväxt av antalet boende som är en följd av nybyggnation av bostäder finns en
potential att öka antalet barn i olika områden som en följd av att den allt äldre befolkningen
lämnar sina villor vilket ger utrymme för ett generationsskifte. Omfattningen av hur detta
påverkar antalet barn och unga i kommunen kopplat till skolor och förskolor är dock osäker
varför Sweco inte gjort några beräkningar utifrån denna förutsättning.
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4

Resultat från dialogprocesser som underlag för utredningen
Som ett moment i utredningen har en dialogprocess genomförts med en utsedd styrgrupp
och en arbetsgrupp i en så kallad ”designdialog”. Dessutom har kompletterande intervjuer
planansvariga inom kommunen. I detta avsnitt redovisas uppgifter som framkommit i dessa
dialoger. Resultaten har använts som ett av flera underlag som grund för Sweco förslag till
organisation för kommunens förskolor, grundskolor inkl. grundsärskola och fritidshem.

4.1

Förutsättningar för dialogen
Vid ett inledande möte med styrgruppen diskuterades förutsättningar som utredningen ska
omfatta. Dessa har tillsammans med olika styrdokument varit ett underlag för de dialoger
som har förts i utredningen. Kommunens styrgrupp har framförallt betonat vikten av en
ökad integration och inkludering i kommunens skolor. I figur 1 redovisas kvaliteter vilka har
varit centrala som underlag till de dialoger som genomförts i utredningen. Dessa har
presenterats för arbetsgruppen i samband med workshops.
Figur 1. Förutsättningar som underlag till diskussion i workshop riktad till lokalutredningens
arbetsgrupp.

4.1.1 Resultat från designdialogen
I syfte att inhämta information och synpunkter har totalt tre workshops genomförts inom
ramen för designdialogen med representanter från olika verksamheter i Tierp kommun.
Vid den första workshopen fick deltagarna diskutera styrkor och svagheter i den befintliga
organisationen samt lämna förslag på hur lokalerna kan utvecklas för att säkra kvalitet i
kommunens förskolor och grundskolor inklusive fritidshem och grundsärskola i ett framtida
perspektiv. I tabell 4 redovisas resultat som hör samman med styrkor i befintliga
verksamheter och sådant som arbetsgruppen såg som viktigt att ha med i en framtida
organisation eller som viktigt att utveckla.
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Tabell 4. Exempel på styrkor i befintlig verksamhet, förutsättningar att ha med eller utveckla.
Styrkor Tierp
Ta med
Förändra Tierp
• Närhet (underlättar
• För små förskolor är svåra
• Säkerställa att det sker ett
hämtning och lämning)
att organisera
kontinuerligt underhåll i
befintliga lokaler
• Närhet mellan förskolor och
• Förskolan är en skolform
grundskolor ger möjligheter
som kräver arbetsplatser
• Olämpliga lokaler bör bytas
till samverkan
och mötesplatser för
ut
personalen
• Organisationen med F-6
• Önskvärt med större
skolor minskar behov av
• Separata och anpassade
förskolor än idag
långa restider
förskolelokaler som är
• Ta fram ett koncept för
tillgängliga för alla
• Lokaler som är byggda för
förskolelokaler (inte starta
förskoleverksamhet är bra
• Samverkan mellan fritids
från noll varje gång)
och förskola kring öppning
• Utemiljöer är oftast
• Underlätta för små skolor att
och stängning
anpassade för
hänga med i teknikutveckförskoleverksamhet
• Lagom storlek viktig
lingen
(kompetenser, socialt
• Att det finns möjlighet att
• Tillhandahålla flexibla
samspel, kollegialitet, kan
erbjuda platser på stora
lokaler (utifrån åldrar,
växa)
respektive små förskolor
verksamhet, digitalisering,
utifrån behov och önskemål
• Informella mötesplatser
möblering, ålder)
• Att det finns fritids på F-6
• Storleken på klassrum
• Öka flexibilitet mellan
skolorna
förskola, F-3 och fritids
• Samlingsytor
• Kommunen erbjuder små
• Underlätta samverkan
• Varierade pedagogiska
skolor där man känner
mellan fritidshem och skola
utemiljöer
varandra
• Små 7-9 skolor har svårt att
• Skolgårdar/rastrum för
• Stora rektorsområden/
ha alla ämnes kompetenser
äldre elever
Lagom stora områden
i lärarkollegiet
• Regelbunden översyn av
• Kommunen erbjuder väl
• Alltför små skolor kan
antal elever, ekonomiska
anpassade lokaler som är
innebära svårigheter för
förutsättningar,
relativt nyrenoverade
eleverna att hitta kompisar
renoveringsbehov för att
• Det finns en aula
säkra kvalitet
• Var växer kommunen? Ta
hänsyn till det

Kvaliteter som arbetsgruppen önskade ha med som delar i den fortsatta utredningen
handlade framförallt om att tillhandahålla flexibla lokaler som kan möta varierande
elevunderlag. Det handlar både om att erbjuda flexibla planlösningar där man har möjlighet
att växla mellan olika skolformer och att tillhandahålla stora rum som underlättar flexibitet i
det pedagogiska arbetet. Här är tekniska lösningar en viktig del men även de utemiljöer
som erbjuds. Lokalerna behöver även utvecklas så att de uppmuntrar till möten mellan
olika yrkesgrupper. I sammanhanget tas frågan om personalutrymmen upp. Detta är viktigt
i såväl grundskolorna som förskolorna.
Det framfördes som viktigt att minska lokalkostnaderna för skolans verksamhet. Lokalerna
är dåligt utnyttjade sett till hela dygnet. Detta är något som upplevs behöva utvecklas.
Utgångspunkten för att få ekonomisk bärighet är att kommunen utgår från en organisation
med full klasser i grundskolan och grupper i förskolan. Samtidigt behöver detta balanseras
med skolornas storlek. Små skolor medför ofta svårigheter att få bärighet (ekonomisk,
socialt, pedagogiskt).
Närhet mellan skola/förskola och barn och elevers boende framhölls som viktigt. Att
kommunen erbjuder lagom stora skolor framfördes som viktigt. Det behöver skapas bra
transportvägar till och från skolan där barn kan gå eller cykla till skolan. Vid nybyggnation
är det viktigt att bygga så att behovet av transporter miskas t.ex. skolmatstransporter.
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Sammantaget handlar det om att förbereda för att kunna säkerställa att skolor och förskolor
kan förbereda sig inför ökade hållbarhetskrav.
Vid workshop 2 fick deltagarna diskutera och lämna förslag på en möjlig lösning för
kommunens skolor och förskolor inklusive särskolor och fritidshem. Som underlag till
samtalen låg dels uppgifter som presenterats och framkommit vid designdialogens första
workshop, dels uppgifter från prognoser för förväntat antal barn och elever i ett
tioårsperspektiv samt information om kommunens planerade bostadsbyggande enligt
översiktsplanen. Tabell 5 redovisar de förslag som lämnades vid workshop 2.
Tabell 5. Resultat från workshop 2 - Tierp
Grupp 1 - Kommunen:
• Skolorganisation i princip som nuläget.
• Hållnäs skola läggs ned.
• Örbyhus skola byggs ut.
• Ny förskola för 100 barn byggs i Skärplinge,
förskolan Linnean läggs ned.
• Ny förskola i Örbyhus för 100 barn.

Grupp 1 - Tierp centralort:
• Ny F-3 skola i Vallskogagärdet. Eventuellt F6.
• Ny förskola för 100 barn i Vallskogagärdet.
• Nuvarande Vallskoga förskola läggs ned.
• Traktorn och Norrskenet läggs ned.
• Ny förskola för 100 barn i Siggbo.
Allmän reflektion:
Segregation kan vara ett problem. Det kan
motverkas genom att man ändrar gräns för
upptagningsområden. Järnvägen behöver inte
vara en gräns. Den kan ligga i nord-sydlig
riktning.
Viktigt att ny bebyggelse i Vallskogagärdet
innehåller även hyresrätter och flerbostadshus. Bra att barnen i Siggbo kommer
att gå i Aspenskolan för integrationens skull.

Grupp 2 - Kommunen:
• Hållnäs skola och förskola läggs ned.
• Karlholm F-6 skola. Förskola som idag.
• Skärplinge F-9 skola. Ny förskola med 6
avdelningar.
• Mehedeby F-6 skola (eventuellt F-5) och
förskolan som idag.
• Söderfors F-6 skola. Förskola som idag.
• Kyrkbyn F-3 skola. Förskola med 4
avdelningar.
• Månkarbo F-5 skola (inga specialsalar
behövs). Förskola som idag.
• Tobo förskola som idag.
• Örbyhus F-9. Ytterligare en förskola behövs i
Örbyhus med 6 avdelningar.
Grupp 1 - Tierp centralort:
• Ny förskola med 6 avd. i Vallskogagärdet.
Nuvarande Vallskoga FSK läggs ned. (Dock
byggs ny enligt planerna)
• Förskolan Grodan läggs ned
• Ny förskola i Siggbo med 6 avd.
• Björkgården förskola läggs ned.
• Norrskenet och Traktorn läggs ned.
Allmän reflektion:
Små skolor har svårt att ge barnen vad de har
rätt att kräva. Blir jobbigt för personalen att nå
upp till mål och ambitioner.
F-5 skola är bra då det behövs färre specialsalar och man undviker resor på skoltid

Vid den tredje och avslutande workshopen fick de medverkande reflektera över ett förslag
på lokallösning från Sweco utifrån uppdragets förutsättningar. Information och synpunkter
som inhämtats i designdialogen har sedan varit ett av flera underlag som gett grund för
Swecos förslag till en långsiktigt hållbar lokallösning för kommunens förskolor och skolor.
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5

Förskolor och grundskolor i Tierp kommun
I detta kapitel redovisas uppgifter om lokalerna i kommunens förskolor och grundskolor
inkl. särskola och för kommunens vuxenutbildning. Framförallt redovisas uppgifter om ytor
inklusive lokalernas kapacitet och tekniska kvalitet.

5.1

Kommunens förskolor och grundskolor
I Tierp kommun finns totalt 18 förskolor och 11 grundskolor. Swecos konsulter har besökt
de kommunala förskolor och grundskolor för att skapa sig en uppfattning om lokalernas
kvalitet och ändamålsenlighet. Konsulterna har även ställt kompletterande frågor till olika
aktörer med ansvar för lokaler och framtida planering. Utifrån de platsbesök som gjorts kan
konstateras att kvaliteten i kommunens förskolor varierar. Några är ursprungligen byggda
som förskolor. I ett par fall har kommunen inrymt förskola i lokaler som tidigare innehaft
annan verksamhet t.ex. banklokal och bottenplan i lägenhetshus. Flertalet förskolor och
grundskolor har stora ytor för utomhusaktiviteter. I tabell 6 och 7 redovisas fakta om ytor
samt kök i kommunens förskolor och skolor.
Tabell 6. Översikt Tierp kommuns grundskolor utifrån geografisk lokalisering.
Skola RO 1

Aspenskolan

Bruksskolan
Söderfors

Kyrkskolan
Kyrkbyn

Mehede skola
Mehedeby

Årskurser

F-9

F-6

F-6

F-6

Antal elever

449+36

124+24

41+18

45+9

Lokalyta kvm

8057

4015

2354 (inkl. fsk)

1074

Lokalyta/elev

16,6 kvm

27,1kvm

Skolan utrymd

19,9 kvm

Kök

Tillagningskök

Tillagningskök

Tillagningskök

Mottagningskök

Skola RO 2

Vendels skola
Vendel

Örbyhus skola
Örbyhus

Årskurser

F-5

F-9

Antal elever

44+15

405+41

Lokalyta

1299

6643

Lokalyta/elev

22,0

14,9

Kök

Tillagningskök

Tillagningskök

Skola RO 3

Tallbacksskolan
Månkarbo

Centralskolan
Tierp

Årskurser

F-6

F-9

Antal elever

65+16

412+48+23 grsk

Lokalyta

1335

5614

Lokalyta/elev

16,5

11,6

Kök

Mottagningskök

Mottagningskök
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Skola RO 4

Hållnäs skola
Edvalla

Björkängsskolan
Karlholm

Ol Anders skolan, Skärplinge

Årskurser

F-6

F-6

F-9

Antal barn/elever

23+3

82+25

220+21

Lokalyta

1834

3377

4440

Lokalyta/elev

70,5

31,5

18,4

Kök

Tillagningskök

Mottagningskök

Tillagningskök

Grundskolelevernas skolresultat – en jämförelse
Skolverkets statistik gällande elevernas betyg visar för Tierp kommun läsåret 2017/2018
att 71,9 procent av eleverna hade uppnått kunskapskraven (A-E) i alla ämnen i årskurs 6.
Detta är 5,6 procent lägre än i Uppsala län som helhet (77,5 procent) och mer än 5,1
procent lägre än andelen som nått kunskapskraven i årskurs 6 för riket som helhet (77,1
procent). Andelen som nådde kunskapskraven i alla ämnen bland elever i årskurs 9
uppgick till 67,2 procent. Denna andel är lägre än för samtliga huvudmän i Uppsala län som
helhet vilket uppgick till 74,5 procent och även för riket som helhet som uppgick till 75,6
procent.
Behörighet - personal
För att bilda sig en uppfattning om verksamheternas pedagogiska kvalitet har Sweco
undersökt hur stor andel av lärarna som har behörighet i Tierp kommuns skolor. Totalt
hade Tierp kommun xx tjänstgörande lärare under läsåret 2017/2018 enligt statistiken.
Utifrån statistik från Skolverket som gäller läsår 2017/2018 över tjänstgörande lärare
(årsarbetare) med lärarlegitimation i olika ämnen, framkommer att 65 procent av lärarna i
årskurs 1–3 hade behörighet, i årskurs 4–6 hade 69,1 procent av lärarna hade behörighet
och i årskurs 7–9 uppgick andelen behöriga lärare till 68,8 procent. Ingen av kommunens
totalt 3,5 årsarbetare som arbetar som speciallärare hade behörighet enligt
statistikunderlaget. När man tittar på andelen med högskoleutbildning uppgick detta till i
genomsnitt 82,4 procent.2
Genomsnittlig kostnad - grundskola
Sweco har inhämtat uppgifter om kostnader för lokaler för grundskolan från Skolverket.
Kostnaden för grundskolan i Tierp kommun uppgick år 2017 till 105 700 kronor per elev.
Detta är 1200 kronor högre än för Uppsala läns grundskolor som helhet (104 500 kr) och
2300 kr lägre än genomsnittet i riket (108 000 kr). Kostnader för skollokaler och inventarier
i Tierp uppgick år 2017 till 21 500 kronor per elev Detta är 2 400 kronor högre per elev än
för länet som helhet där kostnaden uppgick till 19 100 kronor enligt Skolverkets statistik.
Kostnaden per elev i riket uppgick i genomsnitt till 18 200 kr 3

2

Skolverkets statistik, Siris.

3

Uppgift hämtad från Skolverket statistik, https://www.skolverket.se/skolutveckling/statistik/sok-statistik-omforskola-skola-och-vuxenutbildning.
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Tabell 7. Översikt Tierp kommuns förskolor utifrån geografisk lokalisering.
Tierp
centralort

Fsk
Björkgården

Fsk
Grodan

Fsk
Humlegården

Fsk
Kvarnbacken

Fsk
Traktorn

Vallskoga
fsk

Norrskenet
fsk

Antal avd

2 avd

1 avd

5 avd

6 avd

2 avd

4 avd

3 avd

Antal
barn*

37

20

73

111

38

71

29

Lokalyta

Paviljong

Villa

704

1720 (nybyggnad)

451 (lghfsk)

1322 (nybyggnad)

552 (lghfsk)

Yta/barn

?

?

9,6

15,5

11,9

18,6

19,0

Kök

Mottagningskök

Mottagningskök

Mottagningskök

Mottagningskök

Mottagningskök

Mottagningskök

Mottagningskök

Norra
landsbygden

Mehede fsk
Mehedeby

Solgläntan fsk
Söderfors

Antal avd

2 avd

6 avd

Antal barn*

29

98

Lokalyta

332 (del av
skola)

977

Lokalyta/barn

11,4/5,5

10,0

Kök

Mottagningskök

Mottagningskök

Södra
landsbygden

Bikupan fsk
Vendel

Paletten fsk
Örbyhus

Regnbågen fsk
Tobo

Skogsbacken
fsk Örbyhus

Antal avd

3 avd

6 avd

3 avd

2 avd

Antal barn*

37

119

48

32

Lokalyta

346 (del av skola)

720+335

497

324 (del av
skola)

Lokalyta/barn

9,3

8,9

14,2/10,4

10,1

Kök

Mottagningskök

Mottagningskök

Kyrkskolans
fsk Kyrkbyn

Tallbackens fsk
Månkarbo

Antal avd

4 avd

5 avd

Antal barn*

61

64

Lokalyta

?

146 (i bv bostadshus) +395
(del av skola)

Lokalyta/barn

?

8,5

Kök

Mottagningskök

Mottagningskök
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Mottagningskök

Mottagningskök

Östra
landsbygden

Fsk Enbacken
Edvalla/Hållnäs

Fsk Gullvivan
Karlholm

Fsk Linnean
Skärplinge

Antal avd

1 avd

6 avd

4 avd

Antal barn*

23

89

71

Lokalyta

258 (del av
skola)

501+390
(paviljonger)

312+108(villa)

Lokalyta/barn

11,2

10,0

5,9

Kök

Mottagningskök

Mottagningskök

Mottagningskök

Genomsnittlig kostnad - förskola
Sweco har inhämtat uppgifter om kostnader för lokaler för förskolan från Skolverket.
Kostnaden för förskolan i Tierp kommun uppgick år 2017 till 121 100 kronor per barn. Detta
är 27 600 kronor lägre än för Uppsala läns förskolor som helhet (148 700 kr) och 200 kr
högre än genomsnittet i riket (148 500 kr). Kostnader för lokaler och inventarier i Tierp
uppgick år 2017 till 18 700 kronor per barn. Detta 6 600 kronor lägre per barn än för
motsvarande kostnad i länet som helhet där kostnaden uppgick till 25 300 kronor enligt
Skolverkets statistik. Kostnaden för lokaler och inventarier per barn i förskola i riket uppgick
samma år i genomsnitt till 21 200 kr 4

4

Uppgift hämtad från Skolverket statistik, https://www.skolverket.se/skolutveckling/statistik/sok-statistik-omforskola-skola-och-vuxenutbildning
21(30)
RAPPORT
2018-11-30
LOKALUTREDNING SKOLA OCH FÖRSKOLA I TIERP KOMMUN

608

6

Sammanfattande analys och rekommendationer
I detta avslutande kapitel redovisas Swecos förslag till lokalorganisation för Tierp kommuns
förskolor och grundskolor inkl. grundsärskola och fritidshem.
Kopplat till förslaget redovisas motiv som ligger till grund för den föreslagna
lokalorganisationen i syfte att säkerställa kvalitet ur ett pedagogiskt, socialt och ekonomiskt
perspektiv. Dessutom redovisas en schablonmässig beräkning av kostnader för
investeringar som krävs samt ett underlag för hur prioriteringar kan ske.

6.1

Befintliga lokaler i relation till gällande styrdokument lokalt och nationellt
Inom ramen för de styrdokument och grundläggande värden som ligger till grund för
verksamheten i förskolor och skolor finns en tanke om att barn och unga tillägnar sig värden
genom konkreta upplevelser och att vuxnas förhållningsätt påverkar barns förståelse och
respekt för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle. Swecos
analys av olika styrdokument visar att Tierp kommun på olika sätt strävar efter att skolan
skall vara en miljö som syftar till att lärande utifrån skolans och läroplanernas målsättningar
och att man i detta även tar tillvara modern teknik. Varje elev ska rustas inför framtiden
genom normer och värden som ger grund för trygghet. Skolor och förskolor i kommunen
ska erbjuda en god arbetsmiljö för alla som vistas där. De grundläggande värden som
läroplanen anger för förskolan uppfylls genom att förskolan visar förståelse och
medmänsklighet, saklighet och allsidighet.
Att hävda grundläggande värden kräver att värderingar tydliggörs i den dagliga
verksamheten. Detta innebär att delaktighet och inkludering utgör viktiga dela av
verksamheten. Ur detta perspektiv har skolans fysiska utformning betydelse. Slutsatsen är
att en skolbyggnads utformning måste möjliggöra en pedagogik som passar för alla. Det
behöver tillhandahållas miljöer som är flexibla och inkluderande anpassade till individuella
förutsättningar.
Befintliga lokaler för förskolorna och grundskolorna i kommunen varierar ur detta
perspektiv. Merparten av skolorna består av klassrum i traditionellt byggda lokaler med
korridorer. I några fall är består skolorna av ett flertal byggnader och tillbyggnader där det
ofta saknas en samlande yta, ett s.k. hjärta för skolan. Det gäller exempelvis Örbyhus skola
som både består av flera byggnader av olika kvalitet och tillbyggnader. Skolorna erbjuder
mindre grupprum, men i varierande omfattning. Samma sak gäller lärararbetsplatser som
ibland finns i gemensamma arbetsrum. I andra fall är lärarna hänvisade till sina ordinarie
klassrum. Specialsalar finns i flertalet fall på skolorna. Sweco ser det som önskvärt att
utveckla mer flexibla lokallösningar som inte enbart bygger på klassrumsundervisning på
traditionellt sätt. När det gäller förskolornas lokaler är det stora skillnader mellan de miljöer
som erbjuds. Det är ovanligt med riktigt små förskolor utan merparten är organiserade med
flera avdelningar. I några fall så är förskolelokaler inrymda i bottenplan i flerbostadshus.
Dessa miljöer inbjuder inte till samverkan mellan avdelningar då det saknas samlande ytor
mellan avdelningar. För att möta ett ökande behov av platser har kommunen fattat beslut
om att hyra in paviljongbyggnader. Detta är enligt Swecos erfarenhet inte en långsiktigt
hållbar lösning då denna typ av byggnad är ekonomiskt kostsam. Dock kan det vara en
kortsiktig lösning vid tillfälliga toppar när det gäller antal barn.
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6.1.1 Pedagogisk kvalitet
I utredningen av organisation för förskola och grundskola kommunen har det framkommit
ett behov av att förbättra elevernas skolresultat. Av jämförelsestatistik från Skolverket
framkommer att elevernas skolresultat i årskurs 9 är sämre än genomsnittet för regionen
och riket. Att säkerställa likvärdighet och pedagogisk kvalitet är avgörande faktorer för att
säkra skolans måluppfyllnad. Det handlar om att tillhandahålla tillräcklig kapacitet av antal
platser, att erbjuda behörig personal, att tillhanda lokaler som är anpassade till olika
individers inlärningsstilar och till den pedagogiska inriktning som eftersträvas. Lokalerna
ska vara ändamålsenliga och tillgängliga utifrån funktion oavsett var de finns för att en
likvärdig pedagogik och verksamhet (t.ex. vad gäller klassrum, grupprum, specialsalar,
lokaler för skolhälsovård, lekhallar).
Utifrån gällande lagstiftning men även den information som framkommit i utredningsprocessen, genom designdialog och intervjuer, samt besök har några förutsättningar
identifierats som är av avgörande betydelse för att få till en ändamålsenlig lokallösning för
kommunen förskolor och skolor. En del i detta handlar det om att organisera verksamheten
så att kommunen kan erbjuda behörig personal och legitimerade lärare. Här bedömer
Sweco att Tierp kommun håller förhållandevis god kvalitet i nuläget, men ser även en risk
i att detta förändras i framtiden i och med den lärarbrist som förs fram i den allmänna
debatten. Genom att kommunen har relativt många små skolor kan det vara svårt att
konkurrera med andra skolor. Många lärare ser möjligheter till kompetensöverföring som
viktigt vilket ofta är svårare att erbjuda på mindre enheter. I förlängningen handlar det om
att erbjuda attraktiva skolor och skolmiljöer som underlättar rekrytering av arbetskraft, men
också att behålla den arbetskraft man har.
Den stadieindelade timplan som Regeringen beslutat om inför höstterminen 2018 där lågmellan- och högstadium införs på nytt ger enligt Swecos bedömning en tydlig indikation att
kommunen bör sträva efter en lokalorganisation som håller ihop olika stadier dvs. årskurs
1-3, årskurs 4-6 och årskurs 7-9. Motsvarande indelning gäller även för grundsärskolans
verksamhet.
Lokalerna i kommunens förskolor och grundskolor är enligt Swecos bedömning av
varierande kvalitet ur ett pedagogiskt perspektiv. Frågan om ändamålsenlighet ur ett
pedagogiskt perspektiv inte har inte alltid fokuserats. I flera fall har kommunen valt att satsa
på tillfälliga paviljongbyggnader i stället för att satsa på mer permanenta lösningar.
Sammantaget finns en risk att tillfälliga och inte helt ändamålsenliga lokaler sänder en
signal om att kunskap inte är så viktigt. Tvärtom kan en lokal som är anpassad och på alla
sätt tillgänglig peka på att Tierp kommun tar kunskap och utbildning på allvar vilket på sikt
kan förbättra elevernas skolresultat men också genom detta öka attraktionskraften både
för befintliga och nya kommunmedborgare.
6.1.2 Social och ekonomisk hållbarhet
I Swecos uppdrag har ett viktigt perspektiv handlat om att säkerställa en långsiktigt hållbar
organisation ur ett ekonomiskt perspektiv. Utredningen visar i ett flertal fall att ytan per barn
är betydligt högre än riktvärdet om 12 kvm per barn vilket medför onödigt höga kostnader
för lokalhyra, underhåll och drift. Den uppkomna situationen beror delvis på att kommunen
valt att bygga ut eller bygga om sina befintliga lokaler utifrån platsbehov och det faktum att
lokalerna finns tillgängliga. I en del fall medför lokalernas utformning svårigheter till en
effektiv användning t.ex. som en följd av stora korridorytor vilka inte kan nyttjas på ett
effektivt sätt. Det är helt enkelt inte möjligt att anpassa lokalerna efter de riktmärken som
finns. I en del fall har även ventilationssystemen begränsningar när det gäller exempelvis
storleken på grupper som kan vistas i klassrummen.
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Även om de förslag som Sweco presenterar initialt innebär stora investeringskostnader
måste detta ses i ett bredare och mer långsiktigt perspektiv med fokus på att säkra
pedagogisk kvalitet och måluppfyllnad. Ekonomiska investeringar krävs oavsett hur
kommunen beslutar för att säkerställa verksamheternas dimensionering som en följd av
förväntad befolkningsökning, men även för att komplettera och höja kvaliteten i befintliga
lokaler och i den utrustning som finns. Detta kräver såväl ombyggnader som tillbyggnad för
att kunna erbjuda en god och likvärdig kvalitet.
Att erbjuda en verksamhet med en likvärdig och hög kvalitet, en verksamhet där olika
resurser samnyttjas och kompetensöverföring främjas är vägledande, är enligt Swecos
erfarenhet avgörande både för att öka attraktiviteten och underlätta möjligheter för ett bättre
studieresultat hos eleverna. Förbättrade studieresultat hos eleverna kan också leda till
positiva samhällsekonomiskt långsiktiga effekter genom att fler går vidare till fortsatt
utbildning vilket underlättar inträdet på arbetsmarknaden. Detta är givetvis en betydligt mer
långsiktig reflektion än vad utredningen haft som syfte, men ändå värt att beakta inför de
beslut som ska fattas avseende kommunens lokaler för förskola och skola.
I skollagen betonas vikten av trygghetsskapande och likvärdiga miljöer samt närhet till
skolor och förskolor framförallt för de yngre barnen. I utredningen har det framkommit olika
synpunkter som rör närhetsprinciper kontra barn- och elevers möjligheter till socialt
samspel med andra. Framförallt har detta diskuterats i ett integrationsperspektiv där
järnvägen inom Tierp tätort till viss del utgör en barriär mellan norra och södra tätorten. Det
finns utifrån vad som framkommit i utredningen en önskan om att skolmiljön skall motverka
en utveckling med ökad segregation. Denna synpunkt har sin grund i att bostadsbyggande
av flerbostadshus enligt gällande planering är koncentrerad till den södra sidan om
järnvägen, huvudsakligen i området Siggbo. Sweco har ingen tydlig lösning på detta men
bedömer utifrån vad som framkommit i utredningen att det ur ett socialt perspektiv för
kommunens invånare är önskvärt att underlätta en ökad integration mellan boende i olika
delar av kommunen vilket kan styras genom ett framtida byggande av flerbostadshus på
båda sidor om järnvägen. En annan åtgärd som skulle kunna främja en ökad integration är
att se över den geografiska skolområdesindelningen utifrån denna aspekt. Här ser Sweco
en möjlighet till utveckling.
En återkommande synpunkt som framkommit är värdet av flexibilitet i lokalanvändningen.
Denna flexibilitet omfattar inte enbart undervisningssituationen, samverkan och individanpassning utan även användningen av lokalerna i ett bredare perspektiv. I nuläget är det
ovanligt att lokalerna nyttjas efter skoltid. Här ser Sweco möjligheter till utveckling. I några
fall finns exempel på att bibliotek och idrottshallar nyttjas av kommunmedborgare och
föreningar utanför skoltid. Att vid ombyggnader som görs och framförallt vid nybyggnationer
som planeras göra en genomgripande behovsanalys som utöver förskola och grundskola
även inhämtar vilka behov som finns hos andra t.ex. andra kommunala förvaltningar,
föreningsliv, turismnäring och kommunmedborgarna. Sweco ser här olika möjligheter. Det
kan handla om ideella föreningar som nyttjar skolornas lokaler under kvällstid och helger.
Det kan finnas möjligheter att samlokalisera lokaler för vuxenutbildning under kvällstid eller
uthyrning av lokaler för andra ändamål. Oavsett hur lokalerna kan tänkas nyttjas
gemensamt är det relevant att se över lokalernas planering så att det exempelvis finns
alternativa ingångar till olika ytor som kan gränsa av ytor från varandra. Detta är frågor som
kan vara intressanta att föra vidare framförallt i samband med planering av nybyggnation,
men även vid ombyggnationer, samt vid diskussioner om möjligheter att nyttja befintliga
lokaler.
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6.2

Ny organisation för förskola och grundskola inkl. grundsärskola och
fritidshem
Sweco har tagit fram ett förslag på en möjlig organisation för Tierp kommuns förskolor och
grundskolor inklusive särskola och fritidshem. Detta förslag har dels haft en målsättning att
utveckla den pedagogiska kvaliteten i verksamheten dels att lägga fokus på att verksamheten ska bli mer långsiktigt hållbar utifrån de specifika frågeställningar som legat till grund
för uppdraget.
Swecos förslag till lokalorganisation för landsbygden i Tierp är följande:
Grundskolor

Förskolor

➢ Björkängsskolan F-6 som idag, ca 155
elever. (1 parallell)
➢ Ol Anders skola F-9 som idag, plats för 315
elever (1 parallell)
➢ Hållnäs skola avvecklas. Elever flyttas till Ol
Anders skola och Björkängsskolan.
➢ Bruksskolan anpassas för 155 elever F-6
(1 parallell)
➢ Mehede skola läggs ned. Elever flyttas till
Bruksskolan.
➢ Kyrkbyns skola läggs ned. Elever flyttar till
Aspenskolan eller annan central skola.
➢ Tallbacksskolan anpassas för 155 elever F-6
(1 parallell)
➢Örbyhus skola anpassas för 625 elever F-9.
Ev, byggs ny skola F-3 (1 parallell) i Västra
Libbarby i anslutning till ny förskola
➢ Vendels skola läggs ned. Elever flyttar till
Örbyhus skola alternativt Tallbacksskolan.

➢ Gullvivans förskola anpassas till 90 barn
med permanenta byggnader (6 avd)
➢ Hållnäs förskola avvecklas Barnen flyttas till
Gullvivan fsk.
➢ Förskolan Linnean flyttar till nybyggd
förskola, 90 barn (6 avd)
➢ Förskolan Ekorren kvar i Mehedeby (2 avd)
➢ Förskolan Solgläntan (6 avd) flyttas till
befintlig byggnad vid Bruksskolan.
➢ Kyrkbyns förskola flyttar till nybyggnad eller
till nuvarande skolbyggnad (4 avd)
➢ Förskolan Tallbacken byggs ut för 75 barn (5
avd)
➢ Ny förskola och skola byggs i Västra
Libbarbo för 75 barn (5 avd).
➢ Förskolan Skogsbacken avvecklas (2 avd).
Barnen flyttar till förskola i Örbyhus.
➢ Förskolan Regnbågen avvecklas (3 avd).
Barnen flyttar till förskola i Örbyhus.
➢ Förskolan Bikupan avvecklas 83 avd).
Barnen flyttar till förskola i Örbyhus eller
Månkarbo.
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Figur 3. Karta över Swecos lösningsförslag för grundskolor och förskolor på landsbygden.
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Swecos förslag till lokalorganisation för centralorten Tierp är följande:
Grundskolor

Förskolor

➢ Centralskolan anpassas för 465 elever F-6
(3 paralleller)
➢ Aspenskolan byggs ut med en våning över
delar av skolan. Anpassas för 580 elever F-9
(2 paralleller F-6, 3 paralleller 7-9)
➢ Ny skola F-9 byggs i Siggbo eller norra
centralorten. Anpassas för 580 elever F-9 (2
paralleller F-6, 3 paralleller 7-9)

➢ Förskolorna Vallskoga (nybyggd) ca 100
barn, Kvarnbacken ca 120 barn,
Humlegården ca 75 barn behålls som idag
➢ Ny förskola byggs i Siggbo, ca 120 barn
➢ Ny förskola byggs i Vallskogagärdet, ca 120
barn
➢ Förskolan Grodan avvecklas
➢ Förskolan Traktorn avvecklas
➢ Förskolan Norrskenet avvecklas
➢ Förskolan Björkgården avvecklas

Figur 2. Karta över Swecos lösningsförslag för centralorten
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6.3

Kostnad och prioritering av framtaget förslag
Enligt det förslag som Sweco tagit fram uppgår en preliminär kostnad för lokalutredningens
föreslagna lokallösning till ca 500 000 milj. kronor. I förslaget avvecklas en del lokaler för
annan verksamhet och andra lokaler kan avyttras genom försäljning. I Swecos uppdrag
har inte ingått att göra någon fördjupad analys av marknadsläget varför uppgift om en möjlig
intäkt samt en framräkning av lokalkostnader för energi och underhåll inte har tagits fram.
I tabell 8 redovisas förändringar enligt Swecos förslag, ytor som påverkas av ombyggnad
eller tillbyggnad/nybyggnad, samt kostnader för de investeringar som förslaget ger för
förskolan.
Tabell 8. Kostnader för Sweco lösningsförslag för förskolan

I tabell 9 redovisas förändringar enligt Swecos förslag, ytor som påverkas av ombyggnad
eller tillbyggnad/nybyggnad, samt kostnader för de investeringar som förslaget ger för
grundskolan.
Tabell 9. Kostnader för Sweco lösningsförslag för grundskolan
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6.4

Investeringsbehov om lokalerna behålls som idag
Elevunderlaget samt antalet barn i behov av barnomsorg i olika delar av kommunen, är en
avgörande faktor för hur kommunen med nuvarande organisation kan bedriva en hållbar
verksamhet med hög pedagogisk kvalitet i ett framtida perspektiv. Det kan konstateras att
skolornas och förskolornas lokaler i Tierp centralort inte är tillräckliga. Detta innebär att
kommunen behöver bygga ut sina skolor för att kunna erbjuda fler platser.
Att beräkna omfattningen av kostnaden vid ett oförändrat läge mot idag har inte ingått i
Swecos uppdrag. Dock kan dock konstateras att ökningen av antalet elever som ska
beredas plats i kommunens grundskolor uppgår till ca 650 elever. Antalet barn i
förskoleålder förväntas öka med ca 220 barn varav ca 180 barn kan förväntas skrivas in
på någon av kommunens förskolor. Då merparten av ökningen kommer att påverka de
centralt belägna skolorna och förskolorna kan den fria kapacitet som finns i befintliga skolor
inte täcka mer än en liten del av det förväntade behovet av platser. Kostnaden för
utbyggnad av 650 platser i grundskolan uppgår till 234 milj. kronor. Motsvarande kostnad
för 180 platser i förskolan uppgår till ca 100 milj. kronor. Oavsett hur kommunen beslutar
är Swecos bedömning att man behöver bereda plats för det ökade antalet innebär en
kostnad om ca 335 milj. Kronor. I detta fall är samtliga befintliga lokaler oförändrade. Då
delar av lokalerna, framförallt några av kommunens förskolor har brister i kvaliteten, är
Swecos bedömning att enbart utbyggnad inte är en tillräcklig åtgärd.
Då Sweco vare sig har underlag som beskriver genomfört eller planerat underhåll och
tekniskt mer djupgående analyser kan ingen detaljerad beräkning tas fram inom ramen för
detta uppdrag. Detta skulle kräva betydligt mer djupgående analyser. Exempelvis tar
beräkningarna inte hänsyn till rådande hyreskostnader och driftkostnader.

6.5

Prioritering av nybyggnation och tillbyggnader enligt Swecos förslag
Sweco har översiktligt analyserat hur olika delar av förslaget bäst bör prioriteras för att få
en smidig utvecklingsprocess i samband med de nybyggnader och tillbyggnader som
förslaget föreslår, samt för nedläggningar av olika verksamheter. I Swecos uppdrag har
inte ingått att göra någon djupare analys kring detta varför vi inte haft tillgång till avtal för
lokalerna. Dock är merparten av lokalerna i kommunens egen regi vilket medför en större
flexibilitet i den avveckling som föreslås.
Tabell 10. Förslag på prioritering av olika åtgärder.

1. Nya förskolor i centralorten Siggbo och Vallskoga
2. Ny F-9 skola centralorten, helst Siggbo eller dess närhet
3. Tillbyggnad Aspenskolan
4. Ny förskola i Skärplinge
5. Ny förskola i Karlholmsbruk
6. Tallbacksskolan och förskolan i Månkarbo
7. Tillbyggnad Örbyhus skola/Västra Libbarby
8. Ny förskola Örbyhus
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6.6

Fortsatta åtgärder med Swecos utredning som grund
Olika delar i Swecos förslag till organisation behöver analyseras närmare. Framförallt finns
ett behov av att säkerställa lokalernas tekniska status. Detta har inte mer än övergripande
ingått i Swecos uppdrag men är naturligtvis centralt för att säkerställa planering av
ombyggnationer i befintliga byggnader och att ta fram ritningar för det. En viktig grund för
att förändringen ska kunna göras handlar även om att fatta beslut om tomtmark för ny skola
och förskola. Beslut om sådan mark finns ännu inte i fullt ut Tierp kommuns planprogram.
Denna process tar tid varför Sweco ser detta som särskilt prioriterat att planera för.
Att göra noggrannare analyser av kostnader och hur olika investeringar ska finansieras är
ytterligare en prioriterad fråga. I förslaget har Sweco utgått från schablonkostnader för
ombyggnationer och nya byggnader, men dess ska endast ses som preliminära överslagsberäkningar.
Swecos erfarenhet är att det är viktigt att så tidigt som möjligt involvera så många som
möjligt i processen vid den här typen av förändringar. Detta har delvis gjorts med
professionellt ansvariga för kommunens förskolor, skolor och fastigheter inom ramen för
designdialogen som Sweco hållit i samt i samråd med ansvariga för skola och förskola i
kommunen. Sweco vill betona att det är viktigt att koppla en fortsatt dialogprocess som
involverar fler för att säkra delaktighet i det fortsatta utvecklingsarbetet inför de beslut som
ska fattas. Att arbeta fram en tydlig kommunikationsplan kan vara ett sätt att planera olika
aktiviteter inför kommande beslut. Att genomföra konsekvensanalyser för olika målgrupper
t.ex. en barnkonsekvensanalys kan vara ett sätt att få exempelvis barn och unga delaktiga
och engagerade i det fortsatta utvecklingsarbetet vilket är viktigt för att få en inkluderande
process.
En fråga som uppkommit i kommunen i samband med utredningen är hur den föreslagna
lokalorganisationen kan ha en påverkan på områdesindelningen av rektorsområden för att
bäst svara upp mot behoven och för att bidra till ökad samverkan, men också en ökad
integration mellan olika elevgrupper. Detta är en fråga som är relevant, men som inte har
studerats närmare inom denna utredning. Här ser Sweco att det kan finnas anledning att
utreda detta vidare som ett led i ett fortsatt utvecklingsarbete kopplat till kommunens
lokalorganisation för grundskola, grundsärskola och fritidshem men även för kommunens
förskolor.
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SAMMANFATTNING
Tierps kommun har under 2020 sökt och fått medel från Delegationen mot segregation, Delmos,
i syfte att kartlägga segregationen i kommunen och att få en fördjupad kunskap om segregationens orsaker lokalt och regionalt.
Sweco har på uppdrag av Tierps kommun genomfört en nulägesanalys och kartläggning av segregation i kommunen. Syftet med kartläggningen är att belysa segregationen i Tierps kommun
från flera håll. Dels genom ett kvantitativt kapitel som speglar kommunen i ett statistiskt perspektiv, dels genom ett kvalitativt kapitel som lyfter olika aktörer och invånares upplevelse av
segregation i kommunen och vilka insatser som genomförs för att motverka och förebygga segregation.
Kartläggningen visar på att segregationen i Tierps kommun åtskiljer olika grupper av människor
utifrån faktorer som socioekonomi och etnicitet. Det finns skillnader som kan mätas statistiskt
mellan geografiska områden vad gäller faktorer som exempelvis skolresultat, valdeltagande, inkomstnivå, utbildningsnivå och försörjningsstöd. I Tierp Södra och i Söderfors lever närmare 20
% av barn under 17 år i familjer med låg inkomststandard, i områden som Tobo, Vendel och
Månkarbo är andelen mellan 2 och 3 %. Andel unga mellan 20 och 25 år med låg inkomstnivå
är närmare 50 % i Söderfors och kring 1 % i Vendel. Men det framkommer också i flertalet intervjuer att det finns skillnader inom områden där vissa gator eller kvarter kan åtskiljas från andra.
För att förebygga och motverka segregationen föreslår Sweco ett antal utvecklingsområden.
Grundläggande är att skapa utrymme för begreppet segregation i kommunens problemformuleringar. Idag används huvudsakligen begrepp som utsatthet och utanförskap som synonymer
till segregation, vilket kan ge en missvisande bild av kommunens utmaningar. Segregation handlar om åtskillnad mellan människor med olika bakgrund eller som tillhör olika socioekonomiska
grupper och påverkar hela samhället. Segregation är ett relationellt begrepp vilket innebär att
utvecklingen i skolor eller bostadsområden påverkar andra skolor eller bostadsområden. En gemensam kommunövergripande problemformulering kan skärpa kommunens prioriteringar och
inriktningar för det segregationsbrytande arbetet.
Kommunen rekommenderas att genomföra insatser för att skapa jämlika förutsättningar inom
grundskolan. Detta kan uppnås genom en centraliserad grundskola med en effektiv resursfördelning och ändrade geografiska upptagningsområden. Det finns exempelvis ett tydligt samband
mellan skolresultat och vårdnadshavares utbildningsnivå samt andra socioekonomiska faktorer.
De ojämlika skolresultaten och den rådande skolsegregationen underblåses av bostadssegregationen i Tierp. Kommunen bör rikta insatser för att motverka den rådande bostadssegmenteringen. Det finns idag exempelvis orter som till majoritet består av småhus och orter som till
majoritet består av hyresrätter. I kommunen i sin helhet bor 48 % av utrikesfödda i hyresrätt i
flerbostadshus, motsvarande andel bland inrikes födda är 16 %. Detta förstärker den socioekonomiska segregationen och den rumsliga åtskillnaden av invånare.
Det pågående arbetet med lokal överenskommelse (LÖK) bör omfatta en utveckling av den strategiska samverkan med det lokala civilsamhället. Civilsamhället utgör en viktig del av demokratin
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och är en betydande faktor i det segregationsbrytande arbetet. En ökad samverkan med och
mellan olika aktörer har återkommande efterfrågats i intervjuer.
Avslutningsvis finns ett behov av att genomföra insatser för att stärka den lokala identiteten och
visionen i Tierps kommun. Det finns utmaningar i att kommunens bruksorter, som har starka
identiteter, uppfattar exempelvis en centralisering av skolan som att kommunen förbiser satsningar i bruksorterna. Genom en stärkt gemensam identitet kan istället satsningarna i Tierp betraktas som en gemensam insats med syfte att skapa goda förutsättningar för alla invånare i
Tierps kommun.
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1. INLEDNING
1.1

BAKGRUND

Tierps kommun har under 2020 sökt och fått medel från Delegationen mot segregation, Delmos,
i syfte att kartlägga segregationen i kommunen och att få en fördjupad kunskap om segregationens orsaker lokalt och regionalt.
Begreppet segregation används för att beskriva hur olika befolkningsgrupper geografiskt är
skilda från varandra. Här ingår också ofta de mekanismer som lett till, och upprätthåller, skillnaden mellan grupperna. Segregationen kan var geografisk, ofta utifrån boende, men det kan
också röra andra områden som skola eller arbetsplatser. Den geografiska segregationen brukar
vanligen betraktas utifrån




rent demografiska skillnader, det vill säga hushållstyper, kön, ålder,
socioekonomiska skillnader såsom inkomster eller utbildningsnivå
eller etniska skillnader som innebär att individer med bakgrund i olika ursprungsländer,
olika konfessionell bakgrund eller liknande bor åtskilt

Segregation har inte alltid negativa konsekvenser i form av utsatthet. Rent demografisk segregation kan förekomma naturligt då barnfamiljer samlas i nyproducerade områden eller unga i
studentområden. Segregation kan vidare uppfattas som positiv av de grupper som har mer gynnsamma förutsättningar och lever åtskilt från mer utsatta grupper. Sammantaget innebär begreppet segregation som sådant inte utsatthet, men socioekonomisk segregation och i viss mån etnisk segregation bidrar ofta till, och förstärker, utsatthet. Det är den formen av segregation som
vi belyser här.
Statistiska centralbyrån publicerade i slutet av oktober 2020 rapporten Lämna ingen utanför.
Statistisk lägesbild av genomförandet av Agenda 2030 i Sverige. Rapporten är en uppföljning av
motsvarande rapport från 2019 där det konstaterades att ojämlikheterna i Sverige inte har minskat utan snarare ökat på olika områden. I rapporten 2020 fokuserar SCB på frågan om ojämlikhet
mellan grupper med fokus på hälsa, utsatthet för våld, utbildning, arbetsvillkor, ekonomisk utsatthet, segregation, miljö och valdeltagande. Här uppmärksammas att segregationen har ökat
sedan 1990-talet och är som mest märkbar i storstäder och förorter. I områden med socioekonomiska utmaningar lever mer än hälften av barn och ungdomar i ett hushåll med låg ekonomisk
standard. Uppväxtvillkoren i sig påverkar faktorer som gymnasiebehörighet, medan boendemiljön har samband med utsatthet för brott, otrygghet och lägre valdeltagande.
I sin ansökan till delegationen lyfter Tierps kommun följande kring hur analysen ska användas:



Kunskapen ska bland annat stödja Utbildningsverksamheten i utformningen av ett nytt
resurstilldelningssystem utifrån socioekonomiska faktorer.
Inom Kultur och fritid önskas även kunskap för framtagandet av kriterier för föreningsbidrag, i urvalsgrunder för Kulturskolan eller som underlag för hur kommunen kan
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säkerställa att alla har möjlighet att ta del av idrotts- och kulturaktiviteter genom att se
över dolda kostnader, möjlighet att ta sig till aktiviteter etcetera.
Inom Individ och familjeomsorgen efterfrågas kunskapen i samverkan med sociala företag för att förbättra arbetet med personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Det
ska också användas som underlag för hur arbetet kring Samverkan för barn och unga ska
inriktas, framförallt vad gäller förebyggande arbeten kring barn tillsammans med skolan,
hälso- och sjukvården och kultur och fritidsverksamheten.
Inom Samhällsbyggnadsenheten behövs kunskapen i framtagande av en ny översiktsplan för att bättre kunna motverka bostadssegmentering och planera för blandade upplåtelseformer som på sikt kan bryta segregationen.
Kunskapen ska också användas som underlag i budget och flerårsplan för hela kommunen i synnerhet vid framtagande av nya indikatorer för hur vi bäst följer den sociala hållbarheten på lokal nivå över tid. Men också vid framtagande av verksamhetsplaner och
framtida budgetar för att veta var investerade pengar ger bäst och mest långsiktigt nytta
i kommunen.







Enligt kommunens organisationsmodell är kommunstyrelsen ansvarig nämnd för kommunens
verksamheter. Under kommunstyrelsen finns fyra verksamhetsutskott:





Arbetsutskottet
Samhällsbyggnad
Barn och ungdom
Arbete och omsorg

Utskotten bereder ärenden inom sina respektive områden där syftet med organisationsmodellen är att skapa förutsättningar för samordningsvinster då samtliga verksamhetsområden arbetar under samma nämnd. Kommunen arbetar enligt tillitsbaserad styrning.1
Tierps kommun har antagit Agenda 2030 som utgångspunkt för budgetens målområden. Målen
är därefter konkretiserade i delmål som speglar Tierps samtliga verksamhetsområden. Kommunen har således en målstruktur om är övergripande för verksamhetsområdena. Sweco kommer
inte gå in i respektive delmål i kartläggningen eftersom kommunen nyligen genomförde implementeringen. En analys av måluppfyllelse har därför ännu ej genomförts. Sweco kommer istället
utgå från syftet med målstrukturen i den avslutande analysen med tillhörande utvecklingsområden.

1.2

SYFTE

Syftet med kartläggningen är att belysa segregationen i Tierps kommun från flera håll. Inledningsvis genom att spegla kommunen i ett statistiskt perspektiv, den kvantitativa delen, och därefter i den kvalitativa delen av rapporten genom att lyfta olika aktörer och invånares upplevelse

1

Plan för Tierps kommuns ekonomi och verksamhet, 2020–2022
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av segregation i kommunen och slutligen genom att belysa vilka insatser och verksamheter som
genomförs för att motverka och förebygga segregation.

1.3

METOD

KVANTITATIV KARTLÄGGNING
I samband med att Tierps kommun beviljades medel för kartläggning av segregationen gavs möjlighet att beställa statistikunderlag från Statistiska centralbyrån. Detta statistikunderlag har inledningsvis analyserats och ger en grund att utgå ifrån i det vidare arbetet. Analyserna beskriver
inledningsvis demografiska faktorer och fokuserar därefter på skillnader mellan områden vad
gäller fokusområdena barn och unga, ekonomisk utsatthet, hälsa samt demokrati. Slutligen ges
en övergripande bild av segregationen i kommunen.
Tierps kommun är en mindre kommun uppdelad på huvudorten, Tierp, samt ytterligare ett antal
centralorter och landsbygd. I tätorten Tierp bor omkring 6 000 invånare, i Örbyhus dryga 2 000,
i Söderfors omkring 1 700 och i Karlholms bruk 1 200. Totalt bor i kommunen drygt 21 000 invånare. I ett statistikperspektiv är kommunen uppdelad i 13 så kallade DeSO-områden, det vill säga
mindre statistikområden för vilka statistik har beställts. Tierps köping är indelat i de tre områdena Norra, Centrum och Södra. Övriga områden är Karlholm, Tobo, Mehedeby, Vendel,
Månkarbo, Skärplinge, Hållnäs, Söderfors, Västland och Örbyhus. Som också framgår av kartan
nedan har de något större orterna betraktats som egna DeSO-områden medan mindre orter
ingår i större områden. På så sätt omfattar exempelvis Tobo ett större område kring det avgränsade Örbyhus. Eftersom
underlaget från SCB
saknar jämförelsedata
för riket och länet har, i
de fall det har varit möjligt, uppgifter hämtats
från SCB:s öppna statistikdatabaser.
Datamaterialet avseende ungdomars liv och
hälsa kommer från Region Uppsalas genomförda enkät och uppgifterna om deltagande i
idrott från Riksidrottsförbundet via Upplands
idrottsförbund.
Underlaget till kartgränserna har hämtats
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från SCB:s sida för öppna data avseende DeSO och RegSO https://scb.se/vara-tjanster/oppnadata/oppna-geodata/deso--demografiska-statistikomraden/

KVALITATIV KARTLÄGGNING
Material till den kvalitativa kartläggningen har samlats in genom dokumentstudier och kvalitativa intervjuer. Dokumentstudierna har främst genomförts genom genomläsning och granskning
av underlag såsom styrdokument, årsredovisningar, handlingsplaner och kommunens ansökan
till Delegationen mot segregation.
Dokumentstudierna har kompletterats med totalt 16 kvalitativa intervjuer. Dessa har genomförts med tio företrädare för kommunen, fem företrädare från civilsamhället och en företrädare
från en myndighet. Syftet med dessa har varit att identifiera de viktigaste insatserna samt hur
samverkan kring insatser och samordning mellan aktörer fungerar. För att fånga upp de ungas
perspektiv i kommunen har Sweco genomfört fokusgrupper med elever på Aspenskolan och
Centralskolan i Tierp.
Även om ambitionen har varit att skapa en heltäckande bild är det möjligt att enskilda relevanta
insatser och verksamheter missats eller saknas i det material som legat till grund för kartläggningen. Eftersom underlagen bygger på intervjuer med ett urval aktörer, och det finns ett antal
aktörer som inte har intervjuats, finns det sannolikt åsikter och insatser som inte redogjorts för
inom ramen för den kvalitativa kartläggningen.

1.4

DISPOSITION

Rapporten inleds i kapitel 1 med en inledning. Därefter följer kapitel 2 och 3 som innefattar
rapportens huvuddelar, en kvantitativ statistisk översikt och en kvalitativ del baserad på dokumentstudier, intervjuer och fokusgrupper. Därefter sammanfattas resultaten från den kvantitativa och kvalitativa kartläggningen i kapitel 4 genom en sammanfattande analys med tillhörande utvecklingsområden. Rapporten avslutas med slutsatser och reflektioner i kapitel 5.
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2. KVANTITATIV KARTLÄGGNING
2.1

VILKA BOR VAR?

I det inledande avsnittet av den kvantitativa delen ges en rent demografisk bild av Tierps befolkning efter de inledningsvis beskrivna DeSO-områdena. Vi tittar på ålder, boendestruktur, bakgrund och utbildningsnivå och relaterar till kommunen i sin helhet, länet och riket samt utvecklingen över tid.

ÅLDERSSTRUKTUR
Medelåldern i Tierp är något högre än i riket i sin helhet. Invånarna i Tierp var vid slutet av år
2018 i genomsnitt 43,3 år, att jämföra med rikets 41,2 och länets 40,1. En majoritet av områdena
har en genomsnittsålder mellan 40 och 45 år medan Hållnäs har en medelålder som är drygt 10
år högre än kommunen i sin helhet. Medelåldern bland män är något lägre än bland kvinnor
både i Riket, länet och i Tierp i sin helhet, men i enstaka områden är medelåldern bland männen
högre. Framför allt gäller det Hållnäs där medelåldern är hög för båda könen.
Figur 1, medelålder per DeSO-område i Tierp 2018 efter kön och ordande från lägsta till högsta medelålder.
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Medelåldern i kommunen i sin helhet har inte förändrats mer än marginellt sedan 2008. De
flesta områden har en åldersstruktur som har sett relativt lika ut över tid. Tierp Södra är det
enda område där en mer tydlig förändring skett och där det idag bor relativt fler unga under 19
år och färre äldre från 65 år och uppåt.
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Figur 2, andel per åldersgrupp i Tierp 2008 och 2018
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BOENDESTRUKTUR
I Tierp bor en majoritet, 74 %, av invånarna i småhus. 5 % bor i bostadsrätter och 21 % i hyresrätt.
I riket och i länet bor fler i bostadsrätter än i Tierp och färre i småhus. Inom Tierp dominerar
hyresrätter i Tierp Södra men också i Söderfors där andelen är relativt hög. Andelen invånare
som bor i bostadsrätter är högst i Tierp Södra och i Tierp Centrum, det vill säga områden i huvudorten.
Figur 3, andel i befolkningen efter typ av boende per DeSO-område 2018
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Under 2018 hade 9 av de 13 DeSO områdena i Tierp ett positivt flyttnetto för förvärvsarbetande,
vilket innebär att det flyttade in fler förvärvsarbetande än det flyttade ut. Flyttnettot varierar
mellan åren. Söderfors hade under den observerade perioden ett enstaka år med positivt flyttnetto, 2013, medan Tierp centrum och Hållnäs de flesta åren hade ett positivt flyttnetto. Eftersom andelen är påverkas starkt av enstaka hushåll redovisas i tabellen nedan enbart om nettot har varit positivt eller negativt.
Tabell 1, flyttnetto, förvärvsarbetande per område i Tierp 2008 - 2018

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Vendel

-

-

+

+

+

+

-

+

+

-

+

Månkarbo

+

-

+

-

-

-

+

-

-

+

+

Tobo

+

-

-

-

+

+

-

+

+

-

+

Mehedeby

-

+

-

+

+

-

+

-

+

-

+

Skärplinge

-

-

-

-

+

-

-

-

+

-

+

Västland

-

+

+

-

+

-

+

+

+

+

-

Hållnäs

+

+

-

+

-

+

+

+

+

-

+

Örbyhus

+

-

+

+

-

-

+

+

-

+

+

Söderfors

-

-

-

-

-

+

-

-

-

-

-

Karlholm

-

-

+

+

-

-

+

+

-

-

-

Tierp Södra

-

-

+

-

+

-

+

-

+

+

+

Tierp Centrum

+

+

+

-

+

+

-

+

-

+

+

Tierp Norra

-

-

+

+

-

-

-

-

-

-

-

INVÅNARNAS BAKGRUND
Tierp har en lägre andel invånare som är födda utomlands än riket och länet. 12,5 % av de boende i Tierp var 2018 födda utomlands att jämföra med rikets 19% och länets 18%. Inom Tierp
är skillnaderna relativt stora. Högst andel invånare med annat födelseland än Sverige har Söderfors, där 28 % var födda utomlands. Något högre andel kvinnor än män var utrikesfödda i Tierps
kommun år 2108, 13 % jämfört med 12 %.
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Figur 4, andel i Tierps befolkning som är födda utomlands efter DeSO-område 2018
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Antalsmässigt bor det flest utrikesfödda invånare i Tierp Södra, 2018 utgjorde dessa knappt 650
personer medan det i Söderfors bodde närmare 500 personer som var födda i ett annat land.
I Tierp fanns det år 2018 närmare 700 invånare som hade varit i Sverige en kortare tid än 4 år
och lika många som hade varit här 4 – 9 år. Drygt 1 250 utrikesfödda i Tierp hade varit i Sverige
mer än 9 år. Här finns tydliga skillnader mellan områdena i kommunen där de flesta helt nyanlända finns i Söderfors medan invandrare som varit i Sverige 4 – 9 år eller mer än 10 år oftare
bor i Tierp Södra. Hållnäs, Vendel och Västland är områden som har få utrikesfödda oavsett vistelsetid.
Figur 5, antal utrikesfödda i Tierp efter vistelsetid och DeSO-område 2018
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Under åren 2012 – 2018 har både antal och andel utrikesfödda ökat i Tierp. Ökningen motsvarar
ökningen i riket i sin helhet men andelen utrikesfödda är 6 – 7 % lägre i Tierp än i riket under
samtliga år.
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Figur 6, andel utrikesfödda i Tierp 2012 – 2018 (staplar) och antal utrikesfödda efter vistelsetid (linjer)
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Även här är skillnaden mellan de båda områdena med flest utrikesfödda stor. I Söderfors har
antal helt nyanlända ökat över tid medan ökningen i Tierp Södra består av utrikesfödda som
varit i Sverige 4 – 9 år men framför allt 10 år eller mer.
Figur 7, antal utrikesfödda 2012 – 2018 i Söderfors och Tierp Södra
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UTBILDNINGSNIVÅ
I Tierp, liksom i riket och länet har kvinnorna i högre utsträckning än männen en eftergymnasial
utbildning. Generellt är andel eftergymnasialt utbildade lägre i Tierp än i riket och skillnaderna
mellan könen är större. Flest eftergymnasialt utbildade kvinnor bor i Vendel och Örbyhus. Högst
andel män med eftergymnasial utbildning bor i Tierp centrum och norra och i Örbyhus.
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Figur 8, andel invånare 16–74 år som har eftergymnasial utbildning efter område 2018
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Studerar vi istället andel med förgymnasial eller okänd utbildningsnivå är skillnaden mellan Tierp och
riket lägre. Fler män än kvinnor har
högst förgymnasial eller okänd utbildningsnivå, vanligast är detta i
Söderfors och Tierp Södra följt av
Karlholm. I Tierp har färre invånare
i de södra kommundelarna en låg
eller okänd utbildningsnivå.
I Kartan beskriver de ljusaste områdena lägst andel med låg eller
okänd utbildningsnivå. Ju mörkare
blå ton desto högre andel i befolkningen med låg eller okänd utbildningsnivå.
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Figur 9, andel invånare 16–74 år som har högst förgymnasial utbildning eller där uppgift saknas efter område 2018
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2.2

BARN OCH UNGA

I avsnittet beskrivs skillnader mellan uppväxtvillkor i Tierps kommun. Huvudsakligen används
den statistik som levererats från Statistiska centralbyrån kompletterat med statistik från SCB:s
statistikdatabaser, enkäten Liv och hälsa ung samt uppgift från Riksidrottsförbundet, RF, avseende föreningsdeltagande.
Andelen barn i befolkningen skiljer sig mellan områdena i Tierp. I den nordöstra delen av Tierp,
Hållnäs, bor det relativt få barn och det har i tidigare avsnitt beskrivits att medelåldern i befolkningen i Hållnäs är relativt hög. 12
% av befolkningen i Hållnäs är barn
mellan 0 och 17 år. I ingen enskild
åldersgrupp fanns det i Hållnäs fler
än 11 barn 2018.
De lite mer ljust blå områdena
Skärplinge, Västland, Karlholm och
centrala Tierp har lite lägre andel
barn, andelen där är mellan 17 och
19 %.
I de södra och sydvästra delarna
bor det fler barn, drygt 20 % av befolkningen är där under 18 år.
Högst andel barn har Norra Tierp
där närmare en fjärdedel, 24 %, av
befolkningen är barn.

FAMILJER MED LÄGRE INKOMSTNIVÅ
Det finns ett samband mellan föräldrars fattigdom och barns ekonomi, sociala relationer och
aktiviteter. Barn till fattiga föräldrar har oftare egna ekonomiska problem och lägre levnadsnivå
i allmänhet, men de flesta barn med fattiga föräldrar har en rimlig materiell levnadsstandard,
fungerande sociala relationer samt en aktiv fritid.2 För att motverka dessa negativa samband är
det grundläggande att veta vilka dessa mer utsatta barn är. Vilka områden som är mer berörda
och vilken bakgrund barnen har.

2

Socialstyrelsen, Ekonomisk utsatthet och välfärd bland barn och deras familjer 1968–2010 Underlagsrapport till
Barns och ungas hälsa, vård och omsorg 2013.
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Från SCB har levererats antal hemmavarande barn 0–17 år i familjer med låg inkomststandard
per år och område. Med låg inkomststandard avses att hushållet har en lägre disponibel inkomst
än en beräknad ”baskonsumtion" som ska täcka en skälig levnadsstandard. 3
I Söderfors och i Tierp Södra levde år 2018 knappt 20 % av barnen under 18 år i familjer med låg
inkomststandard enligt definitionen ovan. I Tobo, Vendel och Månkarbo var andelen omkring
eller under 3 %.
Figur 10, andel barn 0 – 17 år som levde i familjer med låg inkomststandard 2018
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Det finns tydliga samband mellan olika bakgrundsfaktorer och låg inkomststandard. Generellt
får familjer oftare en mer stabil inkomst vartefter barnen blir lite äldre. Utrikes födda barn har
en mer utsatt situation där över 45 % av de nyanlända barnen lever i familjer med låg inkomstnivå. Bland barn med svensk bakgrund lever färre, 5 %, i familjer med låg inkomstnivå.
Figur 11, andel barn 0–17 år som bor i familjer med låg inkomststandard efter bakgrundsvariabler 2018
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Det beräkningssätt som här använts för att mäta barnfattigdom skiljer sig något ifrån det som används tex i de tabeller SCB tillhandahåller. Dessa tal är således inte helt jämförbara. Skillnaden är omkring en halv procentenhet.
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Förhållandet mellan de olika områdena i Tierps kommun har varit relativt oförändrade men kan
variera mellan år. Södra Tierp och Söderfors har haft en relativt hög andel barn i mer utsatt
situation under hela perioden och den totala andelen barn i familjer med låg inkomstnivå har
varit strax under 10 % under samtliga år. I figur 11 beskrivs utvecklingen per område i de områden där 10 barn eller fler årligen haft en utsatt situation.
Figur 12, andel barn 0–17 år som bor i familjer med låg inkomststandard per område. Utveckling 2011 – 2018
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INSKRIVNINGSGRAD, FÖRSKOLA
I det betänkande som lämnats av Utredningen om fler barn i förskolan för bättre språkutveckling
i svenska4 föreslogs bland annat att kommunerna ska vara skyldiga att bedriva uppsökande verksamhet för att öka deltagandet i förskolan, att det ska vara obligatoriskt för kommunerna att
erbjuda förskola till barn som har behov av förskola för att få en bättre språkutveckling i svenska
och att förskolan ska bli obligatorisk för alla barn från och med 5 års ålder. En hög andel inskrivna
barn i förskola är viktig överallt, men än mer viktig i områden där barnen behöver mer stöd
exempelvis språkligt. I data avseende barn i förskola kan jämförelse med befolkningsuppgifter
vara något missvisande. Barn med samordningsnummer (oftast nyanlända) ingår i uppgift om
antal barn i förskola men inte i uppgift om befolkning.

4

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2020/11/sou-202067/

18

 Sweco

635

Figur 13, andel barn 1–5 år inskrivna i förskola i kommunen och riket 2010 – 2019
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Andel av barn 1 – 5 år som är inskrivna i förskola har i Tierp över tid varit något lägre än i riket
men hade år 2018 nått i princip på samma nivå. I Tierp var inskrivningsgraden år 2018 relativt
hög i Söderfors och i Örbyhus. Relativt lägre var inskrivningsgraden i mer glest befolkade områden som Västland, Hållnäs och Skärplinge. Det är, utifrån det underlag som finns tillgängligt, inte
möjligt att undersöka inskrivningsgraden efter bakgrund exempelvis efter vistelsetid i landet.
Figur 14, andel barn 1 – 5 år inskrivna i förskola i kommunens DeSO-områden 2018
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SKOLRESULTAT
Att jämföra skolresultat för en kommun med riket utan hänsyn till elevbakgrund är inte riktigt
rättvisande. Det finns ett starkt samband mellan elevbakgrund såsom andel nyanlända eller andel vårdnadshavare med lägre utbildningsnivå och skolresultat. Men även med hänsyn taget till
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detta har Tierp haft relativt låga resultat under de flesta av de 10 senaste åren. Detta har årligen
lyfts även i Lärarförbundets ranking av skolkommuner. 5
Figur 15, andel behöriga till gymnasieskolans nationella program, Skolor i Tierp 2010 - 2019
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Det bor i Tierp relativt få elever per område som årligen avslutar grundskolan. I figuren har områden med 10 eller färre elever som avslutade grundskolan 2018 uteslutits. Vid 10 eller färre
elever har enstaka elever för stor inverkan och slumpmässiga skillnader kan misstolkas.
Figur 16, andel behöriga till gymnasieskolans nationella program, efter boende, 2018
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År 2018 var strax över 60 % av de elever som bodde i Söderfors och som avslutade årskurs 9
gymnasiebehöriga medan över 90 % i Vendel, Skärplinge och Norra Tierp nådde gymnasiebehörighet.

5

Se https://www.lararforbundet.se/basta-skolkommun
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Skolresultat kan ses både ur ett skolperspektiv och ur ett boendeperspektiv. Dessa båda perspektiv hänger ofta nära samman då skolorna är uppdelade i rektorsområden där barn ofta går
i den skola de tillhör.
I Tierp finns 4 högstadieskolor, varav två finns i centralorten Tierp, en i Örbyhus och en i Skärplinge. Skolan i Skärplinge ingår i rektorsområdet i Nordöstra Tierp, Centralskolan i Tierp har
framför allt elever från Norra Tierp men ingår i samma rektorsområde som exempelvis
Månkarbo medan elever från Söderfors går i Aspenskolan i Tierp.
De två skolor där det huvudsakligen går elever från områden där fler vårdnadshavare har högre
utbildning, färre är arbetslösa och så vidare, Centralskolan och Ol Andersskolan, har i högre utsträckning elever som årligen blir gymnasiebehöriga. Aspenskolan och Örbyhusskolan ligger genomgående lägre. Skillnaderna kvarstår även när nyanlända och elever med okänd bakgrund
uteslutits.
Figur 17, andel behöriga till gymnasieskolans nationella program, efter skola 2016 - 2019
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Från Skolverket kan de uppgifter som ligger till grund för det statliga likvärdighetsbidraget hämtas. Syftet med bidraget är att stärka likvärdigheten och ge de skolor där eleverna i lägre utsträckning beräknas nå målen ett större tillskott och därigenom kunna stötta elever vars förutsättningar är mindre gynnsamma. Bidraget beräknas utifrån en statistisk modell där sambandet
mellan andel elever som har exempelvis vårdnadshavare men låg utbildningsnivå, vårdnadshavare med låg inkomst, om eleven bor med sina båda eller en vårdnadshavare med flera bakgrundsvariabler och andel elever som når skolans mål beräknas6. Resultatet av beräkningen är
en skattad andel elever som riskerar att inte nå målen. Skolor och huvudmän där andelen är hög

6

https://www.skolverket.se/skolutveckling/statsbidrag/statsbidrag-for-likvardig-skola-2020
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får en större del av likvärdighetsbidraget. Bidraget fördelas per huvudman men som stöd för
kommunen i sin resursfördelning finns också en beräkning per skola.
I Tierp är Bruksskolan i Söderfors den skola som har den högsta andelen elever som riskerar att
inte nå målen enligt modellen. Det betyder inte att just en tredjedel av eleverna har mindre
gynnsamma förutsättningar utan ska ses som att om alla elever på skolan vägs samman riskerar
1/3 att inte nå målen.
Figur 18, andel elever per skola som riskerar att inte nå målen baserat på bakgrundsvariabler. Färger efter rektorsområden.
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EFTER SKOLAN
Andelen unga som varken arbetar eller studerar, uvas7, har i riket varit i stort sett konstant sedan mätningarna började år 2007.
År 2018 var det 6,5 % av de unga i åldern 16–
24 år som varken arbetade eller studerade i
Sverige i sin helhet. Andelen i Tierp var
högre, 8,8 % med variationer mellan områdena. Bland boende i aktuell ålder i Söderfors var andelen 15 % medan Skärplinge,
Vendel och Tobo alla hade under 5,5 % uvas.

Figur 19, andel unga, i %, 16 - 24 år som varken arbetar eller studerar, uvas, efter område 2018
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Skillnaden mellan könen med avseende på uvas är liten. Marginellt fler män än kvinnor tillhör
gruppen som varken arbetar eller studerar. Större skillnader finns mellan unga efter bakgrund
där ungdomar födda utanför Sverige i högre grad tillhör gruppen uvas, och där 23 % i gruppen
nyanlända som varit i Sverige kortare tid än 4 år inte har ett arbete eller studerar.

7 Myndigheten

för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, fakta ”Vad är UVAS”, https://www.mucf.se/vad-ar-uvas
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Figur 20, andel unga, i %, 16 - 24 år som varken arbetar eller studerar, uvas, efter område 2018
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PÅ FRITIDEN

Figur 21, andel unga i en idrottsförening ansluten till RF 2018.

Information om ungas deltagande i idrott
kan fås via Riksidrottsförbundet. Dessa
uppgifter baseras på postnummer varför
det inte är samma gränser på kartan här
som i de tidigare kartorna.
I den sydöstligaste delen av Vendel deltar
många unga i idrott vilket är vanligt även
i Hållnäs och i ett område i Mehedeby /
Västland. Ju mörkare blå desto högre andel av unga mellan 7 och 20 år som deltar
i idrott i en förening ansluten till Riksidrottsförbundet
Den idrott som 2018 hade flest deltagartillfällen, det vill säga deltagare vid någon
gruppaktivitet, i Tierp var fotboll. 9 olika
fotbollsföreningar fanns där Tierps IF,
Strömsbergs IF och Tobo / Örbyhus FF var
de största. De näst största idrotterna var innebandy och ishockey.
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Pojkar 7 – 20 år deltar i högre utsträckning i idrott i Tierp än flickor i samma ålder. Jämfört med
Sverige i sin helhet liksom med Uppsala kommun står i Tierp flickor för en lägre andel av idrottstillfällena. 37 % av deltagartillfällena avsåg flickor och 63 % pojkar.
De mest jämställda idrotterna, där andelen pojkar och flickor är ungefär lika stor, är Karate, följt
av skidor och skytte. Minst jämställd är ridsporten där 95 % av deltagartillfällena utgörs av flickor
och bandy och ishockey där 73 % respektive 70 % av deltagartillfällena utgörs av pojkar.

HUR MÅR DE UNGA – KORT FRÅN LIV OCH HÄLSA UNG
Eleverna i länets årskurs 7, 9 och årskurs 2 i gymnasiet får i enkäten Liv och hälsa ung besvara
frågor om bland annat hälsa och trygghet, sin fritid, om inflytande och demokrati och hur de ser
på framtiden - för dem själva och för världen i stort. Enkäten distribueras till unga i grundskolans
årskurs 7 och 9 samt i årskurs 2 på gymnasiet av region Uppsala i syfte att se om hälsan och
livsvillkoren är ojämlikt fördelade bland unga i länet. Genom att använda resultaten i Liv och
hälsa ung tillsammans med annan kunskap och erfarenheter om unga kan regionen lägga upp
strategier och insatser för att göra samhället och hälsan bättre och mer jämlik. Liv och hälsa ung
besvaras av unga även i andra regioner i Sverige vilket ger möjlighet att jämföra uppgifterna.
På den mer övergripande frågan Hur mår du rent allmänt? Svarade drygt 75 % av pojkarna och
drygt 62 % av flickorna i gymnasiets årskurs 2 bra eller mycket bra. Det är en högre andel än i
länet i sin helhet och i kommuner utanför länet. Ungdomarna känner sig i något lägre utsträckning än i länet trygga i hemmet, framför allt gäller det flickor. Både flickor och pojkar i Tierp ser
mer ljust på framtiden än både länet och riket. Ungdomarna i Tierp är något mer positiva till att
stötta någon samhällsfråga på sociala medier och därigenom vara med och påverka.
Tabell 2, tabeller från Liv och hälsa ung, 2015 – 2019, gymnasiet. Ett urval frågor.

Hur mår du rent allmänt? Andel bra eller mycket
bra.

Känner du dig trygg i hemmet. Andel alltid.
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Under de senaste 12 månaderna, har du stöttat
en åsikt i en samhällsfråga på internet/sociala
medier (t.ex. 'gilla') Det har jag gjort och det har
jag inte gjort men kan tänka mig att göra.

Hur ser du på framtiden för din personliga del?

Andel ganska eller mycket ljust.
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I grundskolans årskurs 7 och 9 uppger allt fler elever att deras hälsa har försämrats. I dessa åldrar
har Tierp ett lägre värde än länet i sin helhet. Här är det framför allt flickor som uppger allt sämre
allmän hälsa. I årskurs 7 känner sig både flickor och pojkar tryggare i hemmet än i länet i sin
helhet men i årskurs 9 är situationen bland flickor den omvända. Andelen trygga flickor sjönk
2017 relativt 2025 och ligger även 2019 strax under 80 %. Även andel framtidstron har minskat,
i årskurs 7 bland flickorna och i årskurs 9 hos båda könen.
Tabell 3, tabeller från Liv och hälsa ung, 2015 – 2019, årskurs 7 och 9. Ett urval frågor.

Hur mår du rent allmänt? Andel bra eller mycket
bra. Årskurs 7

Hur mår du rent allmänt? Andel bra eller mycket
bra. Årskurs 9
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Känner du dig trygg i hemmet. Andel alltid. Års- Känner du dig trygg i hemmet. Andel alltid. Årskurs 7
kurs 9
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Hur ser du på framtiden för din personliga del?

Hur ser du på framtiden för din personliga del?
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2.3

EKONOMISK UTSATTHET

Avsnittet beskriver skillnaden mellan Tierps områden vad gäller socioekonomiska förutsättningar. Här beskrivs andel med låg respektive hög inkomst, försörjningsstöd och arbetslöshet.
Avsnittet avslutas med ett index där dessa socioekonomiska faktorer vägs samman och beskrivs
på karta.

INKOMST
I underlaget från SCB har levererats uppgifter om andel invånare med låg respektive hög disponibel inkomst. Med låg inkomst avses de personer som lever i ett hushåll som har en disponibel
inkomst per konsumtionsenhet som är mindre än 60 % av medianvärdet för samtliga. Hög inkomst avser på motsvarande sätt invånare med en inkomst som är högre än 200 % av medianinkomsten.
I Tierp finns något fler invånare med låg disponibel inkomst och färre med hög disponibel inkomst än länet och riket. Andelen som varken har låg eller hög inkomst är högre i Tierp än i riket
och länet.
Figur 22, andel med låg disponibel inkomst i riket, länet och Tierp 2018
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Det finns en samvariation Figur 23, andel äldre med låg disponibel inkomst i riket, länet och Tierp 2018
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allt gäller det gruppen
0
Riket
Länet
Tierp
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80- år
med låg respektive hög inkomst i befolkningen 65 år
eller äldre. I riket är andelen
med låg inkomst bland 65 år
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eller äldre 14,6 %, i länet 13,4 % och i Tierp 17,0%. Störst skillnad mellan Tierp och riket finns i
den äldsta gruppen, 80 år och äldre.
Underlaget till Figur 22 och Figur 23 kommer från SCB:s statistikdatabas för att kunna sätta Tierp
i relation till riket och länet. I det följande har det levererade datamaterialet enbart för Tierp
använts. Siffrorna i dessa är inte jämförbara mellan varandra då den handlar om att sätta inkomster i relation till en median där det i det ena fallet är medianen för riket och i det andra för
Tierp.
Den grupp som relativt befolkningen i Tierp oftast har låg disponibel inkomst är gruppen invånare som relativt nyligen har kommit till Sverige. Oavsett vistelsetid finns en skillnad mellan inoch utrikesfödda, skillnader mellan åldersgrupper som ovan diskuterats och mellan könen.
Figur 24, andel med låg inkomst efter bakgrundvariabler i Tierp, %
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Liksom vad gäller övriga variabler finns det skillnader mellan områden i Tierp. I Tierp södra och
i Söderfors finns de fler invånare med låg disponibel inkomst. Högst andel med hög disponibel
inkomst bor i Vendel.
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Figur 25, andel med låg och hög disponibel inkomst efter bakgrundvariabler och område.
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Ytterligare en aspekt på skillnader mellan områden framkommer när de grupper som tidigare
visade sig ha lägre inkomstnivå jämförs mellan områden. I Söderfors är det framför allt i gruppen
mellan 20 och 25 år där en hög andel har låg disponibel inkomst medan gruppen 65 år eller äldre
med låg inkomst inte är större än i Tierp i sin helhet. I Vendel har få unga en låg inkomst medan
andelen äldre med låg inkomst är större än genomsnittet för Tierp.
Figur 26, andel med låg disponibel inkomst efter ålder och område 2018, %
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Det finns en samvariation mellan de olika bakgrundsvariablerna som inte framkommer ur underlaget. Det är inte möjligt att studera grupper som äldre invandrade kvinnor exempelvis. Att
andelen yngre med låg disponibel inkomst i Söderfors är så pass hög kan bero på att samma
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grupp har varit kort tid i landet. Det är sannolikt en bidragande orsak men materialet är inte
sammanställt på så sätt att sådana analyser kan göras.

FÖRSÖRJNINGSSTÖD
En annan aspekt på en socioekonomiskt utsatt situation är andelen i befolkningen som uppbär
försörjningsstöd. Från SCB har levererats uppgifter om enbart försörjningsstöd och långvarigt
försörjningsstöd.
Att enbart uppbära försörjningsstöd är relativt ovanligt. Knappt 1 % av befolkningen 20 - 64 år
i Tierp har enbart försörjningsstöd. Många som har försörjningsstöd har också någon annan inkomst. Det kan vara sjukpenning, inkomst från deltidsarbete eller liknande. Precis som vad gäller låg disponibel inkomst är det gruppen utrikes födda som i högre utsträckning enbart har försörjningsstöd. Det är vanligare bland yngre än äldre och något vanligare bland kvinnor än bland
män. Då det är så pass få personer som enbart uppbär försörjningsstöd är det inte möjligt att
jämföra mellan områden i Tierp. På motsvarande sätt går det inte att särskilja de helt nyanlända,
de är för få för att ligga till grund för en kvantitativ bild.
På samma sätt är andelen invånare som hade försörjningsstöd under stora delar av 2018 (10–
12 månader) – långvarigt försörjningsstöd – få.
Figur 27, andel i Tierp 2018 med enbart försörjningsstöd respektive med långvarigt försörjningsstöd efter bakgrundsvariabler, %
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Andel bara försörjningsstöd 2018

Andel med långvarigt försörjningsstöd

Andel med långvarigt försörjningsstöd är något fler och kan beskrivas per område. Söderfors och
Tierp Södra är de områden där en högre andel invånare mellan 20 och 64 år har haft något
försörjningsstöd under större delen av 2018. Låga andelar har områden som Mehedeby, Vendel
och Månkarbo
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Figur 28, andel i Tierp 2018 med långvarigt försörjningsstöd efter område, %
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Utifrån tillgängliga uppgifter för kan gruppen biståndstagare i de områden där långvarigt försörjningsstöd är något mer vanligt analyseras och jämföras. Här framkommer att det i Söderfors är
relativt lika mellan grupperna avseende bistånd och att det är förhållandevis få utrikesfödda som
har långvarigt försörjningsstöd jämfört med Tierp Södra där framför allt gruppen utrikes födda
sticker ut. I Tierp Centrum har få äldre långvarigt försörjningsstöd men relativt många kvinnor
och utrikes födda.
Figur 29, andel i Tierp 2018 med långvarigt försörjningsstöd efter bakgrund i vissa områden, %
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I de områden där långvarigt försörjningsstöd förekommer mer ofta har andelen minskat över
tid.

32

 Sweco

649

Figur 30, andel i Tierp 2018 med långvarigt försörjningsstöd över tid, %
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ARBETSLÖSHET
Personer som någon gång under året har varit inskrivna som arbetslösa enligt Arbetsförmedlingens register betraktas som arbetslösa i underlaget. Man definieras som inskriven arbetslös om
man under året varit registrerad som öppet arbetslös och/eller sökande i program med aktivitetsstöd.
Personer under mellan 20 och 24 år inskrivna som öppet arbetslösa hos arbetsförmedlingen
någon gång under året, sammanhängande minst 100 dagar samt för personer mellan 25 och 64
år minst 6 månader definieras som långtidsarbetslösa. Tierp skiljer sig mest från riket vad gäller
utrikesfödda och i viss mån unga. 2018 var 13,5 % i Tierp arbetslösa att jämföra med rikets 12,3
och länets 10,2 %.
Figur 31, andel arbetslösa i Tierp 2018 efter bakgrundsvariabler, %.
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Tierp har en högre andel långtidsarbetslösa än länet och riket. Vid en närmare analys av tillgängliga bakgrundsvariabler framkommer att Tierp skiljer sig marginellt från riket för invånare med
gymnasial utbildning eller högre. Likaså för invånare mellan 35 och 64 år och för invånare födda
i Sverige. Större avvikelser, där Tierp har en högre andel långtidsarbetslösa, finns för invånare
med högst förgymnasial utbildning, utlandsfödda och yngre.
Förgymnasial utbildning är vanligare bland utrikes födda än bland invånare födda i Sverige. Invånare födda i Sverige med låg utbildningsnivå är mer sällan långtidsarbetslösa än invånare
födda utomlands. Sammanfattningsvis är det i Tierp gruppen utlandsfödda med låg utbildningsnivå, en grupp som ofta är yngre, som är långtidsarbetslösa i högre utsträckning än samma grupp
i Sverige och i länet.
Arbetslösheten generellt var i Tierp 2018 marginellt högre än i riket. Långtidsarbetslösheten är
högre för yngre utrikesfödda med förgymnasial utbildning.

Figur 32, andel långtidsarbetslösa i Tierp 2018 efter bakgrundsvariabler, %. I lilla figuren andel långtidsarbetslösa
bland högst förgymnasialt utbildade efter fördelsland.
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Många områden i Tierp har en lägre arbetslöshet än i riket. Andelen inskrivna, det vill säga andelen som varit arbetslösa någon gång är relativt högre i Karlholm, Tierp Södra och Söderfors.
Långtidsarbetslösheten är relativt högre i Tobo, Tierp Södra och Söderfors.
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Figur 33, andel arbetslösa och långtidsarbetslös i Tierp 2018 efter område, %.
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SOCIOEKONOMI, INDEX
I analysen framkommer att det finns skillnader mellan områden i Tierp och att det inom områden finns skillnader mellan grupper. Ett område med hög ande arbetslösa behöver inte betyda
att det finns en hög arbetslöshet generellt utan att grupper inom området har hög arbetslöshet.
I Tierp har framför allt gruppen unga utlandsfödda med låg utbildningsnivå en mer utsatt situation.
Ett index har beräknats för de tre variablerna Låg inkomst, Långvarigt försörjningsstöd och Långtidsarbetslöshet. Syftet
här är att beskriva de socioekonomiska
skillnaderna på karta och därigenom
spegla den mer övergripande skillnaden
mellan områden ur ett socioekonomiskt
perspektiv. De ljusare områdena har ett
lägre index och därmed i genomsnitt lägre
andel av de tre utvalda variablerna. Ju
mörkare desto fler med låg inkomst, långvarigt försörjningsstöd och långtidsarbetslöshet. Det betyder alltså inte att alla invånare i dessa områden har en utsatt situation, men att det är vanligare.
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2.4

HÄLSA

Det är svårt att hitta statistik om hälsa / ohälsa som speglar befolkningens hälsa ur ett helhetsperspektiv på kommunal eller lägre nivå. Den statistik som levererats från SCB innehåller ohälsotal för kommunen uppdelat på delområden. Ohälsotalet är ett mått på hur många dagar under en tolvmånadersperiod som Försäkringskassan betalar ut ersättning vid nedsatt arbetsförmåga i förhållande till antalet försäkrade i åldrarna 16–64 år. I ohälsotalet ingår sjukpenning,
rehabiliteringspenning, sjukersättning och aktivitetsersättning. Måttet baseras på antalet utbetalda nettodagar. Nettodagar innebär att dagar med partiell ersättning omräknas till hela dagar.
Ohälsotalet förutsätter alltså att befolkningen söker sjukpenning eller de övriga ingående ersättningarna.
Invånare som inte är helt integrerade eller av andra skäl inte väjer att söka dessa ersättningar
omfattas därmed inte av statistiken. Det betyder inte att den delen av befolkningen har bättre
eller sämre hälsa. De analyser som görs i det följande måste ses i ljuset av detta. Folkhälsomyndigheten skriver att studier från andra länder visar att det finns hinder för migranter att ta del
av mottagarlandets hälso- och sjukvård, exempelvis regler om begränsning för vissa grupper
såsom papperslösa eller asylsökande. Det kan också vara svårt att boka tider, registrera sig eller
fylla i blanketter, vara långt till vårdenheter och svårt att transportera sig dit, och dyrt att betala
för vård eller mediciner. Andra hinder är begränsade öppettider, tidspress för läkare, bristande
tolkningsmöjligheter, avsaknad av sjukförsäkring och brist på socialt nätverk. Förutom de strukturella faktorerna ovan kan det finnas skillnader i hur man tolkar sjukdomssymtom och begrepp
såsom hälsa och ohälsa, samt skillnader i kunskaper om hälso- och sjukvården liksom kulturell
eller religiös praxis. Språksvårigheter kan också vara en framträdande barriär i kontakten med
hälso- och sjukvården och bidra till sämre vård och sämre hälsoutfall. 8
Över tid har ohälsotalet minskat både i Tierp och i riket. Förändrat regelverk och förändrade
nivåer påverkar varför ohälsotalet främst bör ses som en relation mellan Tierp och riket. Tierps
ohälsotal har under perioden mellan 2008 och 2018 varit 1,4 gånger högre än rikets där kvinnors
ohälsotal minskat relativt riket medan männens ohälsotal ökat relativt riket.
Figur 34, ohälsotal i Tierp relativt riket 2008 – 2018 efter kön.
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Minskningen av ohälsotalet skedde under perioden 2008 och 2012 och sedan på nytt 2016 –
2018.
Figur 35, ohälsotal i Tierp och riket 2008 – 2018 efter kön.
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Huvudsakligen har minskningen skett i den äldsta åldersgruppen, 55 – 64 år men också i grupperna 45 – 54 år och 35 – 44 år. I gruppen25 – 34 år har ohälsotalet ökat svagt medan det för de
yngsta är relativt oförändrat.
Figur 36, ohälsotal i Tierp 2008 – 2018 efter ålder.
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Skillnaderna mellan Tierp och riket respektive länet finns i alla åldrar och oavsett kön. Ohälsodagarna är högre i Tierp för invånare oavsett utbildningsbakgrund, men detta gäller inte de utrikesfödda utan dessa skillnader ser ut att avse den inrikes födda befolkningen. Genomgående
har, som inledningsvis diskuterades, utrikes födda i många hänseenden oftare en mer utsatt
situation men vid analys av ohälsodagar framkommer inte samma mönster som när andra socioekonomiska variabler undersöks.
Figur 37, ohälsotal i Tierp, länet och riket 2018 efter bakgrundsvariabler, %.
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Lägst är ohälsotalet bland män i Månkarbo, Vendel och Västland. I Vendel har kvinnor också ett
lågt ohälsotal. Höga ohälsotal har kvinnor och män i Tierp södra, liksom kvinnor i Karlholm,
Mehedeby och Skärplinge.
Figur 38, ohälsotal per område i Tierp 2018 efter kön, %.
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2.5

DEMOKRATI OCH INFLYTANDE

Valdeltagandet är ett mått på den lokala demokratin. Ett högt valdeltagande ger de valda ett
starkare mandat som folkets företrädare.
I 2018 års riksdagsval var det 87,2 % av de röstberättigade i riket som valde att rösta, vilket
innebär att valdeltagandet ökade för fjärde valet i rad. Dessförinnan hade valdeltagandet I Sverige minskat stadigt vid varje val. Även om nivån var hög och ökande 2018 så varierade andelen
röstande mellan olika grupper i befolkningen. Tierp hade ett gott valdeltagande, högre än riket
och för kvinnor i samma nivå som länet.
Totalt sett röstade män och kvinnor i nästan lika stor utsträckning. Kvinnors valdeltagande var
lite drygt en procentenhet högre än männens – 87,8 jämfört med 86,5 % i Sverige, och två procentenheter högre i Tierp (89,3 jämfört med 87,2 %). Unga och äldre röstade i lägre grad än
övriga åldersgrupper både i riket och i Tierp.
Valdeltagandet bland svenska medborgare i riksdagsvalet 2018 skilde sig åt efter födelseland.
Högst är valdeltagandet, lite drygt 80 procent, bland svenska medborgare som har fötts i länder
i Nordamerika, Sydamerika eller Norden medan personer som fötts i ett europeiskt land som
ligger utanför EU utnyttjade sin rätt att rösta i lägst utsträckning, 68 procent deltog i valet 2018.
Samma mönster kunde man se även i 2014 års riksdagsval. Dessa uppgifter gäller riket i sin helhet och går inte att bryta ner på kommunnivå. I Tierps kommun röstade inrikes födda i större
utsträckning än utrikes födda i 2018 års riksdagsval, valdeltagandet var 90 % jämfört med 74 %.
Utrikesfödda har ett något högre valdeltagande i Tierp.
I figuren nedan har Tierp jämförts med riket för könen medan uppgifter för åldersgrupper och
födelseland inte är helt jämförbara med rikets och länets uppgifter och dessa har därför inte
lyfts in i figuren.
Figur 39, valdeltagande, riksdagsval, i Riket och Tierp efter vissa bakgrundsvariabler. Andel av röstberättigade, %.
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Det finns tydliga samvariationer både mellan utbildningsnivå och valdeltagande och mellan inkomst och valdeltagarande. Mer välutbildade väljer i högre grad att rösta, liksom invånare med
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högre inkomster. I Tierp har de områden där invånarna har högre utbildning, högre inkomster,
mer sällan är arbetslösa och i högre utsträckning är födda i Sverige ett högre valdeltagande.
Högst valdeltagande i samtliga tre val har Vendel. Lägst valdeltagande har Söderfors och Tierp
södra där också skillnaden mellan riksdagsval och landstings / kommunalval är stora. Invånare
som bor i dessa områden men inte är svenska medborgare väljer i lägre grad att rösta i dessa
val.
Figur 40, valdeltagande, riksdag- landstings- och kommunalval i Tierp efter område. Andel av röstberättigade, %.
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Skillnaden mellan riksdagsval och landstings / kommunalval utgörs i det närmaste uteslutande
av röstberättigade som inte är svenska medborgare eller är utrikes födda. I Karlholm, Skärplinge,
Söderfors och Västland röstade omkring 50 % av utrikes födda i kommunalvalen 2018.
Figur 41, valdeltagande kommunalval i Tierp efter område och födelseregion. Andel av röstberättigade, %.
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Som beskrivits är valdeltagandet, framför allt i kommunalval, lågt i Söderfors. Samtidigt är andel
nominerade i befolkningen i sin helhet under de tre valen 2010, 2014 och 2018 högt i Söderfors,
liksom också andel valda. Inte heller Tierp Södra har låga andelar nominerade och valda, vilket
står i rak motsats till valdeltagandet. Låga andelar nominerade och valda finns framför allt i Karlholm, Tierp Centrum och Tierp Norra och i Örbyhus, där trenden dock varit positiv under de
senaste tre valen.
Figur 42, andel nominerade och valda i allmänna val 2010, 2014 och 2018 relativt hela befolkningen, %.
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Samtidigt är andelen nominerade och valda utrikes födda i Tierp i sin helhet under de tre valåren
lägre än i befolkningen i sin helhet. Under åren 2010 och 2014 var ingen som valdes utrikes född.
Figur 43, andel utrikes födda bland nominerade och valda i allmänna val 2010, 2014 och 2018 relativt andel utrikes
födda i hela befolkningen, %.
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Det kan undersökas om det finns ett större politiskt engagemang i de områden där det finns fler
individer i utanförskap men att detta engagemang inte är representativt för hela befolkningen i
dessa områden.

2.6

NULÄGET I ETT STATISTIKPERSPEKTIV - SAMMANFATTNINGSVIS

Det går, utifrån de undersökta variablerna, att dela in kommunen i områden med en mindre
utsatt miljö, Månkarbo och Vendel, ett antal områden som varken är mer eller mindre utsatta,
och framför allt två områden, Tierp södra och Söderfors som är mer utsatta. Tabellen nedan har
gjorts genom att ett index har beräknats per analysvariabel. För exempelvis andelen med högst
gymnasial utbildning har andelen tagits fram för kommunen i sin helhet varefter varje område
relateras till snittet för kommunen. Värden lägre än 100 betyder att området har färre än snittet
för kommunen, exempelvis färre lågutbildade, och värden över 100 att området har fler än snittet för kommunen i den aktuella gruppen.
Ett område där det i vissa fall är högre index och i vissa fall lägre är Skärplinge. Relativt många
barn bor i familjer med låg ekonomisk standard men få är långtidsarbetslösa eller har långvarigt
ekonomiskt bistånd.
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Tabell 4, index för ett antal variabler 2018 i Tierp.
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3. KVALITATIV KARTLÄGGNING
I följande kapitel redogörs den kvalitativa kartläggningen av kommunens insatser mot segregation. Kapitlet är uppdelat i samma tematiska avsnitt som den kvantitativa delen, men här utgörs underlagen av intervjuer, fokusgrupper och dokumentstudier.






Vem bor var – Demografi och segregation inklusive trygghet
Barn och unga – Utbildning och Kultur och fritid
Ekonomisk utsatthet
Hälsa
Demokrati

I slutet av avsnitten lyfts även samverkan inom respektive område.

3.1

VEM BOR VAR – SEGREGATION UR ETT KVALITATIVT PERSPEKTIV

DEMOGRAFI OCH SEGREGATION
74 % av Tierps invånare bor i småhus. 21 % av invånarna bor i hyresrätter, vilket är den dominerande boendeformen Tierp Södra och i Söderfors. I Söderfors har det skett ett flertal nedläggningar vilka lett till fler utflyttningar av förvärvsarbetande än inflyttningar, vilket innebär ett negativt flyttnetto (se tabell 2 flyttnetto). Detta har resulterat i flera tomma lägenheter i området,
som sedan köpts upp av privata hyresvärdar. I intervjuer beskrivs att privata hyresvärdar därefter har erbjudit lägenheter till personer som har svårt uppfylla kraven för att få hyra bostad i
andra delar av landet. Resultatet av detta är att invånare med ekonomiska svårigheter till stor
del har koncentrerats till hyresrätter i Söderfors. I kommunens medborgardialog från 2019 lyfts
just Söderfors som otryggt kopplat till upplevelsen av att områdets sammansättning av invånare.
En respondent beskriver att inflytten av utrikes födda och socioekonomiskt svaga har koncentrerats till Söderfors, och att man vet vilka gator personerna bor på. Även Tobo beskrivs som
socioekonomiskt svagt där de flesta ”som ansökt om Sfi” bor på samma gata. I Tierps centrum
beskrivs en tydlig skillnad i socioekonomi om man bor på ena eller andra sidan järnvägen.
Elever från Swecos fokusgruppsintervjuer som bekräftar att de upplever Tierp som segregerat,
berättar att detta uppenbarar sig främst genom att ”de bor i olika områden”. En annan elev
beskriver att det på vissa ställen bor fler ”svenskar och att på andra ställen bor det fler invandrare”. Andra elever beskriver att järnvägen åtskiljer ”svenskar och invandrare”. Sammantaget
finns det hos eleverna en bred uppfattning om att det finns en rumslig åtskillnad av människor i
Tierp.
Det kommunala bostadsbolaget, Tierpsbyggen, erbjuder till stor del boenden som är till för den
yngre och äldre befolkningen, låginkomsttagare och/eller ensamstående med barn. En respondent från Tierpsbyggen berättar om tidigare elevboenden som gjordes om till enrumslägenheter
och snabbt blev uthyrda till yngre och äldre invånare. I dagsläget ska även ett äldreboende i
Söderfors byggas om till ett trygghetsboende för personer över 65 år, vilket kommer leda till att
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ett större antal villor blir tillgängliga i orten. Detta är positivt eftersom det finns en efterfrågan
hos barnfamiljer att köpa hus. Det kräver dock att äldre har alternativet att flytta till hyreslägenhet för att få igång de svaga flyttkedjorna. En respondent lyfter att det är vanligt att invånare
bor kvar en lång tid i villor, trots att en flytt till en lägenhet skulle innebära en enklare och bättre
vardag.
Flera respondenter som Sweco intervjuat vittnar om att Tierps stadskärna och varumärke för
centrum uppfattas som svag i kommunen. En förklaring som lyfts fram är att trots att det snart
gått 50 år sedan Tierp genom kommunreformen 1974 blev en kommun, är bruksorterna runt
om i kommunen fortfarande betydelsefulla, kanske till och med har större dragningskraft och
betydelse för invånarna än vad Tierp köping haft och har idag. De lokala identiteterna i orterna
är än idag starka i Tierp. I kommunens genomförda medborgardialog och i Swecos intervjuer
lyfter tjänstepersoner från olika förvaltningar fram ett större utbud och mer attraktivt Tierp
centrum som en möjlighet att skapa en gemensam nämnare i kommunen där medborgare kan
samlas över ortsgränserna. För att locka näringsidkare och utveckla ett levande centrum med
större utbud av restauranger och butiker, vilket även står högt på önskelistan enligt svaren i
Tierpsbyggens enkäter, uppges Tierps tätort behöva växa från 6000 till 10 000 invånare.
Samtidigt upplevs det finnas en avundsjuka som grundar sig på att många av de mindre orterna
i Tierp har förlorat många arbetstillfällen samtidigt som man upplever att centrala Tierp får mer
av satsningarna i kommunen. Ett exempel är krisen 2008 - 2009 som har gjort tydliga negativa
avtryck, tre fabriker lade ner under 00-talet i Karlholm. Få bland den äldre befolkningen har
kommit i arbete efter nedläggningarna och få unga bor idag området uppger en av intervjupersonerna.
Samverkan
Tierpsbyggen erbjuder tillsammans med socialtjänsten 40 bostadssociala kontrakt i kommunen.
Antalet var tidigare 100 kontrakt enligt respondenten från Tierpsbyggen, som poängterar att
samverkan fungerar bra. Tierpsbyggen bestämmer själva vilka som erbjuds lägenheter med målsättningen att skapa en heterogen sammansättning hyresgäster. När Tierpsbyggen inte har möjlighet att bistå med bostäder tar kommunen hjälp av privata hyresvärdar.
Tierpsbyggen har även en dialog med pensionärsrådet och PRO i kommunen för att hjälpa äldre
att ta steget från hus till lägenhet. Detta innefattar exempelvis information och visningar.

TRYGGHET
Flera respondenter lyfter att invånarnas upplevda otrygghet i Tierp snarare är koncentrerat till
specifika gator eller platser än hela områden. Detta bekräftas i fokusgruppsintervjuerna där elever uppger att mörka oupplysta områden, stationsområdet och ”andra sidan järnvägen” upplevs
som otryggt. Enligt en respondent från Tierpsbyggen uppger dock svarande i deras årliga hyresgästenkät att man generellt upplever sig vara trygg i Tierp.
En respondent från kommunen lyfter att det trygghetsskapande arbetet bland annat innefattar
arbete med belysning och blandad markanvändning, detta genom att bygga bostadsrätter i socioekonomiskt svaga områden som idag huvudsakligen består av hyresrätter. Det finns dock
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enligt respondenten vissa motsättningar att aktivt bygga hyresrätter i områden som domineras
av villor. Det görs enbart i liten utsträckning i dagsläget. Kommunen genomför trygghetsvandringar med Polisen som syftar till att identifiera otrygga områden och genomföra kontinuerliga
insatser, vilket sker i dialog med kommunens invånare och stadsbyggnadsförvaltningen.
Ur ett trygghetsperspektiv lyfter en respondent från Polisen vikten av att ha en områdespolis i
kommunen. Områdespolisen ska enligt respondenten vara kontaktskapande, trygghetsskapande och ha en stark lokal förankring. Områdespolisen syftar även till att ha hög närvaro i kommunens skolor samt bejaka en social roll i form av förtroendeskapande insatser. Tierp har inte
haft en områdespolis under ett antal år, men enligt respondenten kan nu den funktionen komma
att återinrättas.
Respondenten lyfter tidigare erfarenheter av rollen och berättar om elever hen mött som har
lågt förtroende för rättssystemet i helhet, men högt förtroende för den lokala områdespolisen.
I dessa fall har elever vågat berätta om sin oro för sina vänner - information som eleven annars
inte hade delgett via 114 14. Förtroendebaserad kontakt med kommunens unga och skolans
lärare skapar goda förutsättningar i det förebyggande polisiära arbetet, oavsett om det innebär
att stoppa rekrytering eller genomföra hembesök vid misstanke om exempelvis narkotikabruk.
Förebyggande arbete har dock, som respondenten uttrycker det, låg prioritering eftersom det
inte ger resultat direkt. Det krävs ett långsiktigt arbete och tålamod för att ta del av insatsernas
effekter.
Respondenten från Polisen menar att det förtroendeskapande arbetet är en nyckel i att motverka segregation. Ett högt förtroende för rättssystemet innebär att man vid problem har förtroende att vända sig till samhället för hjälp, istället för att hantera det på egen hand.
Samverkan
Den lokala förankringen hos kommunpolisen och/eller områdespolisen skapar goda förutsättningar för samverkan på kommunal nivå. Respondenten från Polisen lyfter betydelsen av samverkansforumet Lägesbild i Tierp med representanter från skolor, socialtjänst, ungdomsmottagning och polis. Samverkansforumet verkar brett men är just nu vilande på grund av den rådande
pandemin. Respondenten är även samverkande part i Länsstyrelsen Uppsalas brottsförebyggande arbete.

3.2

BARN OCH UNGA

UTBILDNING
I Tierps kommun finns elva grundskolor fördelade på tio orter i kommunen. Dessa skolor är uppdelade i rektorsområden vilket innebär att elever ofta går i den skola som de geografiskt sett
tillhör. Indelningen, med de områden som ingår i respektive område i Tierp, leder till att boendesegregation och skolsegregation ofta går hand i hand.
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Tierps fyra högstadieskolor är fördelade mellan Örbyhus, Skärplinge och två skolor i centralorten
Tierp. I rektorsområdet Nordöstra Tierp ingår skolan i Skärplinge. Centralskolan har främst elever från Norra Tierp men ingår i samma rektorsområde som exempelvis Månkarbo. Samtidigt
går elever från Söderfors i Aspenskolan i Tierp tillsammans med elever från södra Tierp, de två
socioekonomiskt mest utsatta delarna i Tierp. 9
Elevernas måluppfyllelse varierar mellan boendeområden och mellan skolor, något som belysts
i den kvantitativa delen i tabellerna 15 - 17. Exempelvis var år 2018 strax över 60 % av de elever
som bodde i Söderfors och som avslutade årskurs 9 gymnasiebehöriga medan över 90 % av boende i Vendel, Skärplinge och Norra Tierp nådde gymnasiebehörighet. De skolor som i högre
utsträckning har elever som årligen blir gymnasiebehöriga är de skolor där elever boende i områden som Norra Tierp och Månkarbo går. Behörigheten till gymnasieskolan är lägre i Aspenskolan där elever från Söderfors och Södra Tierp går, samt Örbyhusskolan.
Inom kommunen har för- och nackdelar med att erbjuda grundskolor i de flesta av kommunens
orter diskuterats och en skollokalutredning har genomförts10. En grundskola bidrar till en mer
levande ort och innebär en mötesplats för ortens invånare, menar en respondent från landsbygdsföreningen Utveckla Örbyhus Tobo. Samtidigt menar en annan respondent att kan det finnas svårigheter med att hålla en jämlik kvalitet på samtliga grundskolor i kommunen. En respondent från kommunen lyfter att decentraliseringen av skolor och tanken kring den lokala och nära
belägna skolan är god ur ett ”bullerbyperspektiv”, men att det skapar en skörhet i termer av
jämlik kvalitet. Liknande resonemang har framkommit i en av kommunen tidigare genomförd
lokalutredning. Vidare uppges i intervjun att mindre skolor på stora geografiska avstånd har lett
till en stor handlingsfrihet i hur skolorna ska styras och därmed även en bristande samsyn på
kommunövergripande nivå.
En respondent påpekar att det inte är möjligt att styra vart människor väljer att bo, men det går
att styra vart elever går i skolan och på så vis påverka deras förutsättningar för att få en utbildning av hög kvalitet. I de workshops som genomfördes i samband med skollokalutredningen
kommenterades att den gräns som idag delar in centralorten i öst – västlig riktning istället skulle
kunna dras i nord – sydlig riktning och därmed bryta hur boendesegregationen lever vidare i
skolsegregation.
En annan respondent lyfter att elever i decentraliserade skolor inte får samma typ av utbyte
med andra elever, vilket den centrala gymnasieskolan bidrar till. Respondenten menar att centraliserade grundskolor för samman ungdomar från olika orter vilket får ungdomar att röra på sig
över ortgränser, något som är avgörande för att skapa en mer jämlik skola och lika möjligheter
för kommunens unga. I fokusgruppsintervjuerna bekräftar flera elever denna bild. Eleverna umgås främst med varandra inom skolan. De elever som träffar vänner utanför skolan gör detta på
grund av gemensamma fritidsaktiviteter, vilket innebär att för elever som inte deltar i olika fritidsaktiviteter blir umgänget på skolan av än större betydelse. Flera elever lyfter även detta som

9 Se

kommunens hemsida, https://www.tierp.se/tierp.se/forskola-och-utbildning/skolbarn-6-16-ar/grundskolor.html
10 Lokalutredning skola och förskola i Tierp kommun, Sweco 2018-11-30
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en anledning till att söka gymnasium utanför Tierp, för att träffa nya människor, få en nystart
och ”slippa” gamla bekanta, som en elev uttrycker det. Samtidigt beskrivs en trend där allt fler
gymnasieungdomar väljer gymnasium i Tierp och att de trivs. Här finns en diskrepans mellan
kommunens bild av att ungdomar söker sig utanför kommunen för utbildningar som inte erbjuds
i Tierp, och ungdomarnas strävan efter att träffa andra och komma bort från Tierp.

KULTUR OCH FRITID
Flera respondenter lyfter det förebyggande arbetet som avgörande i att motverka segregation
och vikten av att kunna erbjuda gratis kultur- och fritidsaktiviteter för kommunens unga. Gratis
aktiviteter har enligt respondenterna visat sig vara en effektiv metod för att fånga upp barn och
unga från socioekonomiskt svaga områden där ekonomin tidigare varit hinder för deras deltagande. Exempelvis har Tierps kommun en fritidsbank där invånare kan låna sport- och fritidsprylar gratis. Ett annat exempel är Kulturskolan som åker runt till alla skolor och erbjuder elever att
på lektionstid delta i Kulturskolans aktiviteter. Kulturskolan erbjuder även deltagande för en reducerad avgift. Det finns även fritidsgårdar på flera orter, men dessa lockar inte alla ungdomar.
Flickor är underrepresenterade och det pågår ett arbete för att locka fler tjejer till fritidsgårdar
och föreningsliv. Kommunen stödjer föreningslivet genom bidrag för att verksamheterna ska
kunna erbjuda aktiviteter med lägre deltagaravgift för kommunens invånare.
De bidrag som kommunens föreningar kan söka innefattar bland annat aktivitetsbidrag, lokaloch anläggningsbidrag samt investerings- och underhållsbidrag. En respondent från kommunen
berättar att kommunens föreningar är duktiga på att söka statligt lokalt aktivitetsstöd (LOK)-stöd
och det finns en god dialog mellan kommunens föreningar och RF-SISU Uppland. Tidigare hade
kommunen även ett statsbidrag där föreningar kunde söka medel för att genomföra gratis sommarlovsaktiviteter. Detta resulterade i ett smörgåsbord av aktiviteter som de unga kunde ta del
av. Samma respondent berättar vidare om ett integrationsprojekt som för ett antal år sedan
drevs av kommunen. Föreningar kunde söka bidrag inom ramen för projektet, vilket i ett fall
resulterade i två minibussar som plockade upp unga från olika delar av kommunen. Dessa insatser lyfts som positiva, men flera respondenter saknar det långsiktiga perspektivet i kommunens
arbete med kultur och fritid, något som projektverksamhet generellt sett saknar.
Tierp beskrivs ha ett starkt föreningsliv. Det finns många aktiva föreningar och en bredd i aktivitetstyper. Trots detta finns det hinder för vissa barn och unga att delta i föreningslivet. En respondent från kommunen lyfter att ett sådant hinder är avstånden. Tidigare var deltagande i
föreningslivet i större utsträckning kopplat till den ort man var bosatt i och ortens unga tog sig
till aktiviteterna i närområdet på egen hand.
Idag har ortsgränserna suddats ut vilket också har påverkat och förändrat föreningslivet som nu
i större utsträckning kan locka aktiva från hela Tierp. Detta är positivt i den bemärkelse att fler
invånare kan ta del av ett bredare utbud av aktiviteter och att gemenskapen innefattar invånare
från flera delar av Tierp. Eleverna från fokusgruppsintervjuerna lyfter just detta. De elever som
träffar och umgås med unga från andra skolor och orter gör detta genom gemensamma fritidsaktiviteter. Detta är dock avgränsat till unga som har möjlighet att få skjuts av föräldrar eller på
annat sätt få hjälp att ta sig till aktiviteterna. Enligt respondenten från kommunen bidrar
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decentraliseringen av aktiviteter till att det lokala föreningslivets utbud minskar. Respondenten
menar att effekten av att fler unga deltar i aktiviteter utanför hemorten är att föreningar slås
ihop, då underlaget av unga minskar i det lokala upptagningsområdet. Denna decentraliering
hade inte varit problematisk om det inte hade riskerat att vissa barn och unga hamnar i kläm när
avståndet blir en avgörande faktor för deltagande i kultur- och fritidsaktiviteter. Samma respondent lyfter att det exempelvis saknas kollektivtrafik till Hållnäs, vilket bidrar till isolation hos vissa
barn och ungdomar i glesa glesbygder. En respondent från kommunen berättar att det är viktigt
att Kulturskolan möjliggör för elever att prova på aktiviteter under dagen när alla är samlade på
lektionen, för att geografiska avstånd, när eleverna åkt hem, inte ska påverka möjligheterna till
deltagande. Detta påpekas även av flera elever i fokusgruppsintervjuerna. Eleverna uppger att
de önskar fler busstider ute i orterna för att kunna röra sig fritt i kommunen.
Vidare berättar en respondent från kommunen om medborgardialoger som kommunen genomförde under 2019 inför arbetet med översiktsplan 2050. Där framkom det bland annat att barn
och unga som yttrade sig om Tierps utveckling inom ramen för Kultur och fritid önskade att ett
badhus skulle byggas i centrala Tierp. De vuxna som kommunen talade med önskade att badhuset skulle byggas i sina respektive tätorter. Detta är en bild som även bekräftas i Swecos samtal
med elever i grundskolan. Unga betraktar Tierps centrum som en förlängning av sina hemorter,
och ser det därmed inte som ett problem att ta sig till de centrala delarna i Tierp för att nyttja
aktiviteter. Vuxna medborgare är däremot mer måna om att utveckla sina hemorter.
Samverkan
Enligt respondenter från kommunen finns det en god samverkan mellan Individ- och familjeomsorgen, Vård och omsorg samt Kultur och fritid i kommunen. En respondent lyfter dock att
samverkan sker i större utsträckning gällande äldre barn (exempelvis kring UVAS), men att det
ofta sker för sent när situationen redan är problematisk. Respondenten önskar ett mer förebyggande arbete med samverkan redan i förskolan, för att fånga upp unga som riskerar att hamna
i utanförskap eller mellan stolarna.
Det finns en samverkan i kommunen vid namn SambaT (Samverkan kring barn i Tierp) som syftar
till att stärka och förbättra samverkan mellan Individ- och familjeomsorg och Utbildning. Insatsen kritiseras i viss mån och behovet av en utvärdering tas upp.
Kommunens verksamhet inom Kultur och fritid har god samverkan med föreningslivet inom ramen för de föreningsstöd som erbjuds.

3.3

EKONOMISK UTSATTHET

Tierps kommun har ett starkt civilsamhälle med bland annat flertalet arbetsintegrerande sociala
företag (ASF) som stödjer personer långt utanför arbetsmarknaden. Individer som arbetar på de
arbetsintegrerade sociala företagen Kretsloppet eller Spektra stod tidigare av olika anledningar
utanför arbetsmarknaden. En respondent berättar att det exempelvis kunde bero på en bakgrund av psykisk ohälsa, funktionsnedsättning/-variationer, drogproblematik eller för att utrikes
födda individer redan står långt från arbetsmarknaden.
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Samma respondent berättar att de anställda jobbar på verksamheten mellan tre månader och
tre år. En del av lönen finansieras med hjälp av lönebidrag från Arbetsförmedlingen. En respondent från ett ASF berättar att lönebidraget ligger på 60 till 80 procent, varav resten av lönen
finansieras av inkomster från verksamhetens försäljning av tjänster och produkter. Detta kan
innefatta second hand-försäljning, städtjänster, att hämta upp dödsbon och genom avtal om
arbetsträningsplatser till kommunen. När lönebidraget från Arbetsförmedlingen är slut återgår
flera av de tidigare anställda till arbetslöshet och isolation. Respondenten menar att isolationen
är ett resultat av arbetslösheten, och önskar att personerna som får slut på lönebidrag får arbeta
kvar på verksamheten så länge de behöver. Detta skulle inte enbart innebära en vinst för personens välmående, men även en vinst ur ett samhällsekonomiskt perspektiv.
Kretsloppet har även ett samarbete med Borgenkyrkan samt ett antal livsmedelsbutiker i kommunen. Genom att ta hand om matavfall från livsmedelsbutikerna ska civilsamhällesaktörerna
leverera matkassar till personer med låg inkomst. Eftersom matkassarna planeras att levereras
regelbundet genom ett abonnemang, ges verksamheterna löpande direktkontakt med personer
som har det tufft. Detta innebär att aktörerna parallellt med leveranserna även kan fånga upp
personerna med hjälp av olika insatser.
Borgenkyrkan erbjuder även verksamheter som syftar till att integrera människor som av olika
anledningar hamnat utanför samhället. Ett sådant initiativ är scouterna, där barn med föräldrar
som exempelvis ej kan bekosta ridskola får möjlighet att delta i föreningslivet. Borgenkyrkan har
även en så kallad omsorgsgrupp som tar kontakt med människor som faller mellan stolarna och
ett språkcafé för nyanlända, där ideellt engagerade personer även hjälper nyanlända med administrativa sysslor som kan vara svåra att förstå som ny i Sverige.

Samverkan
Tierps kommun arbetar för närvarande med en lokal överenskommelse (LÖK) som enligt en respondent förutspås vara klar under våren 2022. Syftet med LÖK:en är att underlätta samverkan
mellan kommunen och civilsamhället. En annan respondent berättar att kommunen samverkar
med delar av det civila samhället genom Idéburet offentligt partnerskap (IOP). Riktlinjerna för
IOP i kommunen fastställdes under 2020. Kommunen har enligt en respondent ingått i IOP med
kvinnojouren, brottsofferjouren och sociala företag i kommunen. Syftet är att tillvarata de resurser som finns i det lokala samhället och samverka med dessa.
Vidare lyfter en respondent från kommunen att samverkan med Arbetsförmedlingen påverkats
av omorganiseringen inom myndigheten. Med omorganisationen har de lokala handläggarna
tagits bort. Respondenten upplever att den Arbetsförmedlingens förändrade uppdrag innebär
ett ökat ansvar för den arbetssökande individen. Kommunen tycker sig redan se effekter av detta
genom en ökning av unga vuxna med försörjningsstöd och inskrivna på arbetsmarknadsenhetens verksamhet Arken.
Även de arbetsintegrerade sociala företagen uppger att deras arbete har försvårats i och med
Arbetsförmedlingens förändrade uppdrag. En respondent menar att lokala kontaktpersoner är
avgörande för deras typ av verksamhet, vilket påverkats i negativ bemärkning på grund av myndighetens omorganisering. En respondent berättar dock att deras ASF har god kontakt med
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Arken, som har cirka hundra inskrivna enligt respondenten. Platserna på deras ASF skulle dock
behöva fördubblas för att kunna möta Arkens behov, enligt samma respondent.
I detta avseende önskar de arbetsintegrerade sociala företagen ytterligare samverkan med kommunen gällande de lokala tjänster som verksamheterna erbjuder. En respondent berättar att
deras ASF skulle kunna utföra fler städtjänster, men att de har svårt att ta plats i kommunens
upphandlingar. Vidare menar respondenten att en systematisk uppföljning av personer som arbetstränar på ett ASF kunna påvisa de besparingar som verksamheten innebär för kommunen
och det sociala stöd som gemenskapen bidrar till.
Slutligen lyfter också Borgenkyrkan att de önskar en närmre dialog med kommunen om hur deras verksamhet kan komplettera kommunens verksamhet. Exempelvis vill Borgenkyrkan samverka mer med skolan. Hos Borgenkyrkan finns engagerade som vill hjälpa till att inkludera exempelvis genom att erbjuda en ”mormor” till barn som skulle behöva någon att prata med. Representanter för civilsamhället uttrycker att deras breda kontaktnät och goda lokalkännedomen
genom en stärkt samverkan med kommunen kan nyttjas i större utsträckning och på så sätt både
arbeta förebyggande och stödja och hjälpa personer i behov.

3.4

HÄLSA

Pandemin som nu pågått under ett år har, liksom rapporterats från övriga landet, drabbat socioekonomiskt svaga grupper i Tierp i högre utsträckning. Vid en intervju beskrivs att de som bor
nära en testcentral i allmänhet testar sig, men att invånare som bor nära vårdcentralen, belägen
i det socioekonomiskt mer utsatta Södra Tierp, inte testade sig trots att många såg tältet. Ett
annat exempel som lyfts är personer boende på en namngiven, mer socioekonomiskt utsatt,
gata som inte testar sig. Respondenten menar att det, vid den typ av händelser som pandemin
utgör, blir tydligt vilka grupper som inte nås eller av andra skäl inte kommer till vården och att
den kunskapen är viktig att ha med sig vid planering av insatser framöver.
En respondent lyfter frågan kring äldreomsorgen likt skolfrågan som en fråga om decentralisering/centralisering. Dels framkommer upplevelsen av att en decentraliserad skola kostar
pengar, medel som hade behövts inom vården, dels upplevs motsvarande problem i omsorgen
om de äldre. Decentraliserade boenden och att många äldre bor kvar hemma gör att det är svårt
för personalen att ta sig till de äldre och respondenten efterlyser en centralisering eller åtminstone boenden i flera orter.
I en intervju beskrivs att gruppen med psykisk ohälsa fått en mer utsatt situation liksom individer
med neuropsykiatriska funktionshinder, NPF. Det beskrivs att gruppen tidigare exempelvis
kunde söka jobb själva men att startsträckan nu är mycket längre. Det beskrivs också att utlandsfödda kan vara långt från arbetsmarknaden och att det är svårare att nå gruppen utlandsfödda
med missbruk.
Gruppen med NPF återkommer i en annan intervju där det lyfts att det ges ett gott stöd till barn
men att det blir svårt när personerna närmar sig arbetslivet. Framför allt beskrivs i intervjun en
problematik kring kvinnor med NPF. De lyckas oftare dölja sina svårigheter och har mer sällan
en diagnos. Det upplevs också som har psykiatrin har lägre kunskaper kring dessa kvinnors
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problembild. Intervjupersonen beskriver det som att det finns både ett upplevt och faktiskt utanförskap och ofta en diskriminering som grundar sig på okunskap.
En annan aspekt på hälsa är befolkningens eget hälsofrämjande arbete form av rörelse. Forskning visar idag att barn är alltför stillasittande och att 44 % av pojkarna och 22 % av flickorna
idag når den rekommenderade nivån på 60 minuters fysisk aktivitet om dagen. RF-SISU Uppland
vill att rörelse blir en naturlig del av lärandet och lärmiljön och att skolledare och skolpersonal
bidrar till att uppmuntra rörelseaktiviteter och utforma skolgårdar som inbjuder till rörelse och
har i samarbete med Tierps kommun startat upp projektet Rörelsesatsning i skolan som genomförts på kommunens alla grundskolor. Målet är att de insatser som görs är hållbara och långsiktiga och att de med tiden blir en del av den ordinarie verksamheten. Med enkla medel som att
måla upp rörelsebanor på skolgården eller ordna hopprepsvecka ökas barnens aktivitet. Från
årsskiftet deltar fler skolor i andra kommuner i Uppland i rörelsesatsningen.

Samverkan
Det uppges i intervju finnas en nära samverkan mellan socialpsykiatri, boendestöd, kuratorer
och gula villan men att det finns ett behov av att utveckla samarbetet. Det sker också mycket
samarbete i att få ut individer i arbete men att det är svårt vad gäller gruppen med neuropsykiatriska funktionshinder och utrikesfödda. Det upplevs som att företagen har brist på tid och är
alltför resultatinriktade och att det inte finns tid att ta emot dessa individer. Det uppges behövas
ett större arbete i riktning mot socialt ansvarstagande.
Andra sätt att samverka är att locka in familjer via föreningsliv eller kyrkan. Ett barn som spelar
fotboll kan vara en väg att nå familjen.
Generellt upplevs kommunen arbeta på ett bra sätt men att vissa verksamheter kan vara lite var
och en i sin bubbla och att samarbetsformer behöver utvecklas.
Det finns också en god samverkan mellan RF-SISU Uppland, kommunen och idrottsföreningarna.
RF-SISU Uppland har en utsedd föreningskonsulent som arbetar specifikt med Tierp som ansvarsområde och stöttar föreningarna i kommunen, bland annat i att söka LOK-stöd.

3.5

DEMOKRATI

Delegationen mot segregation, Delmos, publicerade i mars 2020 rapporten En demokrati för
alla11. Rapporten sammanfattas på Delmos hemsida på följande sätt:
Demokratin i Sverige står på en stark grund, med ett högt valdeltagande och många som deltar
i det demokratiska samhället. Samtidigt visar Delegationen mot segregations rapport att det
finns skillnader mellan områden utifrån deras olika socioekonomiska förutsättningar, det vill
säga att det verkar finnas en koppling till segregation.

11

https://www.delmos.se/wp-content/uploads/2020/03/en_demokrati_for_alla_tillganglig.pdf
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Resultaten visar att även när hänsyn tas till exempelvis kön, utbildningsnivå och födelseland,
kvarstår det en demokratisk ojämlikhet mellan olika områden. Det kanske mest alarmerande
resultatet rör valdeltagandet. Deltagande i valen är särskilt viktiga i en demokrati och är på ett
sätt det mest jämlika: en människa, en röst. Det finns dock stora skillnader. Valdeltagandet i
riksdagsvalet är närmare 19 procentenheter lägre i områden med socioekonomiska utmaningar
än i områden med goda socioekonomiska förutsättningar. I valen till landstings- och kommunfullmäktige är skillnaden ännu högre; 23 procentenheter.
Fler i områden med socioekonomiska utmaningar har dessutom avstått från att delta politiskt
av rädsla för hot, trakasserier och våld och det finns också skillnader när det kommer till intresset
för politik samt tillit till människor och till samhällsinstitutioner. Cirka 61 procent av de boende i
områden med socioekonomiska utmaningar är medlemmar i minst en förening medan motsvarande siffra för riket i stort är cirka 76 procent.
Även skillnader mellan stad och land kan urskiljas i rapporten, då områden på exempelvis landsbygden i många fall liknar områden med socioekonomiska utmaningar, bland annat när det gäller intresset för politik och den egna upplevelsen av att vara delaktig samt av att känna sig behövd i samhället.
– Skillnader i demokratisk delaktighet mellan olika områden kan riskera att leda till att politiska
beslut gynnar områden där delaktigheten är högre och missgynnar områden där den är lägre.
Dessutom förlorar samhället viktiga röster och perspektiv och har sämre förutsättningar att bli
ett samhälle för alla.
Samtidigt visar rapporten att det finns en outnyttjad potential till demokratisk utveckling. Boende i områden med socioekonomiska utmaningar anger visserligen att de är mindre intresserade av politik än boende i andra områden, men de är lika intresserade av samhällsfrågor generellt och i många fall mer intresserade av det som händer ute i världen. Det är ett intresse som
samhället måste ta tillvara.

Som beskrivits i den kvantitativa delen i rapporten skiljer sig valdeltagande i Tierp åt på samma
sätt som beskrivs i Delmos rapport för riket. Invånare som inte är svenska medborgare är inte
röstberättigade i riksdagsvalen men väl i landstings- och kommunalvalen om de varit folkbokförda i landet i tre år och är folkbokförda i den aktuella regionen och kommunen. I Skärplinge,
Söderfors och Västland har utrikes födda ett deltagande i kommunalval kring 50 %. Högst deltagande i kommunalval har inrikes födda i Vendel, en ort med närhet till Uppsala, fler välutbildade
invånare och få arbetslösa. I figur 43 i den kvantitativa delen beskrivs också att andel utrikes
födda bland nominerade och valda i allmänna val är betydligt lägre än i befolkningen i sin helhet.
Demokrati och segregation är, som Delmos beskriver, tätt sammanflätade. Individer som upplever utanförskap tar i lägre utsträckning tillvara sina demokratiska rättigheter. Det kan i sin tur
leda till att de områden där det demokratiska deltagandet är högre också gynnas av politiska
beslut. och att de invånare som i högre grad upplever utanförskap saknar tilltro till samhället
och skapar egna lösningar utanför rättsstatens kontroll.
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I Regeringens långsiktiga strategi för att minska och motverka segregation12 lyfts civilsamhället
som en central del av demokratin. De föreningar som är verksamma i socioekonomiskt utsatta
områden lyckas i större utsträckning fånga upp underrepresenterade grupper och erbjuda dem
mötesplatser och utrymme att förändra sin situation. Sådana föreningar har ofta svårare ekonomiska förutsättningar och sämre möjligheter att utveckla sin verksamhet. Även i de intervjuer
som gjorts i Tierp har framkommit föreningslivets betydelse. För ungdomar ger det andra kontaktytor och möjlighet att träffas, ett barn som idrottar kan skapa en kontaktväg och så vidare.

12

Regeringskansliet 2018
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4. SAMMANFATTANDE ANALYS OCH UTVECKLINGSOMRÅDEN
I detta avslutande avsnitt ges en sammanfattande analys av segregationen i Tierps kommun.
Sweco lämnar även kommentarer på utvecklingsområden som underlag för kommunens fortsatta arbete.

4.1

BEGRÄNSAT UTRYMME FÖR BEGREPPET SEGREGATION I KOMMUNENS STYRDOKUMENT

Baserat på intervjuerna och dokumentstudierna visar kartläggningen på att begreppet segregation ges ett relativt begränsat utrymme i strategier och planer. Segregation används inte genomgående som intern problemformulering, vilket kan få konsekvenser för Tierps prioritering av frågorna samt inriktningen för arbetet. En respondent från kommunen lyfter att begreppet ej används internt, utan att man istället pratar om människor i utanförskap. Att koppla kommunens
utmaningar till trygghet, utanförskap och utsatthet kan anses vara mer verksamhetsnära och
innebära operativa insatser, samtidigt som segregation istället betraktas som en strategisk utmaning. Det finns dock en risk med att begreppen trygghet, utanförskap och utsatthet ersätter
begreppet segregation. Dessa begrepp signalerar att segregation är ensidigt och enbart kan förklaras av utsatta områden och människor i utanförskap.
Detta är inte hela sanningen då segregation är ett relationellt fenomen. Om det finns segregerade områden med exempelvis en överrepresenterad andel invånare som har låg utbildningsnivå, är utomeuropiskt födda och bor i hyresrätt, finns det även segregerade områden med en
överrepresenterad andel invånare som har hög utbildningsnivå, är födda i Sverige och bor i villor.
Eftersom segregation är relationellt kräver det därför att insatser genomförs åt båda håll, exempelvis genom att bygga hyresrätter i villaområden och bygga bostadsrätter i hyresrättsområden.
Ett första steg är dock att begreppet segregation får ta plats i kommunens problemformuleringar.

4.2

SKOLSEGREGATIONEN FÖLJER BOENDESEGREGATIONEN

Elever i Tierp går i stor utsträckning i de skolor de tillhör, där kommunen delats upp i fyra rektorsområden med vardera en högstadieskola. Detta leder till att boendesegregation och skolsegregation ofta följer och förstärker varandra. Skolsegregation och boendesegregation är svår
att skilja åt när en kommun är så pass geografiskt utspridd. Mindre skolor kan slås samman om
de ligger geografiskt på rimliga avstånd och gränser för rektorsområden kan ses över under
samma förutsättningar. Den gräns som delar in centrala Tierps högstadieelever på de två skolorna Aspenskolan och Centralskolan är en sådan gräns som skulle kunna ändras.
I tidigare avsnitt har de mindre skolorna diskuterats. Det gäller generellt i alla kommuner att få
elever per lärare och lokaler som inte utnyttjas helt, innebär stora kostnader per elev. Detta är
resurser som tas från den gemensamma budgeten för utbildning. Ett litet antal elever med höga
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skolkostnader innebär mindre medel till övriga elever. Med detta som utgångspunkt, och då
resurser till skola aldrig är obegränsade, är ett ställningstagande kring resursfördelning på ett
övergripande plan nödvändigt. Både utifrån ett likvärdighetsperspektiv, utifrån prioriteringar för
att öka måluppfyllelsen i skolan och utifrån ett kommungemensamt perspektiv.
Vid sidan av arbetet med att uppnå en större integration mellan elever är resursfördelning viktig.
Arbetet här omfattar inte bara hur medel fördelas, utan i än högre utsträckning hur fördelade
medel kan användas och vilka centrala resurser som behövs för att minska skillnaderna och lyfta
måluppfyllelsen totalt sett. Medlen i sig leder inte till att fler elever når målen, det är hur medlen
används som är avgörande.
Skolverket genomför årligen enkäter till elever i landets kommuner. Våren 2020 genomfördes
enkäten bland annat i Tierp. 5 % av eleverna i årskurs 9 svarade ”stämmer helt och hållet” på
frågan om de kan rekommendera sin skola, att jämföra med rikets 19 %. I gymnasiet är eleverna
mer nöjda generellt men Tierps elever ligger under riket. 16 % av de svarande på Högbergsgymnasiet svarar att det stämmer helt och hållet att jämföra med rikets 38 %. Vid en genomgång av
enkäterna, som ställs från förskoleklass och upp till gymnasiet, framkommer en känsla av låg
förväntan och bristande intresse. Det är inte främst de praktiska frågorna som bedöms lågt,
utan mer vad lärarna förväntar sig av eleverna och vilket intresse som eleverna har för skolarbetet. Här behövs ett arbete göras.
I avsnittet Utbildning samt Kultur och fritid påpekades att elever främst umgås med varandra
inom dina respektive skolor. De elever som har vänner och bekanta utanför skolan möts genom
gemensamma fritidsaktiviteter. Detta är självklart positivt ur en segregationsbrytande bemärkelse, men förutsätter att alla elever har lika möjligheter att ta del av fritidsaktiviteter utanför
hemorten. Eleverna i fokusgrupperna beskriver att det inte alltid är möjligt på grund av avstånd,
bristande kommunikationer och varierande möjligheter för elever att få skjuts till sina aktiviteter.
Baserat på denna kartläggning kan det konstateras att det finns en segregation inom skolan som
går hand i hand med boendesegregationen. Där behöver ett arbete göras. Men segregationsfrågan kan inte separeras från Tierps generella utmaningar inom skolan, det behövs en helhetssyn
på hur skolan kan utvecklas och bli bättre. Två skolor i kommunen ingår i Skolverkets satsning
”Samverkan för bästa skola” och det pågår även i övrigt ett hårt arbete i kommunen för att lyfta
Tierp som skolkommun. Skolan har en central funktion i arbetet för att bryta utsatthet. En jämlik
skola av god kvalitet är en nyckelfaktor för att bryta utsattheten och stärka individers möjligheter, vilket stärker bilden av Tierp som en attraktiv kommun att leva och verka i.

4.3

BOENDESEGREGATIONEN

Som konstaterats i tidigare avsnitt underblåser boendesegregationen skolsegregationen. Kartläggningen pekar på att Tierp har en boendesegregation som förstärker den geografiska uppdelningen av invånare utifrån socioekonomiska faktorer och etnicitet. Detta bidrar bland annat till
att elever som till större andel har vårdnadshavare med högre utbildning och lägre andel arbetslösa koncentreras till vissa skolor och tvärtom (se figur 16–18).
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I Tierps kommun bor flest utrikes födda i Tierp Södra följt av Söderfors. Bland dessa bor flest
nyanlända i Söderfors medan invandrare som varit i Sverige 4 – 9 år eller mer än 10 år oftare bor
i Tierp Södra. I områdena Hållnäs, Vendel och Västland bor få utrikesfödda oavsett vistelsetid i
Sverige. Majoriteten av Tierps invånare, hela 68 %, bor i småhus med äganderätt. Flest invånare
som bor i småhus med äganderätt bor i Vendel, Västland och Mehedeby, i samtliga fall kring 90
%. 5 % av Tierps invånare bor i bostadsrätter och 21 % i hyresrätter i flerbostadshus, där hyresrätterna dominerar områdena Tierp Södra och Söderfors.
Bostadssegmenteringen, alltså koncentrationen av en viss bostadstyp eller upplåtelseform i
olika områden, försvårar för individer att flytta inom kommunen vid förändrad ekonomi eller
livsstil. I Vendel finns nästan uteslutande småhus. Om det av olika skäl inte längre är möjligt att
bo i ett småhus finns små möjligheter att bo kvar på orten. Det samma gäller Månkarbo och
Västland. Bostadssegmenteringen försvårar därmed att den socioekonomiska sammansättningen förändras inom kommunens olika områden. Forskning visar på att blandade upplåtelseformer och ett områdes socioekonomiska sammansättning påverkar barns studieresultat. Genom blandade upplåtelseformer kan barn från socioekonomiskt svaga familjer finna arbetsföra
och välutbildade förebilder i sitt närliggande område13.
Baserat på Swecos intervjuer uppfattas Tierps kommuns arbete med blandade upplåtelseformer
främst fokusera på att bygga bostadsrätter i områden med stor andel hyresrätter. Kommunen
bör även rikta insatser mot socioekonomiskt starka områden genom exempelvis hyresrätter i
områden som domineras av småhus och bostadsrätter. Som tidigare konstaterats är segregationen relationell, varför insatser för att minska bostadssegmenteringen behöver göras inom
både de socioekonomiskt svaga och de socioekonomiskt starka segregerade områdena.

4.4

LÅNGSIKTIG OCH FÖREBYGGANDE SAMVERKAN INOM KOMMUNEN

Tierps kommuns implementering av målsättningarna för Agenda 2030 vittnar om ett ambitiöst
omtag gällande den sociala, ekonomiska och miljömässiga hållbarheten i kommunen. En respondent som Sweco har intervjuat lyfter att Agenda 2030 uppmuntrar till samverkan eftersom målstrukturen är övergripande för kommunens verksamheter. Målsättningarna är höga, långsiktiga
och integrerade i verksamheterna, vilket uppges vara en nyckel i ett framgångsrikt arbete mot
segregation. Det finns däremot skäl att vara uppmärksam på ägandeskapet i frågan, eftersom
kommunens tillitsbaserade styrmodell innebär att ansvaret för att styra och samverka kring frågorna i stor utsträckning ligger på utskottsnivå. En respondent menar exempelvis att det finns
brister i implementeringen av målstrukturen eftersom dokumentet saknar ett ägandeskap.
Vidare lyfter respondenter i Swecos intervjuer önskan om en kontinuerlig förvaltningsövergripande samverkan. Detta torde förenklas av den gemensamma målstrukturen och förhindra arbete i stuprör. Sweco uppfattar att kontinuerlig samverkan innebär långsiktighet och uthållighet,
vilket saknas i de insatser kommunen genomför i projektform. Insatser i projektform saknar ofta

13

Bergsten, Z. 2010 och Sundlöf, P. 2008.
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dessa nycklar som krävs för att skapa förändring, och det är inte sällan som implementering
försvåras av det faktum att projektverksamheten genomförts vid sidan av ordinarie verksamhet.
Det integrationsprojekt som lyftes i avsnittet Kultur och fritid, och som hjälpte samla unga från
flera delar av kommunen, ser Sweco som värdefullt i arbetet mot segregation. Bristen på långsiktighet och uthållighet leder dock till att resultaten blir avgränsade och effekterna små ur ett
större perspektiv.
Samtidigt uppfattas kommunens insatser brista i det förebyggande arbetet, enligt flera respondenter. Det finns tydliga indikationer på att barn och unga som kommer från socioekonomiskt
utsatta familjer löper högre risk att hamna snett jämfört med barn och unga från socioekonomiskt starka familjer. Det finns därför goda skäl till att i tidig ålder skapa beredskap och förebyggande stödja unga i dessa grupper. Flera respondenter påpekar att kommunen skulle behöva
fånga upp exempelvis UVAS i tidigare ålder eller redan i förskolan att ha möjlighet att hjälpa
individer som riskerar att få det svårt i skolan.

4.5

STÄRKT SAMVERKAN MELLAN KOMMUN OCH CIVILSAMHÄLLE EFTERFRÅGAS

Civilsamhället är, som tidigare konstaterats, en viktig kraft i att förebygga och motverka segregation. I kartläggningen lyfts flera insatser inom bland annat kommunens arbetsintegrerade sociala företag, Borgenkyrkan och landsbygdsföreningen Utveckla Örbyhus Tobo Vendel.
Tierps civilsamhälle besitter stor kunskap genom sina kontaktytor med kommunens invånare.
Flera organisationer har direktkontakt med invånarna och kan genom sin löpande direktkontakt
urskilja individer som hamnat snett eller som riskerar att komma i kläm. Kommunen kan genom
stärkt samverkan komplettera civilsamhällets kontaktytor med insatser och effektivt fånga upp
individer som annars är svåra att nå.
Borgenkyrkan lyfter exempelvis att de önskar samverka mer med skolan genom att erbjuda en
”mormor” till barn som önskar prata med någon. Detta kan exempelvis vara den typ av förebyggande insats som i tidigare avsnitt bedöms som viktigt för att fånga upp barn i riskzonen. Flera
arbetsintegrerade sociala företag önskar tätare samarbete med kommunen, där båda aktörer i
slutändan ämnar till att stödja individer utanför arbetsmarknaden.
Samtliga verksamheter efterfrågar därmed en förebyggande och strategisk samverkan med
kommunen. Det finns stor tilltro i att det pågående arbetet med LÖK:en kommer utmynna i just
detta.

4.6

TIERPS VISION OCH GEMENSAMMA NÄMNARE

Tierps kommun har bruksorter med starka identiteter och invånare som värnar om sin bygd.
Detta är positivt i den bemärkelse att kommunens invånare har ett engagemang för sina respektive orter vilket skapar ett levande lokalsamhälle. Tierps kommun har dock, som tidigare konstaterats, utmaningar med en jämlik skola och äldreomsorg, vilket försvåras av den nuvarande decentraliseringen. Genom att centralisera skolan och äldreomsorgen kan kommunens resurser
mer effektivt komma till nytta för invånarna. Detta kräver dock att invånarna betraktar
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satsningarna i Tierp ur ett gemensamt helhetsperspektiv, snarare än att kommunen förbiser
satsningar i bruksorterna.
För att nå denna helhetssyn bland kommunens invånare krävs att kommunen stärker den gemensamma visionen, stoltheten och identiteten för Tierps invånare. Detta behöver dock inte
ske på bekostnad av bruksorternas identiteter. Arbetet med att skapa en gemensam identitet
syftar snarare till att Tierps invånare ska betrakta kommunens satsningar som gemensamma för
att nå en jämlik skola, äldreomsorg och välfärd i helhet.
Ett steg i den riktningen är ökade kommunikationsmöjligheter som tillgängliggör kommunens
orter och minskar upplevelsen av stora avstånd i kommunen. Med god kollektivtrafik kan invånarna i högre utsträckning tillgodogöra sig det Tierp har att erbjuda. En respondent lyfter exempelvis att det saknas god kollektivtrafik till Wesslandia, ett särskilt boende för äldre i Karlholmsbruk, vilket dels påverkar kompetensförsörjningen, dels skapar en hög tröskel för inflytt hos
äldre som inte är från området då det är svårt för anhöriga att besöka sina närstående. Även
ungas behov av god kollektivtrafik har nämnts. Deltagande i föreningar och aktiviteter bryter
barriärer och segregation. Också i dialogcaféerna som genomfördes under 2019 inför översiktsplan 2050 återkom det stora flertalet grupper till behovet av en bättre kollektivtrafik mellan
orterna.
Sweco uppfattar att det finns goda förutsättningar att påbörja arbetet med en gemensam identitet bland kommunens yngre invånare, givet att kommunikationerna utvecklas. Baserat på den
medborgardialog som genomfördes under 2019 inför ÖP 2050 finns det bland unga inga motsättningar i att bygga ett badhus i centrum trots att de själva bor i andra orter. Förutsatt att det
finns goda möjligheter att förflytta sig i kommunen, som inte är avhängig föräldrarnas möjligheter att skjutsa de unga, betraktar redan många unga Tierp som helhet som sin hemort. Även
elever från Swecos fokusgruppsintervjuer lyfter att de önskar mer tillgänglig kollektivtrafik för
att kunna röra sig fritt i kommunen. Som konstaterat i tidigare kapitel berättar flera elever att
de umgås med unga som inte går i deras skola genom gemensamma fritidsaktiviteter. Detta är
positivt i den mån att elever betraktar Tierp i helhet som utgångspunkt för fritidsaktiviteter och
umgänge.
Flera respondenter lyfter att kommunen saknar en vision för kommunen. Vad kan Tierp erbjuda
och hur kan kommunen vara attraktiv? Detta diskuterades också i dialogcaféerna där goda kommunikationer, bra skola och utbildning, god vård, äldreboenden, turism och närhet till natur och
lokala producenter var återkommande visioner i grupperna.
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5. SLUTSATSER AVSLUTANDE REFLEKTIONER
I följande avslutande kapitel lyfter Sweco centrala slutsatser och reflektioner som rapporten gett
upphov till.
Kartläggningen visar på att segregationen i Tierps kommun är en relationell företeelse. Det innebär att segregation inte är isolerat till socioekonomiskt svaga områden, utan är sammankopplad med segregationen i socioekonomiskt starka områden. Detta gäller även för boendesegregationen och skolsegregationen, båda företeelser påverkar varandra. För att bryta segregationen krävs samordnade insatser på flera områden i kommunen. Att exempelvis enbart lägga
resurser på skolan på att bryta skolsegregationen kommer inte ge full effekt eftersom även det
påverkas även av elevernas boendeort och upptagningsområde.
Samtidigt krävs det, förutom samordnade insatser, en långsiktig vilja att bryta segregationen i
Tierp. På kort sikt är det svårt att se effekter av genomförda insatser, vilket kräver uthållighet i
frågan om utbildning, boende och jämlika livsvillkor. Flera respondenter som Sweco intervjuat
lyfter exempelvis vikten av tidig samverkan hos barn i riskzonen. Att redan i förskolan samordna
insatser ger inte direkta resultat men kan på lång sikt vara avgörande för att förhindra utanförskap och utsatthet hos kommunens unga. Här är exempelvis civilsamhället och deras nära dialog
med invånarna en viktig resurs i det förebyggande arbetet.
Tierps kommun bör även bygga vidare på visionen om Tierp, dels för att samla invånarna kring
en gemensam identitet, dels för att locka potentiella företagare och barnfamiljer. För att skapa
en gemensam identitet behöver bland annat de geografiska och mentala avstånden försvinna,
och som flera respondenter lyft innan krävs bättre kommunikationer och en mer attraktiv stadskärna. Samtidigt kan kommunens geografiska placering, som efter pandemin kan tyckas ideal
med närhet till kommunikationer och grönska, komma att ses med nya ögon av potentiella inflyttare. Den pågående pandemin och den utflyttning från städer som vi nu ser tendenser till
torde kunna gagna en kommun som Tierp. Att tillskapa lokala kontorshubbar i de olika orterna,
goda kommunikationer mot närliggande städer och en ökande lokal arbetsmarknad skulle kunna
vara ett sätt att locka nya invånare till kommunen.
Sweco råder Tierps kommun att ta ett brett grepp i arbetet mot segregation. Ett första steg är,
som tidigare nämnt, att gemensamt landa i begreppet segregation om problemformulering. Därefter kan kommunen påbörja arbetet med att ta fram en gemensam handlingsplan som verkställs genom en verksamhetsövergripande samverkan.
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Arbetsmaterial för arbetsgruppen om skolsituationen i Hållnäs och Skärplinge
Tierps kommun, våren 2021

4 Scenarier för skolsituationen i Hållnäs och Skärplinge 2024
Detta dokument utgör ett arbetsmaterial för arbetsgruppen inom medborgardialogen om
skolsituationen i Hållnäs och Skärplinge. Dokumentet sammanfattar ståndpunkter och argument för
de olika scenarierna som framkom under arbetsgruppens arbete. Arbetsgruppen bestod av
tjänstepersoner, förtroendevalda och medborgare. Syftet med scenarierna var att utforska olika
framtidsbilder utifrån vilka risker och möjligheter de för med sig, och därmed vidga samtalet i
arbetsgruppen. Scenarierna är fiktiva och utgör inga förslag eller förslagsunderlag. De ståndpunkter
som uttrycks i relation till risker och möjligheter är inte granskade och ska inte läsas som fakta, utan
som sammanfattningar av åsikter och ståndpunkter som framkom i diskussionerna.

Scenario A – ”Vi kör på”
Skolor och förskolor i Hållnäs och Skärplinge drivs vidare enligt nuvarande format.
I detta scenario drivs Hållnäs skola och Ol Andersskola vidare som F-6 respektive F-9 skolor. Även
förskolorna i Hållnäs och Skärplinge bedrivs fortsatt vidare i nuvarande form. Under de senaste åren
har skolorna utvecklats inom digitalisering, tack vare ett tydligt uppdrag till skolledningen. Idag, 2026,
har därför både lärare och elever på Hållnäs skola ett närmare utbyte och samarbete med lärare och
elever på Ol Andersskola. Genom att lärare och elever fått ett större lärandemässigt, socialt och
kollegialt utbyte har en hög lärarkompetens och en likvärdig skola kunnat stärkas. Digitaliseringen
har dock inte haft till syfte att minska kostnaderna och Hållnäs skola är fortsättningsvis dyrare att
driva än andra skolor i kommunen eftersom elevunderlaget är fortsatt relativt lågt. Kommunen och
bygden har tillsammans arbetat de senaste åren med att attrahera fler elever till Hållnäs skola. Även
om det haft viss positiv effekt är Hållnäs skola fortsättningsvis en liten skola med åldersblandad
undervisning. För att dra nytta av det har ett samarbete med akademin initierats där just
åldersblandad undervisning studeras.

Barnens bästa / Likvärdig skola
Risker


Möjligheter


Är det en bra miljö för barnen att gå i
en liten skola?

Det finns möjlighet att tillföra extra
resurser för att stärka likvärdigheten
 Bland de yngre åk är det mer gynnsamt
med en liten skola
 Kan ge en trygghet för barnen
 En liten skola gör att barnen leker och
umgås med alla, gemenskapen blir
större
 Olika typer av skolor ger en större frihet
och flexibilitet att välja mellan
kommunens skolor, det kan
komplettera varandra
 Samarbete med förskola skulle kunna
genomföras även här
 Det finns argument både för större och mindre skola
 Likvärdig skola handlar inte främst om storlek
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Levande landsbygd
Risker



Möjligheter


Lever kvar under återkommande
hotbild om nedläggning, vilket skapar
osäkerhet för både lärare och föräldrar
Hotbilden stannar upp möjligheter att
utveckla




Det är en dragningskraft för bygden att
ha en skola
Skolan stödjer engagemanget och
drivkraften i bygden
Det finns många olika idéer att bygga
vidare på

Realism och genomförbarhet
Hinder






Möjligheter



Samma hotbild om nedläggning som
idag finns kan kvarstå
4 skolchefer i rad har föreslagit
nedläggning, det ekonomiska
underlaget räcker inte till
Lokaler och skolmat äter upp kostnader
för undervisningen
Hållnäs är en mini-skola, det finns plats i
Skärplinge, vilket gör det till en
realistisk möjlighet att stänga den
Lokalkostnaderna kvarstår som väldigt
höga
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Har fungerat hittills, bör fungera vidare
Är ytterst en fråga om att tillföra
resurser
Lokalkostnaderna kan eventuellt ändras
framåt med en ny lokalhyresmodell
Ger en möjlighet att expandera vid
framtida ökning av elever i kommunen
Kan profilera kommunen inom
småskolor
Det kan finnas möjlighet att frigöra
lokaler även i detta scenariot och hyra
ut till externa aktörer
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Scenario B – ”Mindre och bättre?”
Hållnäs skola blir en F-3 skola och Ol Andersskola är fortsatt F-9.
I detta scenario har åk 4-6 flyttats från Hållnäs skola till Ol Andersskola. Hållnäs skola har därmed
blivit en F-3 skola och Ol Andersskola är liksom tidigare en F-9 skola. Förskolorna på båda orterna
drivs fortsatt vidare. Under de senaste åren har Hållnäs skola utvecklat ett närmare samarbete med
förskolan, vilket har lett till flera positiva synergieffekter. Flytten av åk 4-6 frigjorde dessutom lokaler
i skolbyggnaden som nu en annan aktör hyr, vilket har minskat kostnaden för Hållnäs skola. Skolan är
dock fortsättningsvis dyrare att driva än andra skolor i kommunen eftersom elevunderlaget är
fortsatt relativt lågt, trots att kommunen och bygden tillsammans de senaste åren har arbetat med
att attrahera fler elever till Hållnäs skola.

Barnens bästa / Likvärdig skola
Risker








Möjligheter


Att elevantalet minskar ytterligare när
den blir en mindre skola
Om skolan är för liten nu för barnens
bästa och den pedagogiska kvalitén,
varför är det här scenariot bättre? Det
blir ännu färre barn och lärare.
Är detta bara ett steg mot nedläggning?
Tufft att vara eleven som sticker ut i
”miniskolan”. Är svårt även i större
grupper.
Du kan haft en kompis som är ett år
äldre försvinner till nästa stadie, du blir
ensam kvar.
Blir en skola som funkar för vissa barn,
men inte alla, det blir en exkludering.








Yngre barn behöver ett mindre
sammanhang, därför kan Hållnäs passa
för F-3
Utökat samarbete med förskolan
kommer att vara framförallt med fritids.
De har olika chefer men behöver ett
tydligt uppdrag att samarbeta.
Samverkan skola / förskola är positivt
Samarbetet med förskolan skulle kunna
genomföras även i scenario A
Tryggt med närhet – inte så stort steg
att börja förskoleklass
Stimulansen ökar med att ha fler möten
– ju äldre de blir – desto mer
önskan/vilja rörelse.

Levande landsbygd
Risker




Möjligheter


Är det början på total nedläggning?
Samma hotbild om nedläggning som
idag finns kan kvarstå
Det fria skolvalet är framförallt dåligt
för mindre skolor – det är skört när man
inte kan ha en prognos framåt




Skolan finns kvar och kan expandera om
elevunderlaget ökar, ger en flexibilitet
framåt om inflyttningen ökar
Rätt hyresgäst kan ge energi och energi
i bygden
Positivt att skolan finns kvar i bygden,
även om den är mindre

Realism och genomförbarhet
Hinder

Möjligheter
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Hur skulle den faktiska positiva
ekonomiska skillnaden vara?
Lokalkostnaderna finns kvar ändå till
viss del
Otrolig skörhet – när elevkullarna dalar
– ännu större.
Rekrytering – lärarkollegiet blir så litet
och risk för navelskådande, kommer
sakna stimulans och utmaning.
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En folkhögskola skulle kunna ta plats i
lokalerna, skulle kunna minska
kostnaderna. Eventuellt driven av
Region Uppsala med en tydlig inriktning
som passar Hållnäs.
Kan också finnas näringslivs- och
civilsamhällesaktörer som är
intresserade, men där sätter
hyressystemet stopp.
Det blir en kompromiss som fler kan
hålla med om
Kan tweakas med att offensivt jobba
med tillsammans i samverkan. Gäller
både A och B scenarierna!
Verkligen satsa på naturskolan – där
skulle Hållnäs vara ett centrum för att
inspirera lokalt och andra.
Emma Crawley – hennes analys visar på
möjligheter och utveckling bortom
nedläggning och kostnader.
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Scenario C – ”Vi delar upp oss”
Hållnäs skola blir en F-3 skola och Ol Andersskola en 4-9 skola.
I detta scenario har F-3 i Ol Andersskola stängts och samtliga elever i F-3 går i Hållnäs skola som är en
renodlad F-3 skola. Åren innan omläggningen av årskurserna innebar flera utredningar och processer
för att få till en så bra lösning som möjligt gällande två praktiska knäckfrågor: fritids i Skärplinge och
skolskjuts till Hållnäs. Hållnäs skola har nu ett högre elevunderlag vilket möjliggör för flera lärare
inom åk F-3. Det i sin tur bidrar till större kollegialt utbyte och mindre sårbarhet för verksamheten.
Med ett större elevunderlag minskar även kostnaderna per elev och Hållnäs skola är, per elev, nu
mer kostnadseffektiv att driva. Skärplinge skola har kunnat fokusera mer på den pedagogiska
utvecklingen inom de högre årskurserna och de frigjorda lokalerna från åk F-3 har frigjorts för annan
verksamhet. Förskolorna i båda orterna drivs fortsatt vidare.

Barnens bästa / Likvärdig skola
Risker







Möjligheter


Längre skoldag för barnen som måste
åka till Hållnäs skola
Skoldagen för många barn skull bli
väldigt långa – schema för hur barnen
skulle resa.
Schema för hur medarbetare skulle resa
– och arbeta helt orealistiskt.
Fritidsmedarbetare – scheman skulle bli
otroligt komplexa att lägga
Man delar upp åldrarna, det kan finnas
något lugnande i att blanda olika åldrar
Svårigheten att få tillgång till ishallen





Hållnäs skola skulle kunna anpassas fullt
ut till F-3
Ol Andersskola skulle kunna anpassa sin
skolgård till 4-9
Lärarna i Hållnäs får mer kollegialt
utbyte och det blir mindre sårbart
Det skulle göra det möjligt för föräldrar
och barn i Skärplinge att välja Hållnäs

Levande landsbygd
Risker

Möjligheter





Det är en tydlig politisk symbol att man
prioriterar landsbygden, att skjutsa utåt
i kommunen istället för inåt som man
’alltid’ gjort
Fler får vara i gröna områden, fler får
tillgång till stimulerande områden
(naturskolan)
Närheten till den unika miljön så som
kulturhistoriska värden.

Realism och genomförbarhet
Hinder

Möjligheter
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Skulle kräva mer skolskjuts: högre
kostnader och krångligare
Kommer skapa mycket diskussion i
bygden, kan ses som ett radikalt förslag
Det är inte läge för detta förslaget nu
när Skärplinge har lovats en ny förskola
Svårt att få föräldrarna i Skärplinge att
gå med på detta förslaget
Negativitet bland föräldrar och personal
Eventuell konflikt i föräldragrupper
smittar av sig på föräldrar. Så själva
processen blir omöjliggörande och
uppslitande.
Skärplingeföräldrar är så långt många
fler och har mer makt än
Hållnäsföräldrar
Troligtvis orealistiskt att genomföra
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Om Ol Andersskolan behöver byggas
om, då kanske detta kan genomföras i
den processen (när det ändå blir
stökigt)
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Scenario D – ”Vi stänger ner”
Hållnäs skola stängs och Ol Andersskola är F-9 skola
I detta scenario har Hållnäs skola stängts och samtliga elever i åk F-6 erbjudits plats i Ol Andersskola.
Förskola i Hållnäs och Skärplinge drivs fortsatt vidare som tidigare. Stängningen av Hållnäs skola
öppnade upp för andra aktörer att hyra skollokalen. Eftersom skollokalerna dock fortsatt inhyser
förskola och skolkök kvarstår kostnader för dessa för kommunen. Vilken aktör som kommer hyra
skollokalerna står inte klart utan flertalet olika alternativ med olika inriktningar diskuteras. Inför
stängningen krävdes även utredningar och processer kring hur Ol Andersskola skulle kunna inhysa de
nya eleverna.

Barnens bästa / Likvärdig skola
Risker






Möjligheter


Längre skoldagar för barnen i Hållnäs
Föräldrar och barn får inte längre
möjlighet att välja en mindre skola
Säkerställa transportvägar till
Skärplinge blir effektiva. (Den som
kliver på först får åka väldigt länge)
Närhetsprincipen – de som idag kan gå
till skola skulle ev behöva åka buss.
Risk att nedläggning är det första steget
i möjliga ytterligare nedläggning av
förskola i Hållnäs.









Mer resurser till Ol Andersskola (vilket
ev är marginellt sett till hela budgeten,
2milj i relation till 290milj)
Alla eleverna skulle få plats som det ser
ut nu
Rikare social samvaro för barnen.
Lättare att få en närmare vän och
samtidigt få uppleva olikhet
Bättre ruttplanering för bussar – hitta
kombinationslösningar buss/taxi – med
målet att korta skoldagar för alla.
Sårbarheten i skolorganisationen
minskar i en större skola, så som fler
lärare vid sjukdom
Kompetensförsörjning underlättas i en
större skola.
Närheten till särskilt stöd för elever
med dessa behov ökar
Det kan vara möjligt att etablera
Hållnäs skola som en friskola om
kommunen stänger den

Levande landsbygd
Risker







Möjligheter


Det blir ett minus för de som vill flytta
till Hållnäs att det inte finns en skola där
Levande landbyggd försvinner
Blir lätt att stänga ner andra skolor i
kommunen, kan bli ringa på vattnet
som blir ohållbart i kommunen
Det kan skapa en ökad utflytt från
Hållnäs
Vad kan egentligen mäta sig med
närvaron av en skola?
Är det verkligen genomförbart med
folkhögskola?
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Skolan och barnen ska inte behöva ta
ansvar för en levande landbyggd
Vad behövs för att satsa på bygden?
”Vad var det som försvann när skolan
försvann som vi behöver bevara?” – så
som aktivitets/fritidsmöjligheter – här
skulle det satsas!
Hållnäs skola skulle kunna vara ett nytt
möjligt center för andra verksamheter,
företag och kommunförvaltning – fokus
på befintlig lokal.
Folkhögskolan har mkt resurser idag
och är i ett flow. Politiskt prioriterat
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Kan en tom skola vara en möjlighet för
föreningslivet? Skeptisk, finns det nog
med mänskliga resurser att klara av
det?
Om etablering av folkhögskola –
kringliggande villkor och resurser för
boende transport mm – är de avvägda?






idag, men kräver en väldigt driven/ande
entreprenör – är ingen quickfix.
Skolan skulle kunna bli seniorboende –
som skulle kunna skapa positiva
flyttkedjor. Gårdar där äldre ensamma
bor, skulle bli tillgängliga.
Fanns en likadan skola som byggdes om
till lägenheter (har gjorts tidigare) det
finns intressenter som vill det.
Inflyttning skulle öka – föräldrars bild av
att behöva gå i samma byskola man
själv gick i.

Realism och genomförbarhet
Hinder










Möjligheter


Högre kostnader med skolskjuts för
barnen i Hållnäs
Kostnader kvarstår, osäkert om
lokalerna blir uthyrda
Vad händer när kommunen växer? Om
man växer ur Skärplinge, vad gör man
då?
Hur många elever är max?
Prognoser för inflyttning (Ev Forsmark)
fortfarande på idéplanet – dessa idéer
har funnits över tid, men är långa
processer. SKB och prognoser där vi
skriver guldscenarier.
Var bor Forsmarks personal egentligen:
i Uppsala, Gävle och Tierps köping? Inte
säkert att de vill bo i närområdet.
Finns det risk att elever behöver slussas
vidare till Tierp?
Friskola som tar över skollokalen – kan
vara en risk om kostnaden ökar eller
kvarstår för kommunen
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Det går, skolor i kommunen har lagts
ner tidigare
Inflyttningen till Hållnäs har inte ökat på
länge, varför skulle det vända?
Det är långt kvar till att de andra
skolorna blir för små
Förskola behöver Ol Andersskolans
lokaler. En ständig kampfråga.
Det går bra när förskolan flyttas ut att
härbärgera tillkommande elever.
Pandemin har förändrat attityder och
beteendemönster har förändrats! Vad
kommer att hålla i sig?

Perspektivsammanställning
2021-04-07

Perspektivsammanställning

Situationen med skola och förskola
i Hållnäs och Skärplinge

Gemensam service
Kvalitet och strategisk utveckling
815 80 Tierp
Besöksadress: Centralgatan 7
Telefon: 0293-21 80 00 Fax: 0293-712 54
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Medborgardialog
Tierps kommun genomför medborgardialog om situationen med skola och
förskola i Hållnäs och Skärplinge. Medborgardialog innebär att involvera och
föra samtal med människor i frågor och förändringar som berör dem i rollen som
medborgare i Tierps kommun.
Medborgares möjlighet till inflytande och delaktighet i det lokala samhällets utveckling
är en viktig fråga för kommuner, både för att skapa tillit till det demokratiska systemet
och för att utveckla ett hållbart samhälle. Medborgardialog är ett verktyg för politiker att
få insikt om hur medborgarna i kommunen tänker i olika frågor. Det handlar om att
samla in och ta tillvara på medborgarnas kunskaper och idéer. Det som kommer fram i
medborgardialogen blir en del av underlaget när politikerna sedan ska fatta beslut.
Medborgare har, enligt undersökningar, en stark tilltro till sin egen förmåga att fatta
beslut och de vill delta i samhällsutvecklingen. Det medför att det ställs höga krav på
inflytande och anpassning av den kommunala servicen. Medborgardialog är ett sätt att
möta detta, samtidigt som det skapar större förståelse för de demokratiska processerna.

Perspektivsammanställningen
I steg ett av medborgardialogen i Tierps kommun har 34 personer djupintervjuats;
medborgare, företagare, förtroendevalda och tjänstepersoner med verksamhet kopplat till
Skärplinge och Hållnäs. Frågan det samtalats om är: Vad ska vi göra åt situationen med
skola och förskola i Hållnäs och Skärplinge? Intervjuerna genomfördes under december
2020 till januari 2021.
Även om huvudfrågan handlade om situationen i skola och förskola i Hållnäs och
Skärplinge var det tydligt under intervjuerna att den fråga som väldigt ofta kom upp var
”Ska Hållnäs skola finnas kvar eller läggas ner?”. Det kom att bli en framträdande fråga
under intervjuerna.
Perspektivsammanställningen har delats in i sju temaområden. Inom varje temaområde
finns olika perspektiv som de tillfrågade har beskrivit som viktiga för dem. Perspektiven
kan likna varandra, gå in i flera områden, men också stå helt i kontrast till varandra. Det
blir tydligt i sammanställningen att det finns en stor spännvidd av åsikter, tankar och
känslor. Ingenting av det som uttrycks i perspektivsammanställningen är att betrakta
som den enda sanningen. Allt är underlag för fortsatta samtal i arbetsgruppen.
I bilden nedan finns teman, under respektive tema kan du läsa citat och vad som sagts.
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Befolkningsutveckling och elevunderlag
”För att få barnfamiljer att
flytta till Hållnäs är skola
och förskola viktigt.”

”Man borde ha stängt skolan
långt tidigare. Det behöver
flytta in många för att man ska
få ett bra underlag.”
ar

”Det hade varit mer
inflyttning om det
funnits bostäder.”

”Ska Hållnäs vara till för
turisterna eller de som bor
här? Idag är det nästan
mer till för turisterna.”

Ökat befolkningsunderlag













Minskat befolkningsunderlag

Det är en trend att yngre vill bosätta sig på

landsbygden. Hållnäs har förutsättningar för
att locka barnfamiljer.

Förskola och skola i Hållnäs är avgörande
för om barnfamiljer ska vilja flytta till
bygden.
Inflyttningen till Hållnäshalvön ökar, men
den hade varit större om det funnits mer
bostäder. Det är brist på bostäder för yngre
som vill flytta ut och bilda familj. Det finns
mark där det skulle gå att bygga villor.

Det är naivt att tro att folk ska flytta till
Hållnäs.
Föräldrar har krav på en skola utifrån
variation, pedagogik och intellektuell
stimulans. Hållnäs skola uppfyller inte
inflyttarnas krav.



Inflyttningen är för liten för att det ska
finnas underlag för att bedriva skola i
Hållnäs.



De som flyttar till Hållnäshalvön är
främst pensionärer eller äldre utan barn.

Det bor många äldre i Hållnäs och det är låg
omsättning på bostäder. Det finns inga bra

boendealternativ för äldre som vill flytta
från sitt hus och samtidigt bo kvar i Hållnäs.

Under många år har man hoppats på
ökande födelsetal. Det föds cirka 8-10
barn i varje årskull, men inför skolstart är
det cirka 5-6 barn kvar.

Det är fler barn i förskolan i Hållnäs än vad
det varit på länge.



Om det blir slutförvar för använt
kärnbränsle vid Forsmarks kärnkraftverk
kan det generera många nya arbetstillfällen
och innebära en ökad inflyttning till
Hållnäshalvön.

Det går inte att hänga upp allt på ökad
inflyttning till följd av fler arbetstillfällen
vid Forsmarks kärnkraftverk. Det är
större sannolikhet att de väljer att bosätta
sig i Skärplinge än på Hållnäshalvön.



Hållnäs kommer förbli en sommarort, att
tro på ökad inflyttning av året-omboende till följd av fler arbetstillfällen
vid Forsmarks kärnkraftverk är naivt.

Många hus används som fritidshus och
sommarboende. Det finns en oro för att alla
hus på Hållnäshalvön ska bli fritidshus.

4
691

Levande landsbygd
”Skola och affär är
viktiga för att utveckla
landsbygden.”

”Det finns sedan tidigare ett
otroligt tryck på att skolan ska
finnas kvar, men man måste förstå
att saker och ting förändras.”

”Tar man bort
skolan ”dödar” man
Hållnäs-halvön”

”Barnen ska inte
behöva få ansvar för
att hålla liv i bygden.”

Levande landsbygd med skola

Levande landsbygd utan skola



Det finns en stark känsla för bygden och det 
lokala samhället i Hållnäs. Skolan är en
viktig plats för människor och en stolthet
för bygden.

De som strider för att ha kvar Hållnäs
skola är främst de äldre. Den äldre
generationen har svårt att se att det blir
sommarort av deras hembygd.



För varje bit som plockas bort försvagas
Hållnäs. Försvinner skolan kommer annat
också försvinna.



Skolan var fantastisk med fin miljö och
cirka 100 elever, men det är inte längre
den skolan det var. Tiderna förändras.



Skolan, affären och kyrkan är navet på
Hållnäshalvön. Skolan har ett stort
symbolvärde och är det närmaste ett
centrum man kan komma i Hållnäs.



Den stora utmaningen är att invånarna i
Hållnäs ska känna sig trygga med att de
klarar sig utan skolan.





Föräldrar i Hållnäs borde inte ha sina barn i
andra skolor, de borde ha känsla för bygden.



Det måste finnas service om människor ska
vilja bo på en plats. Några måste bo året om
för att det ska finnas service även för
sommargästerna.

Att skolan försvinner leder inte till
minskad service. Skolbyggnaden kan
komma till användning ändå för andra
aktörer och annan verksamhet. Det finns
möjlighet att bygga om skolan, till
exempel till trygghetsboende, bibliotek,
företagsverksamhet eller folkhögskola.





Det finns många eldsjälar i bygden med
idéer och stort engagemang. Det står dock
många hinder i vägen för att Hållnäs ska
kunna växa. Till exempel alla reservat längs
kusten. Att stänga skolan väcker inte halvön
till liv. Det behövs utveckling, inte
avveckling.

Det är viktigt att utgå från vad som är
bäst för barnen och inte låta känslorna
för bygden styra.



En stor del av kulturskolans verksamhet
bedrivs på landsbygden i nära anknytning
till skolan.



Kommunen behöver satsa på landsbygden,
inte bara på centralorten Tierp.
5
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Barnens bästa
”Skolan är navet i Hållnäs,
men den ska inte vara kvar
om det inte är bra för barnen.”

”Det kan vara så att man
väljer att ha sitt barn i Hållnäs
för att stödmöjligheter finns.”

”Det är inte schysst mot barnen som
går i Hållnäs skola. Det är alldeles för
få för att det ska vara bra pedagogisk
undervisning och en bra social miljö.”

Barnens bästa är en mindre skola

Barnens bästa är en större skola



Hållnäs skola erbjuder en trygg och lugn
skolmiljö, speciellt för de yngre barnen.



Hållnäs skola har en fin skolgård och en
fantastisk närmiljö.



En mindre skola innebär mycket lärartid
per elev, mer uppmärksamhet, lugn och
stöd. Det är bra för eleverna, speciellt för
de med särskilda behov eller inlärningssvårigheter.



Eleverna i Hållnäs skola når kunskapsmålen. De får bättre utbildning i en mindre
skola.



Det krävs pedagogiskt trixande för att
undervisa i en liten skola, men det
fungerar väldigt bra i Hållnäs.



Det är bra med mindre barngrupper,
gruppdynamiken blir inte lidande.



Det är barnen som ska stå i fokus. De lider
inte av att det är en liten skola. Det är inte
bra med F-9 skolor där för många barn i
olika åldrar klumpas ihop i samma skola.



Små skolor innebär inte automatiskt
trygghet och bra miljö. Barn i utsatta
situationer har det bättre på en större
skola.



Det är svårt att bedriva undervisning och
tillgodogöra alla barns behov i små
klasser med blandade åldrar. Barn med
särskilda behov får sina behov bättre
tillgodosedda på en större skola.



Kunskapsresultaten i Hållnäs skola är
bra/okej, men elever får bättre utbildning
i större och åldershomogena grupper.



Ur ett pedagogiskt perspektiv får inte
elever i små klasser den utmaning och
den kvalitet som behövs.



Det är inte lätt att ha små barngrupper,
gruppdynamiken blir lidande.



Utemiljön vid Hållnäs skola är inte
ändamålsenlig.



Urvalet av kompisar är litet i en mindre
skola. Barnen får bättre social tillväxt i
en större skola med fler klasskamrater.



Det är viktigt att utgå från det bästa för
barnen och inte låta känslorna för bygden
styra. Barn mår bra av att vara
tillsammans i större grupp. Hållnäs skola
är inte det bästa alternativet för barnen.



Eleverna från Hållnäs skola skulle redan
nu få plats i Ol Anderskolan i
Skärplinge.
6
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Fördelning av elever mellan skolor
”Skärplinges yngsta barn
ska bussas till Hållnäs, som
blir en renodlad F-3 skola.”

”Att flytta lågstadiet till Hållnäs håller inte
när man räknar på det. Det blir för mycket
transportlogistik. Lågstadiebarnen får
längre skoldagar än högstadieeleverna.”

”Profilera Hållnäs skola inom
natur/kultur/utomhuspedagogik
- det skulle göra skolan attraktivt.”

”En naturskoleprofilerad skola som
attrahera elever genom fritt val funkar
i en storstad, inte i landsorten.”

Köra elever från Skärplinge till Hållnäs

Köra elever från Hållnäs till Skärplinge



Hållnäs skola kan bli lågstadieskola med
elever från förskoleklass till årskurs 3.



Att bussa barn skapar otrygghet. Det ska
inte bussas fler barn än nödvändigt.



Flytta lågstadiet från Skärplinge till
Hållnäs och bussa eleverna.





Om elever bussas till Hållnäs skola är det
bra om föräldrarna kan lämna och hämta
på fritids i Skärplinge.

Att flytta lågstadiet till Hållnäs håller
inte när man räknar på det. Det blir för
mycket transportlogistik. Lågstadiebarnen får längre skoldagar än
högstadieeleverna.



Det är tramsigt att föräldrar i Skärplinge
inte vill skjutsa sina barn till Hållnäs.
Oavsett kommer elever behöva bussas.



Att bussa elever innebär missad
undervisningstid om restiden är skoltid.



Det är svårt att få föräldrar i Skärplinge
att gå med på att bussa elever till Hållnäs
skola.



Föräldrar väljer att sätta sina barn i
skolan i Skärplinge istället för i Hållnäs.
En anledning är att de passerar
Skärplinge på väg till jobbet.



Det finns plats för eleverna från Hållnäs i
Skärplinge. På sikt är det är inte trångt i
Ol Andersskolan.



Det går inte att rekrytera fler elever till
Hållnäs skola. En naturskoleprofilerad
skola som attrahera elever genom fritt
val fungerar i en storstad, men inte i
landsorten.



Det föds cirka 8-10 barn i varje årskull,
vid skolstart är det 5-6 barn kvar.



Naturskolan ligger inte optimalt med
tanke på att den ska finnas till för alla
skolor i kommunen.



Ett alternativ är att bussa äldre barn med
lärare till Hållnäs skola. Det får dock inte
bli massa ställtider.



Hållnäs skola kan nyttjas mer för temadagar. Elever kan åka mellan Skärplinge
och Hållnäs för olika ämnen.



Elever skulle kunna åka klassvis för att ha
undervisning i Hållnäs, till exempel en dag
i veckan i samarbete med naturskolan.



Det är trångt på Ol Andersskolan och vissa
årskurser är stora. Det är inte bra om det
blir överfullt i Skärplinge och högstadiet
måste flytta till Tierp.



Att profilera Hållnäs skola gör den mer
attraktivt, det får föräldrar att skjutsa
frivilligt.



Det går att få fler elever till Hållnäs skola.



Lärarna i Skärplinge har större motstånd
att åka till Hållnäs än vad eleverna har.
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Lärartillgång och arbetssituation
”Det borde inte vara svårt att
rekrytera lärare till Hållnäs. Det
borde vara trivsamt att vara
lärare i en mindre skola.”

”Det har varit svårt att
rekrytera lärare till
Hållnäs eftersom det
ligger avsides.”

”Det kanske inte måste vara en
lärare på plats alla lektioner, man
kan nyttja resurser mer effektivt
tack vare digitaliseringen.”

Hållbar arbetssituation på Hållnäs skola

”Yrkesmässigt vinner man på
F-3 med samlad kompetens
och fler kollegor som jobbar
med samma årskullar.”

Ohållbar arbetssituation på Hållnäs skola



Det är viktigt att få till en meningsfull
undervisning. Det fungerar med bra och
välutbildade lärare.



På en liten skola är det få i personalen
som ska hantera allt. Mycket hänger på
en enskild lärare och det blir för sårbart.



Bra lärare ger ett bra rykte för en skola.





Det har varit svårt att hitta lärare som vill
arbeta i Hållnäs, men det har alltid löst sig
hittills. Det går att lösa även i framtiden.

Yrkesmässigt vinner man på F-3 med
samlad kompetens och fler kollegor som
jobbar med samma årskullar. Det blir
väldigt tungrott med ett litet kollegium.





Det borde vara enklare att rekrytera lärare
till Hållnäs om kommunen ger bra lön,
lyfter fördelarna med en liten skola, samt
möjligheterna med kusten och naturen.

Det är svårt att bedriva undervisning i
blandade och små klasser. Det är svårt
för både elever och lärare med det
sociala perspektivet, gruppdynamiken
försvinner.



Det skulle vara bra att samarbeta mer med
kollegor på andra skolor. Även lärarna
skulle kunna åka mellan skolorna för
utbyte av kompetenser och arbetssätt.



Det krävs mer än några entusiastiska
lärare för att kunna ha kvar Hållnäs
skola.





En möjlighet är att ha lärare på ett ställe
och bedriva undervisning digitalt med
lokala hjälplärare. Digitaliseringen gör det
möjligt att använda resurser mer effektivt.

Det har varit svårt att rekrytera lärare till
Hållnäs skola eftersom det ligger
avsides. Det är också svårt att få personal
till köket i Hållnäs, speciellt vikarier.
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Ekonomi och lokalanvändning
”En skolplats i Hållnäs
kostar ungefär dubbelt så
mycket som i Skärplinge.”

”Det skulle vara slöseri med
pengar att lägga ner en skola
i så fin och ändamålsenlig
lokal som Hållnäs skola.”

”Kostnaden för varje portion mat är
för stor i Hållnäs. Hade portionerna
flyttats till Ol Andersskolan hade
det inte märkts.”
”Det vore bra att få in flera
verksamheter i Hållnäs skola
och nyttja lokalerna bättre.”

Använda lokalerna i Hållnäs skola
till skola

Använda lokalerna i Hållnäs till annan
verksamhet än skola



Det är ingen ekonomisk vinst för
kommunen att ha kvar Hållnäs skola, men
det är en samhällsservice som får kosta
lite.



Det är viktigt att inte bara se enkla
lösningar och försöka spara pengar på kort 
sikt. Kommunen behöver tänka långsiktigt.





Det är slöseri med pengar att lägga ner en
skola i så fin och ändamålsenlig lokal som
Hållnäs skola.
Kommunen kan hyra ut en del av skolan,
om det är en ekonomisk fråga att ha kvar
den. Lokalerna skulle kunna samutnyttjas
med skola och någon mer verksamhet, till
exempel folkhögskola eller äldreboende.
Det är bättre att hyra ut än att sälja,
kommunen kan behöva lokalerna igen.



En skolplats i Hållnäs kostar ungefär
dubbelt så mycket som i Skärplinge.
Situationen är inte ekonomiskt hållbar
och det är inte försvarbart att ha kvar
Hållnäs skola.
Kostnaden för varje portion mat är för
stor i Hållnäs. Hade portionerna flyttats
till Ol Andersskolan hade det inte
märkts.



Köket i Hållnäs skola är funktionellt,
men slitet. Det är svårt med livsmedelstransporter, leverantörerna vill inte åka ut
så ofta.



Lokalerna i Hållnäs skola är gamla med
renoveringsbehov. Skolbyggnaden har
ett litet värde.



Det är bra om kommunen säljer till
någon som kan förvalta och utveckla
lokalerna.



Skolans lokaler skulle kunna användas
till exempel till teater, samlingslokal, coworking space för entreprenörer, kulturskola, trygghetsbostäder, äldreboende,
frisör, bibliotek, folkhögskola etc.
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Närhet till förskola
”Det är ännu värre om
förskolan försvinner
från Hållnäs än skolan.”

”Det behöver byggas en
ordentlig förskola i Skärplinge
som är anpassad efter
verksamheten.”

”Förskola är bra och
viktigt att ha nära till.”
”Förskolan i Skärplinge
behöver byggas NU! Så att
skolan åter får tillgång till
sina lokaler.”

Förskolan i Hållnäs

Förskolan i Skärplinge





Det är trångt i förskolan i Skärplinge.



Det är ännu värre om förskolan försvinner
än skolan. Förskolan behöver finnas kvar
oavsett vad som händer med skolan.

Det behöver byggas en ordentlig förskola
i Skärplinge som är anpassad för
verksamheten.



Som förälder är det viktigt att ha nära till
förskola. En förskola är viktigt för att
barnfamiljer ska vilja flytta till Hållnäs.

Det finns en beslutad budget för att
bygga förskola i Skärplinge, men ingen
tidplan som beslutet är kopplat till.



Det behöver byggas nu, det är bråttom.
Förskolan behöver lämna Ol
Andersskolans lokaler eftersom att
skolan behöver dem.







I Hållnäs är det tillväxt med fler barn i
förskolan än tidigare. Det finns större
underlag av barn i förskolan än skolan.

Förskolans lokaler är inte optimala för
förskolans verksamhet.
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Vad händer nu?
Perspektivsammanställningen ligger till grund för det fortsatta arbetet. Nästa steg är att
en arbetsgrupp bestående av medborgare, politiker och tjänstepersoner som representerar
olika perspektiv möts och diskuterar tillsammans. Dialogen syftar till att tillsammans
diskutera och fördjupa sig i vilka åtgärder och möjligheter som finns framåt. Förslagen
som arbetsgruppen tar fram ska sedan ligga som grund för att politiken ska kunna ta
hållbara beslut.
Nedan finns medborgardialogens olika steg.

Observera att ingenting av det som uttrycks i perspektivsammanställningen är att betrakta
som den enda sanningen utan är underlag för de fortsatta samtalen i arbetsgruppen.
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Sammanfattning
Den här sammanställningen summerar innehåll och resultat från arbetsgruppens
insats i medborgardialogen runt skolsituationen i Hållnäs och Skärplinge.
Sammanställningen baserar sig på ståndpunkter, perspektiv och resonemang som
varit framträdande i arbetsgruppen. Då deltagarna representerade olika perspektiv
återspeglar resultaten en bredd av olika ståndpunkter, som ibland står i direkt
motsättning. Arbetsgruppen kom inte till konsensus i frågan, men arbetet visar på
både bredden och djupet av perspektiv som behöver inkluderas för att komma
framåt gällande skolsituationen i Hållnäs och Skärplinge och kommer vara en del
av det fortsatta arbetet i kommunen och i samarbete med lokala aktörer i Hållnäs.
Utifrån en förståelse av situationen kring skola och förskola i Hållnäs och
Skärplinge formulerades tre värden och kriterier som särskilt centrala: barnens
bästa, levande landsbygd och genomförbarhet. Dessa tre värden är dock svåra, om
inte omöjliga, att definiera objektivt eller med hjälp av forskning. Vad som utgör
’barnens bästa’ och vad som krävs för en ’levande landsbygd’ är främst en
värderingsmässig och politisk fråga.
Arbetsgruppen diskuterade fram en översiktlig bild av det komplexa system som
påverkar och påverkas av skolsituationen i Hållnäs och Skärplinge. Särskild
uppmärksamhet ägnades åt Hållnäs skolas elevunderlag och fyra faktorer
identifierades som påverkansfaktorer: skolans attraktivitet och dragkraft, narrativet
om skolans framtid, möjligheten till inflyttning och kvarboende samt
skolorganisationen. Detta visade att frågorna om kommunens landsbygdsskolor och
levande landsbygd är tätt sammanknutna.
För att blicka framåt diskuterade arbetsgruppen fyra olika scenarier för
skolsituationen. Arbetsgruppen landade i att varken scenario B (Hållnäs F-3 och Ol
Andersskola F-9) eller scenario C (Hållnäs F-3 och Ol Andersskola 4-9) är att se
som realistiska eller önskvärda. Kvarstod gjorde då scenario A (Skolor och
förskolor i Hållnäs och Skärplinge drivs vidare enligt nuvarande format) och
scenario C (Hållnäs skola stängs och Ol Andersskola är F-9 skola). Utifrån
diskussionerna framkom ett vägskäl mellan en progressiv utveckling eller
avveckling av Hållnäs och kommunens andra mindre skolor. Det finns ett flertal
frågor och dilemman att förhålla sig till gällande de olika vägvalen. Tydligt är att
barnens bästa, levande landsbygd och genomförbarhet måste stå i fokus.
Avslutningsvis framkom ett konkret förslag om en utvecklingsplan som kan
formuleras tillsammans av lokalsamhället, skolan och kommunen. Flertalet
deltagare i arbetsgruppen var positiva kring att gemensamt jobba vidare med den
idén.
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Bakgrund
Tierps kommun genomför under 2020-2021 en medborgardialog om situationen
med skola och förskola i Hållnäs och Skärplinge. Medborgardialog innebär att
involvera och föra samtal med människor i frågor och förändringar som berör dem i
rollen som medborgare i Tierps kommun. Den här medborgardialogen följer
metodiken för ’Medborgardialog i komplexa frågor’. Tidigare i processen
genomfördes en perspektivinsamling genom 34 djupintervjuer med medborgare,
företagare, förtroendevalda och tjänstepersoner med verksamhet kopplat till
Skärplinge och Hållnäs.
Nästa steg i processen var att skapa en mindre arbetsgrupp bestående av
medborgare, politiker och tjänstepersoner som intervjuats under
perspektivinsamlingen. Arbetsgruppen bestod av nio deltagare: tre tjänstepersoner,
tre förtroendevalda och tre medborgare. I flera fall hade deltagarna en kombination
av olika typer av roller, till exempel genom att vara både tjänsteperson och
medborgare i bygden. Alla berörda grupper var inte representerade i arbetsgruppen,
på grund av begränsningar i gruppstorlek och tillgänglighet hos tillfrågade. Syftet
med arbetsgruppen var att gemensamt hitta prioriteringar och ta fram förslag utifrån
dialogens huvudfråga: Vad ska vi göra åt situationen med skola och förskola i
Hållnäs och Skärplinge? Arbetsgruppen träffades under två heldagar i maj 2021.
Den här sammanställningen summerar innehåll och resultat från arbetsgruppens två
träffar och är del av resultatet från medborgardialogen. Resultaten baserar sig på
ståndpunkter, perspektiv och resonemang som varit framträdande i arbetsgruppen.
Då deltagarna representerade olika perspektiv återspeglar resultaten en bredd av
olika ståndpunkter, som ibland står i direkt motsättning. Arbetsgruppen kom inte till
konsensus i frågan, men arbetet visar på både bredden och djupet av perspektiv som
behöver inkluderas för att komma framåt gällande skolsituationen i Hållnäs och
Skärplinge och kommer vara en del av det fortsatta arbetet i kommunen och i
samarbete med lokala aktörer i Hållnäs.

Träff 1 – Förstå situation och problem
Den första arbetsgruppsträffen genomfördes 20 maj 2021 under temat ”Förstå
situation och problem”. Träffen innehöll både presentationer av bakgrundsmaterial
och diskussioner i arbetsgruppen.

Introduktion
Dagens introducerades med en genomgång av processen där fem punkter skapade
en gemensam inramning för arbetsgruppens uppdrag:
1. Labyrint – det kommer vara svårt att hitta rätt, återvändsgränder, vilsenhet
och möjliga tvärstopp
2. Åsiktsmakt inte beslutsmakt – vi kan föreslå men inte besluta.
3. Risk för gisslankänsla – alla röster som finns har plats. Inte kunna användas
som gisslan ”nu har vi haft dialog – nu är alla överens”
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4. Vi kanske inte kommer fram till någon gemensam slutsats, utan skiljelinjer
förtydligas snarare. Vi kanske jobbar med scenarier mer än enskilda förslag
för att ge bredd och djup i frågorna till fortsatt politisk process.
5. Ingen önskebrunn eller trollstav – genomförbarhet på åtgärder – bär era
perspektiv tydligt.
Inför träffarna hade församtal med alla deltagare genomförts. Utifrån dem
sammanfattades sex punkter som gruppen hoppades uppnå och skapa tillsammans:
1. Ökad förståelse
2. Bred och öppen ingång till frågan
3. Konstruktiv och kreativ dialog
4. Barnens bästa i fokus
5. Långsiktiga förslag
6. Realistiska förslag

Vad vet vi?
Introduktionen följdes av tre presentationer som bidrog med bakgrundsinformation
som gav ett fakta- och diskussionsunderlag till arbetsgruppen.
Inledningsvis höll Kristina Sennblad, Tierps kommun, en presentation. Den
innefattade relevant statistikunderlag, såsom befolkningsutveckling och
elevunderlag i de berörda skolorna, och en översikt av de politiska processer som
berör och berörs av dialogen. Kristinas presentation visade att antalet födda barn i
Hållnäs och Skärplinge varierar stort mellan åren, sett till den senaste
tioårsperioden. Det får utslag i elevunderlaget som också det varierar kraftigt från år
till år, en trend som troligtvis kommer kvarstå framöver.
Därefter presenterade Peter Staland, Hållnäs Sockenråd, en lokalekonomisk analys
som gjorts för Hållnäs. Den introducerade Hållnäs historik, resurser, behov och
potential för utveckling. Peter poängterade att bygden har attraktionskraft inom
turism, men att det saknas positiva flyttkedjor vilket skapar låsta fastigheter.
Avslutningsvis presenterade Sanna Gunnarsson, Tierps kommun, den
perspektivsammanställning som gjorts inom medborgardialogen.
Perspektivsammanställningen visar på spännvidden av olika ståndpunkter och
perspektiv i relation till skolsituationen i Hållnäs och Skärplinge.

Vad handlar det här om?
Träff 1 kom fortsättningsvis att fokusera på frågorna ”Vad tycker vi att ”det här”
verkligen handlar om?” och ”Vilka 2-3 teman behöver/vill vi prioritera att fördjupa
oss i för att komma vidare?”.
När arbetsgruppen ombads ”zooma ut” och fundera på vad skolsituationen handlar
om i ett större perspektiv framkom en bred bild som summeras i tabellen nedanför.
För att avgränsa arbetsgruppens fokus sorterades den bredare bilden in i olika
kategorier: Inom respektive Utom räckhåll för arbetsgruppens påverkan, samt Kort
respektive Lång sikt.
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Kort sikt

Inom räckhåll – vi kan
påverka mer direkt

Utom räckhåll – kan inte påverka
direkt



Narrativet – bredda och
fördjupa berättelsen om
skolan



Jobba bort den krångliga
hyresmodellen som ger höga
kostnader och hindrar mer
nyttjande av lokaler. Här pågår ett
arbete inom kommunen.



Motverka rivalitet mellan
Hållnäs och Skärplinge
Bygg vidare på och med det
aktiva föreningslivet – men
romantisera inte allas vilja att
vara med



Det saknas bostäder, framförallt
lägenheter, i Hållnäs
Öppna upp för kooperativa
hyresrätter (möten initierade av
Sockenrådet)
Nyttja tillgång till tomter
Var vaksamma på gentrifiering där
fastboende flyttar till förmån för
sommarboende
Säkra infrastruktur VA vid
expansion
Digital infrastruktur – tillgång till
fiber

Längre sikt










Nästa steg i dialogen innebar att fokusera diskussionen på just skolsituationen i
Hållnäs och Skärplinge och att i det försöka identifiera 2-3 gemensamma teman att
fortsätta med i arbetsgruppen. Genom diskussionerna framträdde en bild av det
komplexa system som påverkar och påverkas av skolsituationen. Arbetsgruppen
lyfte särskilt fram barnens bästa och levande landsbygd som centrala värden och
teman i diskussionen som skolsituationen.

Orsaker som påverkar elevunderlaget i Hållnäs skola som identifierades under
träffen var:
 Skolans attraktivitet och dragkraft. En attraktiv skola med hög kvalitet gör
att fler föräldrar väljer skolan till sina barn.
 Narrativet om skolans framtid. Ett återkommande nedläggningshot skapar
osäkerhet hos föräldrar, lärare och barn och kan leda till att skolan väljs bort.

6 av 12
704




Möjligheten till inflyttning och kvarboende. En variation av bostäder krävs
för att unga vuxna och nya barnfamiljer ska kunna bo kvar eller flytta till
Hållnäs.
Skolorganisationen. Hur upptagningsområden och fördelning av elever och
klasser görs från kommunen påverkar skolans elevunderlag.

Träff 1 avslutades med en utcheckning där arbetsgruppen uttryckte en önskan om
att vid nästa träff få möjlighet att diskutera olika framtidsscenarier för
skolsituationen.

Sammanfattning Träff 1
Första träffen innehöll många diskussioner genom vilka arbetsgruppen arbetade
med att skapa en gemensam bild av situationen och problemen som finns i relation
till skolsituationen i Hållnäs och Skärplinge. Följande punkter sammanfattar
diskussionerna under den första träffen.
1. Arbetsgruppen är överens om att ”barnens bästa” måste vara i fokus men ser
svårigheter i att definiera objektivt vad det kan vara. Behålla småskolor kan
vara önskvärt, särskilt för de yngre åldrarna. Men finns det ett minsta antal
elever som ger mångfald, socialt utbyte och kollegialitet för lärare? De svar
vi söker finns inte i en tabell som säger vad som är rätt eller fel.
2. Frågorna om kommunens landsbygdsskolor och levande landsbygd är tätt
sammanknutna. Om Hållnäs skola behöver ett större elevunderlag behövs en
aktiv landsbygdsutveckling för att öka möjligheten för människor att bo
kvar och flytta till Hållnäs. Huruvida Hållnäs skola är för liten är dock en
fråga där ståndpunkterna i arbetsgruppen går isär.
3. Arbetsgruppen är överens om att hela kommunen ska leva och att en
levande landsbygd är viktigt och önskvärt. Skolan är en viktig service och
fyller en funktion i en levande landsbygd, men är den funktionen oersättlig?
På samma sätt som när det gäller ”barnens bästa” är en ”levande landsbygd”
svårt att definiera objektivt och kommer innebära målkonflikter.
4. Ett ständigt närvarande hot om nedläggning skapar både otrygghet och
osäkerhet för såväl föräldrar, lärare och barnen. ”Vad händer nästa läsår?”
skapar en slags självuppfyllande bild av nedläggningshot som påverkar
föräldrar att välja bort Hållnäs.
5. Vi behöver komma bortom invanda tankemönster, även om det är svårt, för
det krävs en bred förståelse av varandras perspektiv.
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Träff 2 – Scenarier och åtgärder
Den andra träffen genomfördes den 27 maj och fokuserade på att diskutera möjliga
vägar framåt gällande skolsituationen i Hållnäs och Skärplinge.

4 Scenarier för skolsituationen
Innan den andra träffen fick arbetsgruppen 4 scenarier utskickade till sig:
 Scenario A – ”Vi kör på”
Skolor och förskolor i Hållnäs och Skärplinge drivs vidare enligt nuvarande
format.
 Scenario B – ”Mindre och bättre?”
Hållnäs skola blir en F-3 skola och Ol Andersskola är fortsatt F-9.
 Scenario C – ”Vi delar upp oss”
Hållnäs skola blir en F-3 skola och Ol Andersskola en 4-9 skola.
 Scenario D – ”Vi stänger ner”
Hållnäs skola stängs och Ol Andersskola är F-9 skola
Scenarierna diskuterades utifrån möjligheter och risker sett till ”barnens bästa” och
”levande landsbygd” samt utifrån möjligheter och hinder sett till deras
genomförbarhet, det vill säga hur möjliga de är att genomföra. Genom diskussioner
i smågrupper och i hela arbetsgruppen framkom olika frågor och ställningstaganden
i relation till scenarierna. En fullständig sammanställning av ståndpunkter i relation
till scenarierna finns som bilaga.

FRÅGOR
A: ”Vi kör
på”

•

•

•
•

B:
”Mindre
och
bättre?”

•
•

STÄLLNINGSTAGANDEN

Är det möjligt att utveckla
skolorna progressivt, offensivt
och nytänkande istället för att
lägga ned?
Hur kan idéer hos lärare,
Sockenråd och föräldrar
användas för att utveckla utan
att glömma likvärdighet?
Kan lokaler i Hållnäs skola
frigöras redan nu? Kan det i så
fall vara en del av lösningen?
Kan vi utforska alternativa sätt
att stödja rörlighet/skjutsar till
Hållnäs?
Positivt: lokaler frigörs, men vad
blir faktiska ekonomiska
konsekvenser?
På vilket sätt är en F-3 skola
bättre än en F-6 skola i Hållnäs?

•
•
•

•

•

•
•
•
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Det finns en risk att hotet om
nedläggning kvarstår
Olika typer/storlek på skola ger
frihet att välja
Detta scenario kräver en
förändrad
resursfördelningsmodell för att
säkra mindre skolors villkor
Det krävs ett progressivt
uppdrag att utveckla skolorna.
Skolan skall inte vara beroende
av vilka föräldrar man har, utan
våra skolor skall säkra
likvärdighet oavsett.
Positivt: Kan vara bra tajming
med ökad vilja att förflytta sig
bland 4-6 ÅK och uppåt
Detta verkar endast vara ett
steg mot stängning av Hållnäs
skola
Inte ett önskvärt scenario

C: ”Vi
delar upp
oss”
D: ”Vi
stänger
ner”

•

•

Hur skulle det påverka Hållnäs
om skolan stängs ned? Ett steg i
avveckling av bygden, eller en
möjlighet för ny utveckling?
Vilka argument eller belägg
finns för att Hållnäs skola är
sämre ur ett ”barnens bästa”perspektiv?

•

Ej realistisk att genomföra

•

Hållnäs skola kommer
fortsättningsvis vara en liten
skola, om det inte är önskvärt
så är detta scenario det mest
pragmatiska och realistiska
Vad händer i bygden om skolan
stänger? Var aktsamma på
gentrifieringsrisk i samband
med flyttkedjor där fastboende
blir sommarboenden

•

Ett vägskäl mot framtiden
Arbetet med scenarierna synliggjorde en konfliktlinje och ett vägskäl illustrerad i
bilden nedanför: ska Hållnäs skola och andra landsbygdsskolor i kommunen
utvecklas offensivt eller avvecklas till förmån för större skolor?

Arbetsgruppen uttryckte en enighet kring att en offensiv utveckling kräver tydliga
uppdrag till skolledningen och att resurser allokeras för utvecklingen. Tierps
kommun och Hållnäs skola skulle kunna vara en föregångare i hur svenska
kommuner kan arbeta för att stärka upp sina småskolor, med hjälp av nytänkande
och bland annat digitalisering. Om kommunen vill satsa på Hållnäs skola så vill
lokalsamhället gärna vara med och bidra till den satsningen. Deltagarna var dock
inte samstämmiga kring huruvida det skulle vara önskvärt att driva en offensiv
utveckling. I diskussionerna lyftes även kritik mot att praktiska lösningar och
förslag inte finns på bordet, något som gör det svårt att diskutera vad en offensiv
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satsning skulle innebära och vilken effekt det skulle få. Utifrån det diskuterades
möjligheten att ta fram ett utvecklingsprogram där lokalsamhället, skolan och
kommunen tillsammans formulerar möjliga åtgärder för en offensiv satsning på
kommunens landsbygdsskolor. Det skulle kunna ge skolan och bygden en tidsfrist
att arbeta med utveckling utan ”hot om nedläggning”. Det är dock viktigt att det inte
läggs på föräldrar och lokalsamhället att ”fixa skolsituationen”, det är till sist
kommunens ansvar att bistå med samhällsservice.
Ett parallellt alternativ till en offensiv utveckling skulle kunna vara att Hållnäs
skola drivs som friskola istället för kommunal skola, mest realistiskt genom ett
föräldrakooperativ eller liknande. Det skulle innebära att osäkerheten till följd av
skifte i politiskt styre skulle minska. Det finns dock en risk att de ekonomiska
kostnaderna för kommunen kvarstår eller ökar om en friskola tar över driften. Vad
det alternativet innebär för möjligheter och risker behöver dock utvärderas.
Att avveckla och lägga ner Hållnäs skola sågs av majoriteten av arbetsgruppen inte
som ett önskvärt alternativ. Däremot poängterades att detta föreslagits av flera
ledande personer inom skolledningen under de senaste åren, med hänvisning till att
skolan har ett för litet elevunderlag. Deltagare i arbetsgruppen lyfte fram olika
forskningsrapporter som påvisar argument både för och emot en mindre
elevsammansättning. Det tycks finnas forskning som visar på både styrkor och
utmaningar med en mindre skola. En forskningsöversikt från 2014 sammanfattar
dilemmat:
”Avslutningsvis går det därmed att tänka sig att det finns både ett nedre golv och ett
övre tak med avseende på vad som kan sägas utgöra en optimal skolstorlek. Som
forskningen visar är det mycket som tyder på att den mindre skolan besitter vissa
fördelar, inte minst när det handlar om elevernas sociala situation. Samtidigt går det
att peka mot ett antal tänkbara pedagogiska dilemman som kan uppkomma om en
skola är alltför liten. Var gränsen för detta golv respektive tak går är däremot svårt att
säga i exakta tal. Det beror i stor utsträckning på det sammanhang som skolan verkar
i och kanske i synnerhet på vilka elevgrupper men också vilka lärare som finns på
den aktuella skolan.” (Adolfsson, 2014)

Sammanfattning Träff 2
Andra träffen fokuserade på scenarier, vägar och åtgärder framåt för skolsituationen
i Hållnäs och Skärplinge. Följande punkter sammanfattar diskussionerna.
1. Varken scenario B (Hållnäs F-3 och Ol Andersskola F-9) eller scenario C
(Hållnäs F-3 och Ol Andersskola 4-9) ses som realistiska eller önskvärda
enligt arbetsgruppen.
2. Ett vägskäl tydliggjordes mellan en progressiv utveckling eller avveckling
av Hållnäs och kommunens andra mindre skolor. Arbetsgruppen ansåg det
inte önskvärt att fortsätta enligt nuvarande modell utan nya insatser.
3. Ett konkret förslag om en utvecklingsplan som formuleras tillsammans av
lokalsamhället, skolan och kommunen framkom.
4. Det finns ett flertal frågor och dilemman att förhålla sig till gällande de olika
scenarierna. Tydligt är att barnens bästa, levande landsbygd och
genomförbarhet måste stå i fokus. Utmaningen ligger dock i att dessa värden
är svåra, om inte omöjliga, att definiera objektivt samt att det finns flera
målkonflikter.
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Referenser och material
Material om Hållnäs som presenterades och diskuterades var:
 Hållnäs sockenråd (2020) Lokalekonomisk analys för Hållnäs 2020.
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https://www.kolada.se/



https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/

Forskning som nämndes under diskussionerna var:
 Adolfsson (2014) Skolstorlekens påverkan på elevers skolprestationer och
sociala situation i skolan: En forskningsöversikt.


Cedering (2016) Konsekvenser av skolnedläggningar: En studie av barns
och barnfamiljers vardagsliv i samband med skolnedläggningar i Ydre
kommun
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1. Fullständig dokumentation av scenarioarbetet i arbetsgruppen
2. Perspektivsammanställning från medborgardialogen
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1

Sammanfattning
Vi har av Tierps kommuns revisorer fått i uppdrag att granska kommunstyrelsens
styrning av grundskolan. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2021.
Enligt kommunfullmäktiges reglemente fullgör kommunstyrelsen kommunens uppgifter
enligt skollag och förordningar. Skolverksamheten styrs genom mål utifrån Agenda
2030 och budget. Några specifika mål inom olika verksamhetsområden, till exempel
grundskolan, sätts inte upp. Intervjuade rektorer och skolchef menar att det finns en
tydlig fördelning av ansvar och befogenheter från kommunstyrelse genom skolchef till
rektor. Rektorerna upplever statens styrning genom mål i lag och förordningar som
mest styrande.
Den genomsnittliga kostnaden per elev i grundskolan, 114 664 kronor, ligger under
genomsnittskostnaden per elev i kommungrupp och rike. Kostnaderna för lokaler och
inventarier är betydligt högre än snittet i kommungrupp och rike. Att den totala
genomsnittskostnaden ändå är lägre i Tierps kommun beror på låga kostnader för
undervisning och elevhälsa.
Kommunstyrelsen har inte beslutat om hur resurser ska fördelas. Grundskolan tilldelas
en budgetram som, enligt skolchefen, fördelas till skolenheterna med ”ett belopp per
elev, därefter justerat utifrån varje skolenhets behov för att uppfylla lagkrav och vidare
med hänsyn till skolenhetens behov utifrån socioekonomiska förutsättningar och
resultat”. Ekonomistyrningen har varit bristfällig, menar rektorerna. Det finns en bild av
att alla redan från början ha vetat att verksamheten inte kan bedrivas inom ram och
därför är budgetunderskott ingen stor sak. Under innevarande läsår har
ekonomistyrningen blivit tydligare, menar rektorerna.
Det systematiska kvalitetsarbetet i Tierps kommun följer, enligt skolchef, ett framtaget
årshjul där grundprincipen är att fokus varje månad ligger på ett valt område. Årshjulet
är framtaget utifrån läroplansmålen, uppnådda resultat samt elevers, vårdnadshavares
och medarbetares upplevda kvalitet. För läsåret 2019/2020 finns ingen dokumentation
över huvudmannens systematiska kvalitetsarbete. Skolchefen menar att ett
kvalitetsarbete har bedrivits och att det finns dokumenterat på enhetsnivå. Att det
saknas dokumentation på huvudmannanivå beror på förändring på skolchefsposten
och ny modell för kvalitetsarbete.
Intervjuade rektorer upplever att de leder det pedagogiska arbetet, men att det finns
förutsättningar att utveckla det. En rektor menar att rektor får sitta med många
detaljfrågor och lösa akut uppkomna situationer. Det finns en kultur att rektor ska vara
inblandad i allt. Intervjuade lärare menar överlag att de har bra rektorer som gör så gott
de kan.
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Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att kommunstyrelsen
brister i styrning och uppföljning av grundskolan. Kommunens skolstruktur med många
små skolenheter är kostnadskrävande. Kommunen bestämmer själv om sin
skolstruktur, men ska genom resurstilldelning och systematiskt kvalitetsarbete
säkerställa att resurstilldelning och resursfördelning ger varje skolenhet likvärdiga
förutsättningar att verka för hög måluppfyllelse. Kommunstyrelsen har inte beslutat om
resursfördelningsmodell eller på annat sätt säkerställt att resurser fördelas efter elevers
olika förutsättningar och behov. Kommunstyrelsen bedriver ett systematiskt
kvalitetsarbete, men arbetet ska årligen dokumenteras och ligga till grund för utveckling
av verksamheten. Åtgärder ska vidtas om brister har identifierats, vilket det interna
kvalitetsarbetet har visat att det har.
Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi kommunstyrelsen att:
⎯ säkerställa att uppsatta mål korrelerar med avsatta resurser.
⎯ besluta om resursfördelning och fördela resurser efter elevernas olika
förutsättningar och behov. (2 kap. 8 b § SkolL)
⎯ systematiskt och kontinuerligt, planera, följa upp och utveckla utbildningen. (4
kap. 3, 5-7 SkolL) och som en del i sin styrning, besluta om särskilda områden
att följa upp, till exempel rektors förutsättningar att verka i enlighet med skollag.
⎯ tydliggöra styrkedjan från kommunstyrelse till skolenhet, till exempel genom
stärkt dialog inte minst inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet.
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2

Inledning/bakgrund
Vi har av Tierps kommuns revisorer fått i uppdrag att granska styrningen av
grundskolan.
Huvudmannen är ansvarig för utbildningen och ska se till att verksamheten bedrivs
enligt lag. Kommunen ska också fördela resurser så att elevernas olika förutsättningar
och behov tillgodoses. På huvudmanna- och enhetsnivå ska ett systematiskt kvalitetsarbete bedrivas. Rektor har en nyckelroll inom skolan, med avgörande inflytande över
sådant som direkt kan påverka den enskilde elevens förutsättningar att utvecklas. Det
gäller primärt det pedagogiska ledarskapet och utvecklingen av utbildningen på
enhetsnivå. För att klara uppdraget krävs att huvudmannen ger rektor rätt
förutsättningar.
Det handlar om att utarbeta och tillämpa väl fungerande uppföljningssystem av
verksamhetens resultat för att nå ett optimalt utnyttjande av tilldelade resurser.
Vid revisorernas riskbedömning framkom att brister i styrning och uppföljning av
skolans verksamhet kan leda till att tilldelade resurser inte används optimalt och att
verksamheten inte når uppställda mål. Uppdraget ingår i revisionsplanen för 2021.

2.1

Syfte, revisionsfråga och avgränsning
Det övergripande syftet har varit att bedöma om kommunstyrelsens styrning och
uppföljning av verksamheten är ändamålsenlig. Utifrån syftet har följande
revisionsfrågor besvarats:
⎯ Finns en tydlig fördelning av ansvar och befogenhet från kommunstyrelse till
rektor?
⎯ Är nämndens resursfördelningsmodell utformad enligt lag, ändamålsenlig och
fungerar den som ett styrinstrument?
⎯ Har nämnden ett uppföljningssystem för kvalitetsarbete, sina egna mål och
måluppfyllelse avseende de nationella målen, som överensstämmer med lag och
fungerar styrande?
⎯ Leder rektor det pedagogiska arbetet och utvecklar utbildningen i enlighet med lag?
Granskningen har avgränsats till grundskolan och avser kommunstyrelsen.

2.2

Revisionskriterier
Vi har bedömt om rutinerna uppfyller
⎯ kommunallagen (2017:725) 6 kap. 6 §
⎯ skollagen (2010:800) 2 kap. 8 – 9 §§ och 4 kap. 3, 5-7 §§
⎯ tillämpbara interna regelverk, policyer och beslut.
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2.3

Metod
Granskningen har genomförts genom studier av Skolinspektionens beslut, skolenkät,
kommunens interna beslut och dokument samt intervjuer med kommunstyrelsens
ordförande och vice ordförande, ordförande och vice ordförande i kommunstyrelsens
utskott för barn och ungdom, skolchef samt urval av rektorer och lärare.
Rapporten är faktakontrollerad av kommunstyrelsens ordförande, ordförande i i
utskottet barn och ungdom samt skolchef.

3

Om styrning och ledning av grundskola
Kommunfullmäktige är huvudman för skolan och avgör i reglemente vilken styrelse
eller nämnd som ska ansvara för att skolverksamheten bedrivs enligt lag och andra
styrdokument. Huvudmannen bestämmer i stort om sin egen organisation, men sedan
den 1 juli 2018 ska huvudmannen utse en skolchef som ska biträda huvudmannen med
att tillse att verksamheten bedrivs enligt gällande föreskrifter.1
För varje skolenhet ska det finnas en rektor.2 Någon annan titel får inte användas; ej
heller får rektors titel användas av andra tjänstepersoner i organisationen som inte
leder en skolenhet. Samma person kan vara rektor vid flera skolenheter, men det får
bara finns en rektor vid varje skolenhet. Hur det inre arbetet på skolenheten
organiseras beslutar rektor.3

4

Resultat av granskningen
I Skolinspektionens senaste regelbundna tillsyn, 2018, framkom inte annat än att
kommunen uppfyllde författningarnas krav på förutsättningar för och utveckling av
utbildningen vid skolenheterna.4
Kunskapsresultaten efter läsåret 2019/2020 var överlag lägre än rikssnittet. 61 procent
av eleverna uppnådde efter årskurs 9 kunskapskraven i alla ämnen och 84 procent
uppnådde behörighet till gymnasieskolan. Motsvarande genomsnittliga måluppfyllelse i
riket var 77 procent respektive 88 procent.

1

2 kap. 8 a § SkolL
2 kap. 9 § SkolL
3 2 kap. 10 § SkolL
4 Skolinspektionen dnr 43-2016:10376, 2018-01-15
2
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4.1

Styrning – ansvar och befogenheter
Enligt kommunfullmäktiges reglemente fullgör kommunstyrelsen kommunens uppgifter
enligt skollag och förordningar.5 Därmed är kommunstyrelsen att betrakta som huvudman för grundskolan i kommunen. I kommunstyrelsen verkar fyra utskott varav ett har
särskilt ansvar för att förbereda ärenden kopplade till barn och ungdom. Utskott har inte
delegation på att fatta beslut inom områden som är föremål för denna granskning.6
Kommunstyrelsens ordförande redogör för de politiska styrsystemen. Skolan styrs,
liksom annan kommunal verksamhet, genom mål utifrån Agenda 2030 och budget.
Några specifika mål inom olika verksamhetsområden, till exempel grundskolan, sätts
inte upp. Kommunstyrelsen kan också genom särskilda uppdrag riktade till
kommundirektören få ärenden belysta. Även internkontrollplanen är en del av
styrningen av grundskolan.
I Plan för Tierps kommuns ekonomi och verksamhet 2021-2023 konstaterar kommunstyrelsen att kunskapsresultaten i grundskolan är låga.7 Av planen framgår att ”Tierps
kommun arbetar med en modell som initierats av Skolverket och som kallas
Samverkan för bästa förskola/skola och som syftar till att förbättra elevers resultat och
öka likvärdighet inom och mellan förskolor/skolor. Samtliga förskolor och grundskolor i
kommunen ingår i arbetet som engagerar all personal i utvecklingsarbetet”.89 I våra
intervjuer framgår att två skolor har blivit utvalda för Skolverkets insatser, men att all
verksamhet berörs. I dokumentet lyfts också frågan om insatser för elever med låg
skolfrånvaro samt totalkostnad och kostnad per kostnadsslag per elev.10
Uppföljningen av kommunens verksamhet kommer från och med innevarande budgetår
att göras mot bland annat nyckeltal i Kolada11, enligt kommunstyrelsens ordförande.
Utskottet får information från skolchefen vid varje sammanträde och uppföljningen följer
ett beslutat årshjul, enligt utskottets ordförande.
Tjänstepersonsorganisationen, som består av tre huvudområden, leds av kommundirektören. Under delområdet Produktion finns verksamheten Utbildning. Utbildningskontoret leds av utbildningschefen som tillika är skolchef. Förutom av utbildningschefen
består kontoret av: skolformschef förskola, skolformschef grundskola12, skolformschef
gymnasium13, utvecklingschef samt verksamhetschef elevhälsa. Utöver det finns
stödfunktionerna arbetslivs- och utbildningsstrateg, IKT- och utvecklingssamordnare,
systemförvaltare och administratör.
5

Reglemente för kommunstyrelsen, 2020-05-12, Kommunfullmäktige
Delegationsordningen är under revision.
7 Plan för Tierps kommuns ekonomi och verksamhet 2021-2023, sid. 21
8 Samverkan för bästa skola är en statlig satsning riktad till ”förskolor med svåra förutsättningar och skolor
med låga kunskapsresultat och som har särskilt svåra förutsättningar att förbättra elevernas resultat på
egen hand”. Skolverkets ”uppdrag är att genom riktade insatser stärka förskolan, skolan och
huvudmannen (kommunen eller skolans styrelse om det är en fristående skola) i arbetet med att planera,
följa upp och utveckla utbildningen efter deras unika mål och behov”.
9 Plan för Tierps kommuns ekonomi och verksamhet 2021-2023, sid. 20
10 Det sistnämnda tas upp nedan under rubriken resurser.
11 Kolada är en tjänst från Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA). RKA är en ideell förening
med svenska staten och Sveriges Kommuner och Regioner som medlemmar.
12 Vid tiden för granskningen låg denna roll på skolchef som tillförordnad.
13 Vid tiden för granskningen låg denna roll på skolchef som tillförordnad.
6
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Rektorerna konstaterar att antalet tjänstepersoner på kontorsnivå har ökat betydligt
under de senaste åren, vilket har fått till konsekvens att avståndet mellan skolchef och
rektor upplevs ha växt. Skolchefen framför att utbildningskontoret har minskat sin
personal med 1,7 tjänst till 6,9 heltidstjänster under det senaste året. Skolchefen är
tillika tillförordnad verksamhetschef för grundskolan, vilket har minskat avståndet
mellan skolchef och rektor, enligt skolchefen.
I Tierps kommun finns det elva grundskolor fördelade på tio orter. Örbyhus skola består
av två skolenheter, F-6 respektive 7-9. De tolv skolenheterna är uppdelade på fyra
geografiskt betingade skolområden. I varje skolområde arbetar 1-2 rektorer och mellan
0-2 biträdande rektorer. Av kommunens sju rektorer ansvarar fem för två skolenheter
och två för en vardera. Hösten 2019 förändrades rektorsorganisation genom att antalet
rektorer ökade och antalet biträdande rektorer minskade. Skolenheterna fick på detta
sätt en bättre och närmare tillgång till rektor, enligt skolchef. Kommunens skolstruktur
kännetecknas av många små skolor. Endast fyra skolenheter har fler än 200 elever.
Den 19 december 2019 beslutade kommunfullmäktige ”att ge verksamheten i uppdrag
att se över grundskolans organisation och lokalutnyttjande i syfte att organisationen
följer lagen och att våra lokaler nyttjas på ett optimalt sätt”.14 Av utskottets protokoll
framgår att det pågår en kartläggning av segregationen i kommunen och att en
planering av medborgardialog kring skolans organisation i Skärplinge och Hållnäs har
inletts. Det innebär, enligt utskottet, att något förslag i en översyn inte kan vara klart att
överlämna till fullmäktige förrän tidigast i september 2021.15
I oktober 2020 genomförde Skolinspektionen intervjuer med politiker och tjänstepersoner i en kvalitetsgranskning av ”huvudmannens styrning genom tydlighet i delegering och uppföljning”.16 Granskningen ger bilden av en organisation som präglas av
”dialog och förtroende för professionen”. Historiskt upplevs rektorerna ha haft ett starkt
självstyre till förfång för likvärdigheten. Regelbundna möten, i vilka styrkedjans olika
nivåer möts, ”används som metod för att förbättra likvärdigheten”. Skolinspektionen
bedömer ”att skolchefen fungerar som en tydlig länk mellan rektorer och huvudman,
vilket bidrar till att signalerna går till den som är ytterst ansvarig för frågan”. Två
utvecklingsområden identifieras dock. Det gäller dels att ”huvudmannen behöver
säkerställa att förväntningar, ansvar och återrapportering för de delegerade uppgifterna
är tydliggjorda” dels att ”huvudmannen behöver förankra arbetsuppgifter så att det blir
tydligt vad arbetet innebär”.17
Respondenter från kommunstyrelsen menar att åtgärder har vidtagits för att stärka
styrningen och uppföljningen av statliga och kommunala mål. Verksamhetssystemet
Stratsys har införskaffats och är under implementering. Genom systemet ska uppgifter
om mål och resultat tydliggöras och finnas tillgängliga på både politisk nivå och
verksamhetsnivå. Detta stärker styrkedjan.
Intervjuade rektorer och skolchef menar att fördelningen av ansvar och befogenheter
från kommunstyrelse genom skolchef till rektor är tydlig.
14

Kommunstyrelsens utskott för barn och unga, 2020-10-06 § 206
Kommunstyrelsens utskott för barn och unga, 2020-10-06 § 206
16 Skolinspektionen dnr 2019:9157, 2020-12-18
17 Skolinspektionen dnr 2019:9157, 2020-12-18
15
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Rektorerna upplever statens styrning genom mål i lag och förordningar som mest
styrande. Det finns en delegationsordning, som är under revidering. Varken rektorer
eller skolchef upplever att den politiska nivån detaljstyr verksamheten. Rektorerna
upplever snarare att avståndet till den politiska nivån under de senaste åren har blivit
längre och längre. En rektor menar att kontakten mellan parterna har gått förlorad.
Intervjuade lärare upplever inte att styrkedjan från kommunstyrelse till klassrum är
tydlig. De ser sig själva tillsammans med rektorerna som en del och skolchef och
politiker som en annan del, till viss del avskärmad från verksamheten med eleverna.
Skolchefen påpekar att det pågår ett arbete med att förtydliga och följa styrkedjan,
vilket leder till att direktkontakten mellan rektorer och politik eller mellan lärare och
politik minskar. Verksamhetsbesök och den typen av kontakt är bra, menar skolchefen,
men dessa har inte kunnat genomföras under pandemin.

4.1.1

Bedömning
Vi bedömer att fördelningen av ansvar och befogenheter från skolchef till rektorer är
tillfredsställande. Vi bedömer emellertid att kommunstyrelsen inte fullt ut tar ansvar för
styrningen av grundskolan. Vi ser brister i uppföljning av förutsättningar för
verksamheten och måluppfyllelse samt resursfördelning. Uppsatta mål till exempel vad
gäller skolstrukturen förefaller inte vara kopplade till avsatta resurser för verksamheten.

4.2

Resursfördelning
”Utbildningen inom skolväsendet ska vara likvärdig inom varje skolform och inom
fritidshemmet oavsett var i landet den anordnas” enligt skollagen 1 kap. 9 §. Detta
betyder att eleverna ska ges förutsättningar att nå så långt som möjligt och att de
elever som av olika skäl har det svårt att nå målen i skolan, till exempel av socioekonomiska skäl eller för att de har ett annat modersmål än svenska, ska
kompenseras. Likvärdig utbildning handlar alltså inte om att resurserna ska fördelas
lika, utan att ”hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar och behov”. (Lgr11, p1)
Detta är skolans kompensatoriska uppdrag. Sedan den 1 juli 2014 ska kommuner
enligt 2 kap. 8 b § SkolL ”fördela resurser till utbildning inom skolväsendet efter
barnens och elevernas olika förutsättningar och behov”.
”I samband med resursfördelningen är det av vikt att huvudmannen tar hänsyn till
behoven på de olika skolorna, bland annat genom att föra en dialog med rektorerna.
Att resurser viktas och fördelas utifrån elevernas olika förutsättningar och behov är ett
mycket betydelsefullt instrument för att kunna uppnå likvärdighet i utbildningen.”
(SKOLFS 2014:40, sid. 19)
I Skolverkets statistik (Siris), som bygger på uppgifter som kommunerna lämnar till
SCB, framgår att genomsnittskostnaden för en grundskoleelev i Tierps kommun år
2019 var 114 664 kronor, vilket var 9 000 kronor högre än 2018 då
genomsnittskostnaden låg på 105 663 kronor per elev.
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Nedan görs en jämförelse med genomsnittlig kostnad i kommungruppen
(pendlingskommun nära större stad) och för rikets samtliga huvudmän.
2019

Totalt (kr)

Lokaler
och inv.

Undervisn.

Skolmål
-tider

Lärverk
tyg, utr
mm

Elevhälsa

Övr.18

Tierp

114 664

28 163

54 722

7 193

4 580

2 910

17 097

Kommungrp.

116 680

18 714

64 560

6 739

4 853

4 182

17 634

Riket19

116 553

18 794

66 228

6 513

5 087

3 735

16 195

Kolada, SKR

Den genomsnittliga kostnaden per elev i grundskolan ligger alltså under genomsnittskostnaden per elev i kommungrupp och rike. Kostnaderna för lokaler och inventarier är
betydligt högre än snittet i kommungrupp och rike. Att den totala genomsnittskostnaden
ändå är lägre i Tierps kommun beror på låga kostnader för undervisning och elevhälsa.
Undervisningskostnaden är den fjärde lägsta i riket 2019. I Plan för Tierps kommuns
ekonomi och verksamhet 2021-2023 konstaterar kommunstyrelsen att ”de totala
elevkostnaderna samt de andelar som utgör undervisnings-kostnader och kostnader
för elevhälsa ligger under rikssnitt inom grundskolan. Den största skillnaden sett i en
riksjämförelse finns att hitta i den del som berör undervisning. Under plan-perioden är
ambitionen att vända denna trend i syfte att nå en likvärdig skola”20. Kommunstyrelsens
och utskottets ordförande konstaterar att lokalkostnaderna är höga och att det bland
annat beror på befintlig modell för internhyressättning, många skollokaler och
ineffektiva lokaler med stora korridorsytor. De höga lokalkostnaderna måste
kommunen komma till rätta med, menar kommunstyrelsens ordförande, inte minst
därför att de dränerar kommunen på pengar genom interkommunala ersättningar (IKE).
Representanter för kommunstyrelsen och skolchefen menar att resurser avsätts för
grundskolans verksamhet som möjliggör en verksamhet enligt lag och förordning.
Kommunstyrelsens ordförande framför dock att det är tufft att hålla budget och
skolchefen framför att mer resurser krävs för ökad måluppfyllelse. Det går inte heller att
inom befintlig budget möta de behov av extraordinära stödinsatser som under läsåret
tillkommande elever kan behöva. Rektorerna konstaterar att de har svårt att hålla
budget och ge eleverna det särskilda stöd som de behöver, även om de gör sitt bästa
och prioriterar utifrån befintliga resurser. Även intervjuade lärare menar att bristande
resurser gör att elever inte får det särskilda stöd som de behöver eller att stödet inte
sätts in så tidigt som det borde.
I samtal med kommunstyrelsen representanter konstateras att kommunstyrelsens inte
beslutat om hur resurser ska fördelas.
18

I övrigt ingår allt som inte ingår i andra kostnadsslag. Det handlar t.ex. om studie- och yrkesvägledning
och administration.
19 Tierp och kommungrupp inkluderar endast kommunala huvudmän medan riket inkluderar samtliga
huvudmän.
20 Plan för Tierps kommuns ekonomi och verksamhet 2021-2023, sid. 21
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Grundskolan tilldelas en budgetram som, enligt skolchefen, efter att medel för centrala
medel kostnader tagits bort fördelas till skolenheterna med ”ett belopp per elev,
därefter justerat utifrån varje skolenhets behov för att uppfylla lagkrav och vidare med
hänsyn till skolenhetens behov utifrån socioekonomiska förutsättningar och resultat”.
Centralt bekostas förutom central administration även skolledning, måltider och lokaler.
Skolchefen menar att ekonomistyrningen har blivit tydligare, men att det finns behov av
att utveckla en tydligare resursfördelningsmodell. Intervjuade rektorer har ingen klar
bild över på vilka grunder de tilldelas medel. De äskar medel hos skolchefen, som
sedan bedömer äskandet och beslutar om tilldelning.
Ekonomistyrningen har varit bristfällig, menar rektorerna. Det finns en bild av att alla
redan från början ha vetat att verksamheten inte kan bedrivas inom ram och därför är
budgetunderskott ingen stor sak. Under innevarande läsår har ekonomistyrningen blivit
tydligare, menar rektorerna. De menar att den nye skolchefen har stärkt
ekonomistyrningen, men fortfarande framför ett par rektorer att kostnaderna för deras
verksamheter inte kommer att kunna rymmas inom budget. Skolchefen framför att
personalneddragningar har gjorts av icke utbildad personal. Intervjuade lärare menar
att det för övrigt är en betydande orsak till låg måluppfyllelse att en så stor andel av
personalen saknar legitimation och behörighet samt att elever med stora stödbehov i
många fall får en insats av personal helt utan pedagogisk utbildning. Kommunen
annonserar inte ut tjänster som de borde, menar lärarna. Även skolchefen har
konstaterat detta.

4.2.1

Bedömning
Vi bedömer att kommunstyrelsens fördelning av resurser till grundskolan är behäftad
med påtagliga brister. För det första har kommunstyrelsen inte beslutat om fördelning
av resurser i enlighet med skollagens skrivning om att kommunen ska fördela resurser
efter elevers olika förutsättningar och behov. För det andra är det inte säkerställt att
resurser fördelas efter elevers olika förutsättningar och behov. För det tredje är
ekonomistyrningen bristfällig. Vi bedömer inte att resurstilldelningen korrelerar med
uppdragets omfattning. Det vill säga verksamheten ges inte ekonomiska förutsättningar
att bedriva grundskola så att elever kan utvecklas så långt som möjligt och få det
särskilda stöd som de behöver. Kommunstyrelsens beslut om skolstruktur är
kostnadskrävande, inte minst vad gäller lokalkostnader. Det är en brist att inte detta
tydliggörs i resursfördelningsmodellen.

4.3

Systematiskt kvalitetsarbete
Bestämmelser om systematiskt kvalitetsarbete i förskola och skola finns i 4 kap.
skollagen. I lagen framgår att arbetet ska bedrivas på huvudmanna- och enhetsnivå
och bestå av planering, uppföljning och utveckling. Arbetet ska utgå från målen för
verksamheten som formuleras i lag, förordningar och andra styrdokument. Fokus får
alltså inte bara ligga på kunskapsmålen. Det systematiska kvalitetsarbetet på
huvudmannanivå ska bygga på verksamheternas kvalitetsarbete. Det systematiska
kvalitetsarbetet ska dokumenteras.
Det systematiska kvalitetsarbetet i Tierps kommun följer, enligt skolchef, ett framtaget
årshjul där grundprincipen är att fokus varje månad ligger på ett valt område.
10
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Årshjulet är framtaget utifrån läroplansmålen, uppnådda resultat samt elevers,
vårdnadshavares och medarbetares upplevda kvalitet. Enkäter genomförs en gång per
termin som utgår från Skolinspektionens enkäter för att möjliggöra nationella
jämförelser. Enkäterna kompletteras varje enkätomgång med valda fokusfrågor som
kontoret vill få närmare belysta. En typisk arbetsgång kan, enligt skolchefen, vara att
vid rektorsmötet sinsemellan diskutera och analysera insamlade data, både i större och
mindre grupper. Därefter sker arbetet på skolorna med rektor och arbetslag innan
området i slutet av månaden åter lyfts in på rektorsmöte för fortsatt utbyte.
Det systematiska kvalitetsarbetet bedrivs på varje enhet utifrån enhetsspecifika
strukturer. Intervjuade rektorer menar att varje ny skolchef har infört ny modell eller nya
modeller för systematiskt kvalitetsarbete som de har tvingats att anpassa sig till, men
det interna arbetet har fredats. Intervjuade lärare verifierar den bilden. Mål för arbetet
sätts upp inför varje nytt läsår och målen följs upp efter varje termin. Uppgifter lämnas
in till rektor som skriver en rapport för hela enheten. Det framgår också att
kvalitetsarbetet har olika stor betydelse för utvecklingsarbetet. En lärare påpekar vikten
av att kvalitetsarbetet leder till samsyn en annan upplever kvalitetsarbetet som något
som måste göras.
Hur enheternas kvalitetsrapporter har använts som underlag för utbildningens
utveckling har förändrats under åren. Ett år gick rektor i dialog med skolchef igenom
rapporten. Ett annat år diskuterade rektorer varandras kvalitetsrapporter utan
medverkan från skolchefen. Rektorerna upplever inte att den politiska nivån har varit
involverad och de saknar för övrigt en återkoppling. Förutom en insats på kollegialt
lärande mellan lärare (Bravo Lesson21) kan de inte se att huvudmannen vidtagit några
åtgärder för att stärka förutsättningar för högre måluppfyllelse.
Under 2020/2021 införs Stratsys, ett systemstöd för det systematiska kvalitetsarbetet.
Systemet är anpassat utifrån kommunens behov. Det är under uppbyggnad och
beräknas kunna börja användas till pedagogiskt bokslut vårterminen 2021, enligt
skolchef.
För läsåret 2019/2020 finns ingen dokumentation över huvudmannens systematiska
kvalitetsarbete. Skolchefen menar att ett kvalitetsarbete har bedrivits och att det finns
dokumenterat på enhetsnivå. Att det saknas dokumentation på huvudmannanivå beror
på förändring på skolchefsposten och ny modell för kvalitetsarbete.
Av huvudmannarapporten för läsåret dessförinnan, 2018/2019, framgår att det har
genomförts två utredningar/uppföljningar av verksamheten, Den ena inom ramen för
Skolverkets stöd Samverkan för bästa skola. I båda utredningarna konstateras brister
vad gäller det systematiska kvalitetsarbetet. Det handlar primärt om behov av att stärka
analysen. Andra områden som har identifierats som utvecklingsområden berör styrning
och ledning samt förutsättningar för likvärdig skola.

21

BRAVOLesson är en del av företaget Successful Schools Sverige som baserar hela sin verksamhet på
svensk och internationell forskning kring framgångsrika skolor. https://www.bravolesson.se/, 20210407 kl.
12:15
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I intervjuer med rektorer framgår att det fortfarande är ett utvecklingsområde att stärka
analysförmågan och det gäller både för rektorer och lärare. Skolchefen påtalar att
rektorerna ska serveras statistiskt material i Stratsys och att deras fokus ska ligga på
analys och åtgärder att vidta.
Måluppfyllelsen redovisas i huvudmannarapporten 2018/2019 utifrån uppgifter på
enhets- och huvudmannanivå. Uppgifterna analyseras och bland annat kommer
huvudmannen fram till att ”utbildningen i kommunen inte är likvärdig” och att ”andelen
elever som uppnår alla kunskapskrav i alla ämnen i åk 9 särskiljer sig mycket i negativ
bemärkelse ur ett kommunperspektiv”. Huvudmannen identifierar också åtgärder att
vidta. Det handlar till exempel om att stärka både det systematiska kvalitetsarbetet och
det pedagogiska ledarskapet. Ansvar, tidsram, resursbehov och dokumentationskrav
anges för vissa insatser i kvalitetsrapporten.

4.3.1

Bedömning
Vi bedömer att huvudmannens kvalitetsarbete för läsåret 2018/2019 motsvarar lagens
krav på planering och uppföljning av grundskolan. Påtagliga brister i elevernas
måluppfyllelse och åtgärder att vidta för att skapa bättre förutsättningar har
identifierats. Adekvata åtgärder ska dock vidtas så att utbildningen utvecklas. Vi
bedömer att det är av betydande vikt att kommunstyrelsen i sin styrning av
verksamheten tillser att det finns förutsättningar för att vidta adekvata åtgärder och att
åtgärder vidtas samt att åtgärdernas konsekvenser följs upp. Vi ser brister i dialog
mellan huvudman och verksamhet. Det är också en brist att motsvarande arbete inte
har gjorts för läsåret 2019/2020.
Att ett nytt digitalt verksamhetssystem införs kan stärka styrningen och uppföljningen.
Det är viktigt att systemet i sig inte blir målet utan att det stödjer ett ändamålsenligt och
effektivt kvalitetsarbete.

4.4

Rektors pedagogiska ledarskap
Av skollagen framgår att det pedagogiska arbetet vid en skolenhet ska ledas och
samordnas av en rektor. Rektorn ska också verka för att utbildningen utvecklas.22 För
att få anställas som rektor krävs att personen genom utbildning och erfarenhet har
pedagogisk insikt.23
Skolinspektionen skickar vartannat år ut en enkät till elever i årskurs fem och nio,
samtliga vårdnadshavare och pedagogisk personal hos samtliga huvudmän i riket. I
enkäten till pedagogisk personal ställs bland annat frågor om rektors pedagogiska
ledarskap och utvecklingen av utbildningen. Nedan följer i två tabeller
grundskolelärarnas i Tierps kommun svar på påståenden inom aktuellt område. Svaren
gäller 2018 års enkät. 2020 års enkät besvarades bara av 60 procent av personalen,
vilket innebär att Skolinspektionen inte redovisar svaren.

22
23

2 kap. 9 § SkolL
2 kap. 11 § SkolL
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Pedagogiskt ledarskap

Andel som
instämmer24

grundskolan Tierp

Medelvärde25

Enkätgenom
-snitt26

Diff.

Rektor har god kunskap om det
dagliga arbetet i skolan.

74 %

6,6

7,1

-0,5

Rektor arbetar för att främja
elevernas kunskapsutveckling.

85 %

7,6

7,9

-0,3

Rektor tar ansvar för det
pedagogiska arbetet på skolan.

78 %

7,2

7,4

-0,2

7,1

7,5

-0,4

Index
Skolenkäten, våren 2018, Skolinspektionen

Av enkäten framgår att grundskolelärarna i Tierps kommun i lägre grad än enkätgenomsnittet instämmer i de positiva påståendena om rektors pedagogiska ledarskap.
I högre grad upplevs rektorerna främja elevernas kunskapsutveckling än de har
kunskap om det dagliga arbetet i skolan och tar ansvar för det pedagogiska arbetet.
Utveckling av utbildningen

Andel som
instämmer

Medelvärde

Enkätgenomsnitt

Diff.

Rektor ser till att utvärderingen av
elevernas kunskapsutveckling
ligger till grund för utveckling av
utbildningen.

87 %

7,7

7,4

+0,3

Rektor ser till att arbetssätt
förändras om eleverna inte
uppnår kunskapskraven.

50 %

6,2

6,6

-0,4

Rektor ser till att uppföljningen av
mitt och mina kollegers arbete
leder till relevanta förändringar i
arbetssätt.

65 %

6,6

6,5

+0,1

6,8

6,9

-0,1

Index
Skolenkäten, våren 2018, Skolinspektionen

24

För varje påstående finns fem svarsalternativ, två positiva, två negativa och vet ej. Med andel som
instämmer avses att personalen tycker att påståendet stämmer helt och hållet eller stämmer ganska bra.
25 Medelvärdet och indexvärdet hamnar på en skala mellan 0-10, där 10 innebär att respondenterna anger
att påståendet ”stämmer helt och hållet” och 0 att påstående inte alls stämmer, däremellan finns
alternativen ”stämmer ganska bra” och ”stämmer ganska dåligt”.
26 Med enkätgenomsnitt avses genomsnittet av svaren vid enkäten som genomfördes våren 2018 vid
grundskolor. Totalt medverkade 1 412 skolenheter på grundskole- och gymnasienivå. Svarsfrekvens i
Tierps kommun var 70 %.
13
© 2021 KPMG AB. All rights reserved.
Document classification: KPMG Public

724

Tierps kommun
Granskning av grundskolans styrning
2021-05-19

Överlag svarar både lärarna i Tierps kommun och alla lärare i enkätomgången mindre
positivt på frågor om rektors ansvar för utvecklingen av utbildningen än om rektors
ansvar för den pedagogiska ledningen. Bara hälften av lärarna i Tierps kommun menar
att ”rektor ser till att arbetssätt förändras om eleverna inte uppnår kunskapskraven”.
Enligt skolchef leder rektor det pedagogiska arbetet och utvecklar utbildningen i
enlighet med skollag. Med utgångspunkt i kommunens verksamhetsplan tar rektor
tillsammans med sina medarbetare fram en verksamhetsplan för respektive enhet.
Planen utgår från prioriterade utvecklingsområden för respektive enhet och beslutas i
samråd med skolchef och utvecklingschef. Rektor driver sedan utvecklingsarbetet
tillsammans med biträdande rektor, utvecklings-/arbetslagsledare, processledare och
karriärlärare.
Intervjuade rektorer upplever att de leder det pedagogiska arbetet, men att det finns
förutsättningar att utveckla det. En rektor menar att rektor får sitta med många
detaljfrågor och lösa akut uppkomna situationer. Det finns en kultur att rektor ska vara
inblandad i allt. Intervjuade lärare menar överlag att de har bra rektorer som gör så gott
de kan. Rektorerna delegerar till arbetslagen, vilket uppskattas. Rektorerna sitter
mycket på möten och ”springer på en massa bollar”. Lektionsbesök görs aldrig eller
sällan, menar lärarna. Huvudmannen har köpt in ett material för att stärka det kollegiala
lärandet lärare emellan. Att denna insats har skapat irritation i lärarleden framgår i
intervjuer med rektorer och lärare. Det handlar främst om att resurser har satsats på ett
sätt som inte efterfrågats varken av rektorer eller lärare. Överlag menar rektorerna att
de borde göras mer delaktiga i skolkontorets utvecklingsprojekt.
Skolchefen informerar om att grundskolans rektorer varje vecka har tre timmar
gemensam mötestid med skolchef och utvecklingschef där fokus ligger på kollegialt
lärande och utveckling av den pedagogiska verksamheten. Vid dessa träffar involveras
på flera punkter såväl karriärlärare som externa aktörer från till exempel universitet och
högskola. Rektorerna menar att det finns förutsättningar att ytterligare stärka
samverkan mellan rektorerna. Skolenheterna kan fortfarande vara som skilda ”öar”.
Vid utskottets sammanträde den 3 mars 2020 informerades ledamöterna av rektor vid
Bruksskolan och Mehedeby skola om bland annat ledning, styrning och nära rektors
pedagogiska ledarskap. Skolchefen redogör också för en utbildningsdag som
genomfördes med utskottet den 11 mars 2021, där såväl rektorer som lärare från olika
verksamheter fanns representerade. Verksamheten redovisade resultat, utvecklingsarbete och systematiskt kvalitetsarbete. Utbildningschef och skolformschefer redovisar
löpande resultat och kvalitetsarbetet på utskottet, enligt skolchefen.

4.4.1

Bedömning
Skolinspektionens enkäter är ett viktigt underlag för uppföljning av skolverksamhet inte
bara för Skolinspektionen utan också för huvudmannen. Det är därför beklagligt att inte
all grundskolans pedagogiska personal har bedömt det angeläget att besvara
skolenkäten våren 2020.
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Rektors pedagogiska ledarskap och ansvar för utveckling av utbildningen är av stor
betydelse för god måluppfyllelse. Vi har inte sett några uppenbara brister vad gäller
rektors förutsättningar, men inte heller att huvudmannen säkerställt att rektor har goda
förutsättningar för det pedagogiska ledarskapet eller leder det pedagogiska arbetet mot
hög måluppfyllelse.

5

Slutsats och rekommendationer
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att kommunstyrelsen
brister i styrning och uppföljning av grundskolan. Kommunens skolstruktur med många
små skolenheter är kostnadskrävande. Kommunen bestämmer själv om sin
skolstruktur, men ska genom resurstilldelning och systematiskt kvalitetsarbete
säkerställa att resurstilldelning och resursfördelning ger varje skolenhet likvärdiga
förutsättningar att verka för hög måluppfyllelse. Kommunstyrelsen har inte beslutat om
resursfördelningsmodell eller på annat sätt säkerställt att resurser fördelas efter elevers
olika förutsättningar och behov. Kommunstyrelsen bedriver ett systematiskt
kvalitetsarbete, men arbetet ska årligen dokumenteras och ligga till grund för utveckling
av verksamheten. Åtgärder ska vidtas om brister har identifierats, vilket det interna
kvalitetsarbetet har visat att det har.

5.1

Rekommendationer
Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi kommunstyrelsen att:
⎯ säkerställa att uppsatta mål korrelerar med avsatta resurser.
⎯ besluta om resursfördelning och fördela resurser efter elevernas olika
förutsättningar och behov. (2 kap. 8 b § SkolL)
⎯ systematiskt och kontinuerligt, planera, följa upp och utveckla utbildningen. (4
kap. 3, 5-7 SkolL) och som en del i sin styrning, besluta om särskilda områden
att följa upp, till exempel rektors förutsättningar att verka i enlighet med skollag.
⎯ tydliggöra styrkedjan från kommunstyrelse till skolenhet, till exempel genom
stärkt dialog inte minst inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet.
Datum som ovan
KPMG AB

Joakim Nertyk
Joakim Nertyk

Micaela Hedin

Certifierad kommunal revisor

Certifierad kommunal revisor och
kundansvarig
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Detta dokument har upprättats enbart för i dokumentet angiven uppdragsgivare och är baserat på det särskilda uppdrag som är avtalat
mellan KPMG AB och uppdragsgivaren. KPMG AB tar inte ansvar för om andra än uppdragsgivaren använder dokumentet och
informationen i dokumentet. Informationen i dokumentet kan bara garanteras vara aktuell vid tidpunkten för publicerandet av detta
dokument. Huruvida detta dokument ska anses vara allmän handling hos mottagaren regleras i offentlighets- och sekretesslagen samt i
tryckfrihetsförordningen.
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Bästa skolkommun:
Tierps resultat
En rapport från Lärarförbundet om skolans förutsättningar i kommunen.

730

Vi vill att vår rankning ska
bidra till de samtal och
satsningar som krävs för att
säkra lärares och
skolledares förutsättningar.
Johanna Jaara Åstrand,
förbundsordförande Lärarförbundet
731

Det här är Tierps
förutsättningar som
skolkommun
Bästa skolkommun är en rankning som jämför alla 290
kommuner efter 10 kriterier.
Syftet är att synliggöra och förstå skolans
förutsättningar utifrån ett lokalt perspektiv.
Tierps kommun placerar sig i år som nummer
290 av 290 kommuner. Övertorneå toppar årets
rankning.
Med den här rapporten vill vi visa vilka styrkor och
utmaningar Tierp har som skolkommun.

732

Tierp en skolkommun med
stor utvecklingspotential
Tierp ligger sämre till än samtliga fem
grannkommuner: Gävle (206), Uppsala (216), Älvkarleby
(239), Östhammar (264) och Heby (285).
I hela Uppsala län är Tierp rankad som nummer åtta av
åtta kommuner. Uppsala lägger sig bäst i länet (216).
Snittplaceringen för kommunerna i Uppsala är 257 (av
290). Jämfört med resten av landet står länet med andra
ord inför utmaningar.

Kommun

Placering i länet

Placering i riket

Uppsala

1/8

216/290

Knivsta

2/8

235/290

Älvkarleby

3/8

239/290

Håbo

4/8

263/290

Håbo

4/8

263/290

Östhammar

5/8

264/290

Östhammar

5/8

264/290

Enköping

6/8

267/290

Heby

7/8

285/290

Tierp

8/8

290/290

Topp- och bottenrankade kommuner i Uppsala län
733

Styrkor och svagheter
Rankningen Bästa skolkommun jämför alla kommuner utifrån tio kriterier. Det här är Tierps relativa styrkor och svagheter
som skolkommun.

Styrkor

Svagheter

• Tierp har i årets rankning inget kriterium där

•
•
•
•

man ligger på en placering bättre än 145.

Friska lärare (279/290)
Fullföljd gymnasieutbildning (261/290)
Andel godkända elever (260/290)
Lärarlöner (245/290)

Till styrkor räknar vi de kriterier där Tierps kommun har bäst rankning, relativt sett, och där placeringen inte är sämre än 145.
Till svagheter räknas på motsvarande sätt de lägst rankade kriterierna.
734

Utveckling

735

Rankning och utveckling
Visar på positiv
utveckling

Bästa skolkommun mäter kommunens resultat i förhållande till
andra kommuner (rankning) men också kommunens egen
utveckling.
Utvecklingen är baserad på en jämförelse med förra årets
resultat (ett index).
•

Pil upp betyder att det sker en positiv utveckling.

•

Pil ner betyder att det sker en negativ utveckling.

•

Om det inte sker någon större utveckling pekar pilen åt
sidan.

Hypotetiskt exempel: lärarbehörigheten har ökat i kommunen
och därför visas en pil upp. Jämfört med andra kommuner så
placerar sig kommunen på 277:e plats.

Rankningsplacering

277 / 290

736

Varken upp- eller nedgång
i Tierp
Sammantaget visar de kriterier, som Bästa skolkommun
analyserar, inte på någon tydlig utveckling i vare sig
positiv eller negativ riktning i Tierps kommun.
I följande bilder kommer vi att titta närmare på
utveckling och rankning för varje enskilt kriterium.

290 / 290
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165/290

244/290

240/290

279/290

245/290

Resurser till
undervisning

Utbildade lärare

Lärartäthet

Friska lärare

Lärarlöner

238/290

196/290

241/290

260/290

261/290

Kommunen som
huvudman

Andel barn i
förskola

Meritvärde
årskurs 9

Andel godkända
elever

Fullföljd
gymnasieutbildning

738

Resurser till undervisning

Tierps kommun är medelrankad när vi jämför resurser
till undervisning med andra kommuner.
Det här kriteriet bygger på hur mycket resurser
kommunen satsar på skolan (i förhållande till
kostnadsnivån i kommunen).

165 / 290
739

Utbildade lärare

Tierps kommun rankas förhållandevis lågt när vi jämför
utbildade lärare med andra kommuner.
Det här kriteriet bygger på andelen behöriga lärare i
förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola.
I Tierp är 61 procent av lärarna i grundskolan behöriga.
Det kan jämföras med Uppsala som har högst
behörighet i Uppsala län (76 procent).

244 / 290
740

Lärartäthet

Tierps kommun rankas förhållandevis lågt när vi jämför
lärartäthet med andra kommuner.
Det här kriteriet bygger på antalet elever per lärare i
grundskolan och förskoleklass, samt inskrivna barn per
årsarbete i förskolan och fritidshem.
I Tierp går det 12,0 elever per lärare i grundskolan. Det
kan jämföras med Heby som har det lägsta antalet i hela
Uppsala län (11,7 elever per lärare).

240 / 290
741

Friska lärare

Tierps kommun rankas väldigt lågt när vi jämför friska
lärare med andra kommuner.
Det här kriteriet bygger på hur många dagars
sjukfrånvaro lärarna i kommunen hade i snitt under en
specifik period.
I Tierp var 6,6 procent av Lärarförbundets medlemmar
sjukskrivna under den här perioden. Det kan jämföras
med Håbo som lägst sjuktal i hela Uppsala län (2,8
procents frånvaro).

279 / 290
742

Lärarlöner

Tierps kommun rankas förhållandevis lågt när vi jämför
lärarlöner med andra kommuner.
Det här kriteriet bygger på nivån på lärarlönerna i
relation till den generella lönenivån i kommunen.

245 / 290
743

Kommunen som huvudman

Tierps kommun rankas förhållandevis lågt när vi jämför
kommunen som huvudman med andra kommuner.
Det här kriteriet bygger på en enkät till Lärarförbundets
avdelningar om hur samarbetet med kommunen
fungerar.

238 / 290
744

Andel barn i förskola

Tierps kommun är medelrankad när vi jämför andel
barn i förskola med andra kommuner.
Det här kriteriet bygger på hur stor andel av 1-5-åriga
barn i kommunen som är inskrivna på förskola.
I Tierp går 84 procent av barnen mellan ett och fem år i
förskola. Det kan jämföras med Håbo som har den
högsta andelen i Uppsala län (88 procent).

196 / 290
745

Meritvärde årskurs 9

Tierps kommun rankas förhållandevis lågt när vi jämför
meritvärde årskurs 9 med andra kommuner.
Den senaste statistiken visar även på en försämrad
utveckling jämfört med förra året.
Det här kriteriet bygger på elevernas genomsnittliga
meritvärde justerat för socioekonomiska förutsättningar.

241 / 290
746

Andel godkända elever

Tierps kommun rankas väldigt lågt när vi jämför andel
godkända elever med andra kommuner.
Det här kriteriet bygger på hur stor andel elever i
årskurs 9 som får godkänt i alla ämnen.

260 / 290
747

Fullföljd gymnasieutbildning
Tierps kommun rankas väldigt lågt när vi jämför fullföljd
gymnasieutbildning med andra kommuner.
Det här kriteriet bygger på hur stor andel av eleverna
som klarar gymnasiet på tre år.
I Tierp tog 58 procent av eleverna gymnasieexamen inom
tre år. Det kan jämföras med Knivsta som har den
högsta andelen i Uppsala län (75 procent).

261 / 290
748

Alla kommuner brottas
med bristen på lärare och
svåra ekonomiska
prognoser. Vi kräver ett
statligt huvudansvar för
likvärdighet, resurser och
kvalitet.
Johanna Jaara Åstrand,
förbundsordförande Lärarförbundet
749

Om rankingen

750

Om Bästa skolkommun
Lärarförbundet utser Sveriges bästa skolkommun för att sätta fokus på kommunernas viktiga roll som skolans
huvudmän.
Undersökningen är den största i sitt slag. Till grund för rankningen ligger tio kriterier som vi bedömer som viktiga
för att mäta skolans arbetsförutsättningar och resultat.
Från 2019 kan kommunen både jämföra sig med andra kommuner men också följa sin egen utveckling oberoende
av hur det går för andra kommuner.
Läs mer på Lärarförbundets webb.

751

Kontaktuppgifter
Om du har frågor om rapporten kan du ringa Lärarförbundets pressekreterare på 08 737 96 02 eller mejla
press@lararforbundet.se.
Du kan även kontakt din lokala Lärarförbundet-avdelning på https://www.lararforbundet.se/tierp

752

Rapporter för samtliga kommmuner i länet
Enköping (267/290)
Heby (285/290)
Håbo (263/290)
Knivsta (235/290)
Uppsala (216/290)
Älvkarleby (239/290)
Östhammar (264/290)
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Status
Totals

Skolenhet
Skolform
Klassplacering 2021-08-10 6 st avbrott
Totals
Totals
Aspenskolan
Grundskola
Totals
Björkängsskolan
Grundskola
Totals
Bruksskolan
Grundskola
Totals
Centralskolan
Grundskola
Totals
Hållnäs skola
Grundskola
Totals
Kyrkskolan
Grundskola
Totals
Mehede skola
Grundskola
Totals
Modersmålsundervisning Grundskola
Totals
Ol Andersskolan
Grundskola
Totals
Tallbacksskolan
Grundskola
Totals
Vendels skola
Grundskola
Totals
Örbyhus skola 7-9
Grundskola
Totals
Aktiv
Örbyhus skola F-6
Grundskola
Totals
Totals
Bruksskolan
Grundskola
Totals
Avbrott Modersmålsundervisning Grundskola

Årskurs Totals
2107
2101 2101
467
467
112
112
130
130
451
451
19
19
43
43
43
43
170
170
221
221
86
86
56
56
181
181
292
292
6
1
1
5
5
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1
245
245
36
36
21
21
24
24
46
46
3
3
19
19
6
6
10
10
22
22
16
16
10
10
42
42
-

2
242
242
39
39
22
22
23
23
46
46
7
7
11
11
10
10
23
23
13
13
18
18
8
8
-

-

3
252
252
35
35
21
21
24
24
51
51
3
3
13
13
7
7
25
25
19
19
16
16
17
17
46 46
46 46
-

4
227
225
39
39
11
11
20
20
47
47
3
3
11
11
23
23
25
25
10
10
10
10
49
49
2
2
2

5
243
243
53
53
21
21
17
17
46
46
3
3
6
6
19
19
20
20
13
13
11
11
53
53
-

6
223
222
48
48
16
16
22
22
47
47
3
3
18
18
17
17
13
13
56
56
1
1
1
-

7
239
239
82
82
53
53
17
17
38
38
66
66
-

8
210
208
67
67
57
57
22
22
26
26
57
57
2
2
2

9
226
225
68
68
58
58
13
13
41
41
58
58
1
1
1

Status
Totals

Aktiv

Avbrott

Skolenhet
Klassplacering 2021-08-10
Totals
Aspenskolan
Björkängsskolan
Bruksskolan
Centralskolan
Hållnäs skola
Kyrkskolan
Mehede skola
Ol Andersskolan
Tallbacksskolan
Vendels skola
Örbyhus skola F-6
Totals
Aspenskolan

Grundskola Totals
Årskurs 0
293
292
Totals
59
Totals
20
Totals
25
Totals
49
Totals
6
Totals
18
Totals
9
Totals
19
Totals
18
Totals
14
Totals
58
1
Totals
1
Grundskola
1

* 9 barn ligger under skolpliktsbevakningen födda 2015
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Status
Totals
Aktiv
Slutat

Skolenhet
Totals
Grundsärskolan Tierp

Årskurs

Totals
29
23
23
6-

757

1
2
2
2

2
4
4
4
-

3
6
6
6
-

4
5
5
5
-

5
5
5
5
-

6
6
6
6
-

7
8
8
8
-

8
7
7
7
-

9
8
2
2
6
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§ 234
Dnr 2021/786

Biblioteksplan för Tierps kommun 2022-2024
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta Biblioteksplan för Tierps kommun 2022-2024.
Reservation

Viktoria Söderling (S), Jonas Nyberg (S), Marie-Louise Rindå (S), Linda
Friberg (S) och Torgny Helgesson (S) reserverar sig till förmån för eget
yrkande.
Joakim Larsson (SD) och Jonhas Åker (SD) reserverar sig till förmån för
eget yrkande /Bilaga/.
Sammanfattning av ärendet

I bibliotekslagen (SFS 2013:801) anges att: ”Kommuner och regioner ska ha
biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet”. Denna plan
föreslås ersätta den biblioteksplan som antogs 2019 av kommunfullmäktige
i Tierps kommun och föreslås gälla 2022-2024. Planen ska vara det
styrdokument som visar inriktning och prioriteringar i verksamheten under
planperioden men också fungera som uppföljningsbar plan för folkbibliotek
och skolbibliotek i kommunen.
Beslutsmotivering

Som ovan angetts är Tierps kommun i enlighet med skrivelse i
bibliotekslagen (SFS 2013:801) ålagd att anta en biblioteksplan för sin
verksamhet på biblioteksområdet. Planen fungerar även som det
styrdokument som visar inriktning och prioriteringar i verksamheten under
planperioden och fungerar som uppföljningsbar plan för folkbibliotek och
skolbibliotek i kommunen.
Barnrättskonsekvenser

Planen har stor betydelse för alla barn och ungdomars rätt till likvärdig och
kvalitativ biblioteksservice och böcker och annan media.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Beslutet innebär inga förändrade ekonomiska konsekvenser.

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-10-19

Förslag till beslut på sammanträdet
Yrkande

Viktoria Söderling (S) yrkar att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta
att under rubriken ”Det uppsökande biblioteket” på sidan 12 i
Biblioteksplan för Tierps kommun 2022-2024 lägga till följande punkt:
”Bokbussen besöker regelbundet de delar av vår kommun som inte har
något eget bibliotek för att fler ska ha tillgång till biblioteksupplevelser.”
Joakim Larsson (SD) yrkar att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta
att följande stycken ska strykas i Biblioteksplan för Tierps kommun 20222024:
Sidan 7: Stryk de två första meningarna i den första punkten. Ersätt med
Biblioteken ska erbjuda medier på lättläst svenska,
Sidan 8: Stryk punkt 2 och 4,
Sidan 10: Stryk punkt 2 längst upp,
Sidan 11: Stryk punkt 1.
Bifall

Emma Lokander (M) och Lotta Carlberg (C) yrkar bifall till liggande
förslag.
Avslag

Emma Lokander (M) och Lotta Carlberg (C) yrkar avslag till Viktoria
Söderlings (S) tilläggsyrkande och Joakim Larssons (SD) yrkande.
Beslutsgång

Ordförande föreslår propositionsordning som godkänns av
kommunstyrelsen.
Ordförande ställer proposition på liggande förslag och Joakim Larssons
(SD) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt liggande
förslag.
Ordförande ställer proposition på Viktoria Söderlings (S) tilläggsyrkande
och finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå Viktoria Söderlings (S)
tilläggsyrkande.

Ordförande sign

Justerare sign
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Kommunstyrelsen
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Beslutsunderlag






Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 88/2021
Handläggarens tjänsteutlåtande
Biblioteksplan för Tierps kommun 2022-2024
Skolbiblioteksavtal

Beslutet skickas till




Chef kultur och fritid
Chef Ledningsstöd
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2021-10-05

§ 88
Dnr 2021/786

Biblioteksplan för Tierps kommun 2022-2024
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa
kommunfullmäktige besluta
att anta Biblioteksplan för Tierps kommun 2022-2024.
Reservation

Joakim Larsson (SD) reserverar sig skriftligt till förmån för eget yrkande
/Bilaga/.
Sammanfattning av ärendet

I bibliotekslagen (SFS 2013:801) anges att: ”Kommuner och regioner ska ha
biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet”. Denna plan
föreslås ersätta den biblioteksplan som antogs 2019 av kommunfullmäktige
i Tierps kommun och föreslås gälla 2022-2024. Planen ska vara det
styrdokument som visar inriktning och prioriteringar i verksamheten under
planperioden men också fungera som uppföljningsbar plan för folkbibliotek
och skolbibliotek i kommunen.
Beslutsmotivering

Som ovan angetts är Tierps kommun i enlighet med skrivelse i
bibliotekslagen (SFS 2013:801) ålagd att anta en biblioteksplan för sin
verksamhet på biblioteksområdet. Planen fungerar även som det
styrdokument som visar inriktning och prioriteringar i verksamheten under
planperioden och fungerar som uppföljningsbar plan för folkbibliotek och
skolbibliotek i kommunen.
Barnrättskonsekvenser

Planen har stor betydelse för alla barn och ungdomars rätt till likvärdig och
kvalitativ biblioteksservice och böcker och annan media.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Beslutet innebär inga förändrade ekonomiska konsekvenser.
Förslag till beslut på sammanträdet
Yrkande

Joakim Larsson (SD) yrkar avslag på liggande förslag.
Ordförande sign

Justerare sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2021-10-05
Bifall

Sara Sjödal (C) yrkar bifall till liggande förslag.
Beslutsgång

Ordförande föreslår propositionsordning som godkänns av
kommunstyrelsens arbetsutskott.
Ordförande ställer proposition på liggande förslag och Joakim Larssons
(SD) yrkande och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt
liggande förslag.
Beslutsunderlag





Handläggarens tjänsteutlåtande
Biblioteksplan för Tierps kommun 2022-2024
Skolbiblioteksavtal

Beslutet skickas till




Chef kultur och fritid
Chef Ledningsstöd

Ordförande sign

Justerare sign
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Biblioteksplan för Tierps kommun 2022-2024
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa
kommunfullmäktige besluta
att anta Biblioteksplan för Tierps kommun 2022-2024.
Sammanfattning av ärendet

I bibliotekslagen (SFS 2013:801) anges att: ”Kommuner och regioner ska
ha biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet”. Denna plan
föreslås ersätta den biblioteksplan som antogs 2019 av kommunfullmäktige
i Tierps kommun och föreslås gälla 2022-2024. Planen ska vara det
styrdokument som visar inriktning och prioriteringar i verksamheten under
planperioden men också fungera som uppföljningsbar plan för
folkbibliotek och skolbibliotek i kommunen.
Beslutsmotivering

Som ovan angetts är Tierps kommun i enlighet med skrivelse i
bibliotekslagen (SFS 2013:801) ålagd att anta en biblioteksplan för sin
verksamhet på biblioteksområdet. Planen fungerar även som det
styrdokument som visar inriktning och prioriteringar i verksamheten under
planperioden och fungerar som uppföljningsbar plan för folkbibliotek och
skolbibliotek i kommunen.
Barnrättskonsekvenser

Planen har stor betydelse för alla barn och ungdomars rätt till likvärdig och
kvalitativ biblioteksservice och böcker och annan media.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Beslutet innebär inga förändrade ekonomiska konsekvenser.
Beslutsunderlag
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Frihet, välfärd, samhällelig och personlig utveckling är grundläggande mänskliga
värden som bara kan uppnås genom att medborgarna är välinformerade och ges
möjlighet att utöva sina demokratiska rättigheter och spela en aktiv roll i
samhällslivet. Medborgarnas aktiva deltagande och en demokratisk utveckling är
beroende av en fullgod utbildning samt en fri och obegränsad tillgång till kunskap,
tankar, kultur och information.
(Unescos internationella folkbiblioteksmanifest, 2014)

Biblioteksplan för Tierps kommun
I bibliotekslagen (SFS 2013:801) anges att: ”Kommuner och regioner ska anta
biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet”. Planen ska vara det
styrdokument som visar inriktning och prioriteringar i verksamheten under
planperioden men också fungera som uppföljningsbar plan för folkbibliotek och
skolbibliotek i kommunen.




Målen i biblioteksplanen ska vara mätbara och följas upp varje
verksamhetsår.
Biblioteksplanen ska revideras fortlöpande.
Biblioteksplanen omfattar folkbibliotek-, skolbibliotek- och
gymnasiebiblioteksverksamheterna i kommunen.

Styrdokument som ligger till grund för planen är bibliotekslagen (SFS 2013:801),
skollagen (SFS 2010:800), diskrimineringslagen (SFS 2008:567), och
minoritetslagen (SFS 2009:724), den regionala kulturplanen, idédokument som
UNESCO:s och IFLA:s folk-och skolbiblioteksmanifest, FN:s barnkonvention,
aktuella läroplaner för förskola, grundskola och gymnasieskola samt kommunens
egen kulturpolicy och vision.
Visionen för Tierps kommun är att kommunen är en grön och harmonisk oas för
hela livet. Här förenas landsbygdens lugn med närheten till storstadens puls och vi
använder kraften ur vår historia och med engagemang och företagsamhet går vi
gemensamt tryggt in i framtiden. Denna vision ligger även till övergripande grund
för biblioteksverksamheten i Tierps kommun.
Värdeorden för Tierps kommun, kundfokus, mod och framtidstro är ledorden för
biblioteksverksamheten i Tierp.

Bibliotekens uppdrag
Bibliotekens lagstadgade uppdrag är att verka för demokrati och fri tillgång till
litteratur. Bibliotekslagen slår fast att ”biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet
ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till
kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning.” (Bibliotekslagen 2013:801 2 §)
Biblioteken ska verka för lokal och regional utveckling genom att erbjuda
människor ett offentligt rum där ny kunskap, litteratur, möten och kulturaktiviteter
öppnar sinnen och banar väg för personlig utveckling, kulturupplevelser och
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meningsfull fri tid för kommuninvånare i alla åldrar. En ökad kulturell delaktighet
bidrar till att göra kommunen till en attraktiv livsmiljö.
Biblioteken ska vara en naturlig del i ett nätverk kring barn och ungdomar under
hela uppväxttiden. Detta innebär en helhetssyn på den växande människans
utveckling och lärande, från förskola till grundskola och gymnasium. I Tierps
kommun är barn och unga prioriterade och bibliotekens barnverksamhet bedrivs
enligt bibliotekslagen, folkbiblioteksmanifestet och barnkonventionen.

Biblioteksverksamheten i Tierps kommun
Tierps bibliotek består av ett huvudbibliotek i Tierp och fyra filialbibliotek i
Söderfors, Skärplinge, Karlholm och Örbyhus samt en bokbil. Alla enheter är även
skolbibliotek för kommunens skolor. Biblioteken betjänar hela kommunens
befolkning.
Den publika kulturverksamheten i Tierps kommun, såsom utställnings- och
programverksamhet och föreställningar bedrivs i nära samarbete med biblioteken.
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Verksamhetsidé:
Biblioteksverksamheten utgår utifrån de tre värdeorden det angelägna, det
tillgängliga och det inspirerande biblioteket vilka verksamheten utformats efter.

Det angelägna biblioteket
Som mötesplats för olika grupper i samhället och som mötesplats mellan människor
och medier är biblioteken en viktig del i kommunens utveckling och i det
demokratiska arbetet. För att biblioteken ska kunna spela roll i människors vardag
måste bibliotekens olika verksamheter präglas av såväl kvalitet som delaktighet och
medskapande. Bibliotekens aktiviteter ska i alla led inkludera människor med olika
behov, förväntningar och intressen. Biblioteken ska dessutom, i enlighet med
bibliotekslagen, ägna särskild uppmärksamhet åt fyra grupper i samhället: barn och
unga, personer med funktionsnedsättning, personer med annat modersmål än
svenska och de nationella minoriteterna.

Det tillgängliga biblioteket
Vi strävar efter att skapa inbjudande bibliotek som möter sina användare utifrån
deras kunskaper och erfarenheter. Biblioteken är till för alla och att använda
bibliotekens tjänster och utbud är därför gratis (Bibliotekslagen 2013:801 9 §).
I begreppets fysiska bemärkelse innebär tillgänglighet att:









Bibliotekens lokaler ska vara fysiskt anpassade för besökare med
funktionshinder.
Biblioteken ska ha generösa öppettider.
Biblioteken ska vara bemannade och att bibliotekspersonalen ska ha tillgång
till den kompetensutveckling som krävs för att möta invånarnas behov.
Så kallat meröppet finns som ett komplement till bibliotekens bemannade
öppettider på kommunens samtliga filialbibliotek, i Örbyhus, Skärplinge,
Karlholm och Söderfors, vilket innebär åtkomst till dessa bibliotek även
utanför ordinarie öppettider.
Som ett komplement finns även bokautomater och så kallade
kapprumsbibliotek på flera orter som saknar bemannade bibliotek. Ett
kapprumsbibliotek är ett bibliotek i förskolans kapprum där man enkelt kan
låna en bok när man lämnar eller hämtar sina barn.
Biblioteken ska utifrån de regelverk som föreligger för
biblioteksverksamheten göra medierna tillgängliga för alla som inte bor nära
eller har möjlighet att ta sig till ett bibliotek, via uppsökande verksamhet
och/eller boken kommer-verksamhet.

Andra aspekter av tillgänglighet innebär att:


Ge alla möjlighet att tillgodogöra sig kunskap, information och litteratur
(oavsett var man geografiskt befinner sig eller om man har någon form av
funktionshinder som påverkar läsförmågan), genom att erbjuda medier i
olika format. Det kan handla om medier på lättläst svenska men också
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medier i andra format än tryckta eller tekniska hjälpmedel som exempelvis
talböcker.
Invånare med annat modersmål än svenska ska ha tillgång till medier på sitt
eget språk. Biblioteken ska också erbjuda medier på lättläst svenska för
målgruppen. Tierps kommun är finsk förvaltningskommun och särskild
uppmärksamhet ska ägnas det finska språket och den finska kulturen.
Biblioteken har en användarvänlig webbsida där användaren hittar relevant
information om biblioteksverksamheten och får tillgång till olika typer av
digitala tjänster dygnet runt.
Marknadsföra bibliotekens utbud och tjänster via webbsidan, sociala medier
och lokala annonsblad och media.

Det inspirerande biblioteket
Biblioteken ska vara en plats som inspirerar och väcker lust att uppleva och skapa
kultur i olika former. Programverksamheten på biblioteken ska återspegla både
lokala och globala kultur- och samhällsfrågor med fokus på läsning och litteratur
men även belysa övriga kulturformer och vårt gemensamma kulturarv. Här möter
besökaren varierade ämnen som överraskar, engagerar och provocerar. I Tierps
kommun finns ett rikt konst- och kulturliv. Utställnings- och programverksamheten
på biblioteken ska lyfta fram lokalt, men också nationellt och internationellt
verksamma bildkonstnärer och kulturutövare samt föra in nya synsätt och
konstformer. En viktig del i program- och utställningsverksamheten är samarbetet
med lokala föreningar och aktörer men också med andra kommunala verksamheter.
Det lokala kulturlivet lyfts genom lokalsamlingen och Tierpsrummet i Kulturhuset
Möbeln. Stort fokus läggs på barn och unga med bland annat familjelördagar på
biblioteken med exempelvis teater, dans, filmvisning och högläsning, samt
lovverksamhet på biblioteken under hela året och pedagogiska aktiveter som
särskilt inbjuder till eget skapande, exempelvis olika former av workshops och
annan ”prova på-verksamhet”.
Biblioteken ska arbeta för att skapa ett biblioteksrum som inspirerar till läsning och
kunskapsinhämtning: lockande och intresseväckande medieexponering, en miljö
som skapar nyfikenhet och bjuder på kultur- och konstupplevelser men som också
är en plats för lugn, tankar och reflektion. Alla bibliotekets användare ska bemötas
med respekt och ha möjlighet att påverka bibliotekets miljö, mediebestånd och
programaktiviteter.

Samverkan i alla led
För att skapa det angelägna, tillgängliga och inspirerande biblioteket som når
kommuninvånarna och möter deras olika behov, krävs samverkan och dialog.
Tierps bibliotek ska därför samverka inom länets regionala biblioteksverksamhet,
med andra kommunala verksamheter, med det lokala föreningslivet, med
studieförbunden, finsk fokusgrupp och med andra lokala aktörer. Biblioteken
informerar allmänheten löpande om verksamheten och möjliggör för allmänheten
att i sin tur uttrycka sina önskemål och förväntningar på biblioteksverksamheten.
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Fokusområden
Lärande, digital delaktighet, kultur, litteratur och läsning, ligger i fokus för
biblioteken i Tierps kommun

Lärande
Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet har till uppgift att ”verka för det
demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri
åsiktsbildning.” (Bibliotekslagen 2013:801 2§). Biblioteken spelar en viktig roll i
det livslånga lärandet genom att tillgängliggöra information och kunskap. Genom
att stötta både det formella och informella lärandet bidrar biblioteken till att höja
utbildningsnivån i kommunen. Detta sker i samarbete med olika
utbildningsinstanser som exempelvis den kommunala vuxenutbildningen, SFI,
studieförbund och olika universitet och högskolor.
Vi menar att berättelsen är en central del av lärandet. Att ta del av andras berättelser
och själv berätta sin historia är viktigt och berikande utifrån tanken om att vi bär på
olika kunskap och erfarenheter. I linje med detta resonemang ska biblioteken som
fysisk plats vara en mötes- och samtalsplats för invånarna där lärande sker genom
samtal, diskussion och debatt.
MÅL: Biblioteket ska genom relevant bestånd, studieplatser, handledning och
programverksamhet stödja vuxnas lärande
Åtaganden
 Vuxenstuderande ska kunna använda biblioteken som studiebibliotek.
Biblioteken ska köpa in och fjärrlåna kurslitteratur till distansstudenter och
vägleda vid informationssökning. Biblioteken ska även tillhandahålla
kurslitteratur för elever inom den kommunala vuxenutbildningen.
 Invånare med annat modersmål än svenska ska ha tillgång till medier på
lättläst svenska och på modersmålet. För detta ska en särskild del av
mediebudgeten avsättas. Biblioteken ordnar biblioteksvisningar för SFIelever varje år och ska utveckla informationsmaterial om bibliotekens
tjänster, taxor och regler på andra språk än svenska. Tierps bibliotek ska
även arrangera minst en programpunkt varje år som lyfter andra språk än
svenska.
 Biblioteken ska ordna arrangemang och utställningar om aktuella
samhällsfrågor i samarbete med andra offentliga verksamheter, med
föreningar och med andra intressegrupper.
 Läxhjälp och språkhjälp för barn och vuxna äger rum i bibliotekens lokaler i
samarbete med lokala frivilligorganisationer. Biblioteken ska vara en resurs
i detta arbete när det gäller digitala och tryckta medier.

Digital delaktighet
Tillgång till och kunskap om den digitala kommunikationen är en förutsättning för
att kunna delta i samhället. Bibliotek har enligt bibliotekslagen till uppdrag att
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sprida kunskap om hur informationsteknik kan användas för lärande,
kunskapsinhämtning och delaktighet i kulturlivet (Bibliotekslagen 2013:801 § 7).
MÅL: Bidra till att öka den digitala delaktigheten i Tierps kommun
Åtaganden
 Biblioteken ska erbjuda individuellt anpassad vägledning i IT- och
datoranvändning och i e-boksanvändning.
 Biblioteken ska erbjuda gratis tillgång till datorer och trådlöst nätverk.
 Biblioteken ska introducera och erbjuda kommuninvånarna verktyg för ny
medie- och informationsteknik.
 Biblioteken ska i takt med att nya möjligheter uppstår anpassa och utveckla
sina digitala tjänster.
 Biblioteken ska etablera samarbeten med studieförbund och annan
kommunal verksamhet för att öka den digitala delaktigheten.

Kultur, litteratur och läsning
Tierps kommun ska erbjuda ett rikt kulturliv som ger människor möjlighet till
personlig utveckling och bildning och som skapar god hälsa och goda livsvillkor
(Kulturpolicy för Tierps kommun, § 97/2012). Biblioteken har i uppdrag att främja
kulturell verksamhet (Bibliotekslagen 2013:801 2 §) och är därför en viktig aktör
för kultur- och samhällsutveckling i Tierp som bidrar till att skapa en attraktiv
kommun. Tillsammans bygger vi framtidens kultur i Tierp!
Folkbiblioteken har vidare i uppdrag att särskilt främja läsning och tillgång till
litteratur. Läsning är en grundläggande förutsättning för demokratiskt deltagande,
för utbildning och för deltagande i arbetslivet (Regeringens proposition 2013/14:3,
Läsa för livet, s. 25). Vi menar dessutom att läsande och litteratur bidrar till en
större förståelse för sig själv och sin omvärld och därmed stärker individens
förutsättningar att delta i samhället. En annan viktig funktion med läsning är att
skapa lust och välbefinnande hos läsaren.
MÅL: Ge alla invånare i Tierps kommun tillgång till kulturupplevelser och till
allsidig och kvalitativ litteratur
Åtaganden
 Tierps bibliotek ska erbjuda programarrangemang kring kultur- och
samhällsfrågor som är aktuella, relevanta och med hög kvalitet och ett
varierat program med konstutställningar som löper över hela året.
 Biblioteken ska stötta och uppmärksamma den lokala muntliga
berättartraditionen genom samarbete med lokala föreningar och aktörer.
 Biblioteken ska skapa intresse för litteratur och läsning genom att stödja och
uppmuntra till bokcirklar, sprida information om nyutkommen litteratur och
förmedla litteratur på ett inspirerande och intresseväckande sätt i
biblioteken, på webbplatsen och via sociala medier.
 Tierps bibliotek ska erbjuda läs- och litteraturorienterade
programarrangemang för vuxna med hög kvalitet varje termin.
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Biblioteken ska tillhandahålla och sprida information om medier i
tillgängligt format för personer med läsnedsättning.
Invånare med annat modersmål än svenska ska ha tillgång till medier på
lättläst svenska och på modersmålet.
I samarbete med kommunens sociala enhet, äldreomsorgen, Kultur i vården
och olika studieförbund ska Tierps bibliotek ordna läs- och
litteraturfrämjande satsningar riktade mot äldre.

Folkbiblioteken ska dessutom ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar
för att främja deras språkutveckling och stimulera till läsning, bland annat genom
att erbjuda litteratur utifrån deras behov och förutsättningar (Bibliotekslagen
2013:801 8§). I alla stadier av barn och ungdomars utveckling har biblioteken stor
betydelse genom sitt innehållsrika bestånd av medier och programutbud, anpassat
efter barns och ungas behov. Biblioteken ska stimulera och inspirera till läsning,
skrivande och eget skapande. Alla barn och ungdomar ska känna att de har
möjlighet att påverka barn- och ungdomsverksamheten på biblioteken.
MÅL: Biblioteket ska nå alla barn i kommunen med läsinspiration, kultur och
ge biblioteksvana
Åtaganden
 45% av bibliotekens medieanslag ska vikas åt barnmedier.
 Hälften av de kulturprogram som arrangeras på Tierps bibliotek ska vara för
barn och ungdomar.
 Biblioteken ska erbjuda läsfrämjande och kulturella aktiviteter för
småbarnsåldern, mellanåldern och ungdomar upp till 19 år över hela året.
 Biblioteket ska uppmuntra och stödja ungdomar att arrangera läsfrämjande
och kulturella aktiviteter.
 Barn med funktionsnedsättning, med särskilda behov eller läs- och
skrivsvårigheter ska erbjudas anpassade medier, programverksamhet inom
ramen för Tierps kommuns kulturprogram för funktionsnedsatta, samt
handledning efter förfrågan i de verktyg som finns att tillgå, för att
underlätta deras läs- och skrivinlärning.
 Biblioteken ska ta fasta på nya former för läs- och språkstimulans och prova
nya metoder.
 I syfte att stödja barns språkutveckling ska barnbibliotekarien medverka i
barnavårdscentralernas utbildning för nyblivna föräldrar. I samarbete med
BVC delar Tierps bibliotek ut bokgåvor vid två tillfällen till alla barn. För
barn med finskt ursprung erbjuds även en tvåspråkig bok på finska och
svenska.
 Barnbibliotekarien arbetar i enlighet med en sektorsövergripande samverkan
kring de yngsta barnens språk- och läsutveckling i Uppsala län, Språknätet.
Tierps bibliotek ska även arbeta uppsökande och uppmuntra förskolor,
öppna förskolan, kulturskola, fritidsgård och andra aktörer som exempelvis
idrottsföreningar till att inkorporera ett läs- och språkstimulerande
perspektiv på sin verksamhet.
 Barnbibliotekarien samarbetar med kultursekreterarna och kulturombuden i
kommunen med inriktning på de yngsta barnen. Syftet är att stärka
samarbetet förskola-bibliotek-Kultur och fritid och att uppmuntra
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förskolelärarna till högläsning, biblioteksbesök och att ta del av
kulturevenemang i stort.
Barn med ett annat modersmål än svenska ska på biblioteken kunna komma
i kontakt även med litteratur från föräldrarnas hemländer. Biblioteket
arrangerar parallellspråkiga sagostunder där samma saga läses parallellt på
både svenska och ett annat språk. Även dans-, teater- och
musikföreställningar där flera olika språk förekommer erbjuds.

Skolbibliotek
En bestämmelse om skolbibliotek har flyttats från bibliotekslagen till skollagen. I
skollagen 2 kap. 36 § står att ”eleverna i grundskolan, grundsärskolan,
specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ha tillgång
till skolbibliotek.” I syfte att eleverna i Tierps kommun ska få en så jämlik tillgång
till skolbibliotek som möjligt har ett avtal träffats mellan skola och bibliotek.
Skolbiblioteket ska vara en pedagogisk resurs och en del av skolans
kärnverksamhet.
Samtliga filialbibliotek i Tierps kommun är integrerade skol- och folkbibliotek. De
elever som inte har ett fysiskt bibliotek i anslutningen till skolan söker antingen upp
närmsta bibliotek eller besöks av bokbilen.
Ett skolbiblioteksråd finns och består av pedagogrepresentanter från samtliga
rektorsområden, skolbibliotekarierna och en bibliotekarie från Tierps bibliotek (som
även är sammankallande). Rådet är ett forum där lärare och bibliotekarier
kommunicerar den gemensamma angelägenheten skolbibliotek. Syftet är att öka
förståelsen för varandras sätt att arbeta med medier både i undervisning och
informellt lärande. Skolbiblioteksrådet ska verka för ökat samarbete mellan skola
och bibliotek och träffas en till två gånger per termin.
Barn- och skolbibliotekarierna ska tillsammans med skolpersonal arbeta både med
att öka intresset för läsning hos barn och ungdomar och för att öka deras
informationskompetens. Metoderna kan variera mellan till exempel
biblioteksvisningar, bokprat och undervisning i informationssökning. För att
specificera den skolbiblioteksservice som skolorna har rätt till genom avtalet och
säkerställa att en så jämlik verksamhet som möjligt för eleverna har en plan
utarbetats för grundskolans samtliga årskurser (se bilaga). Planen ses över årligen
och revideras vid behov. Grundläggande är att alla elever har rätt till ett av
bibliotekarier bemannat skolbibliotek och boklådor efter behov och önskemål.
Information om överenskommelsen mellan bibliotek och skola sprids till
skolpersonal och föräldrar.
Utöver planen arrangeras aktiviteter med läsfrämjande inriktning på samtliga
bibliotek.
Skolbiblioteken ska informera om och demonstrera hjälpmedel för elever med läsoch skrivsvårigheter och olika typer av funktionshinder.
Genom det gemensamma biblioteksdatasystemet breddas skolelevernas medieutbud
till att omfatta kommunens totala biblioteksbestånd.
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Mål som kan nås i samverkan med skolbibliotekarie
 I årskurs 1-3 ska eleven lära sig metoder för att söka information från olika
källor och källkritik.
 I årskurs 4-6 ska eleven lära sig att söka och använda information från olika
källor och resonera om källors användbarhet samt analysera och tolka
texters och bilders budskap, syfte och avsändare.
 I årskurs 7-9 ska eleven lära sig att källkritiskt granska information och
argument som eleven möter i källor och samhällsdiskussioner och att
resonera om informationens och källornas trovärdighet och relevans, citera
och göra källhänvisningar.

Gymnasiebibliotek
Eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan,
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ha tillgång till skolbibliotek.
(Skollagen, 2 kap. 36 §)
Gymnasiebiblioteket är en central plats i skolan för studier, undervisning,
läsupplevelse och avkoppling mellan lektionerna. Biblioteket är en pedagogisk
resurs för både elever och lärare.
Gymnasiebibliotekets huvuduppdrag är att stödja elevers lärande genom
handledning och undervisning i informationssökning och källkritiskt tänkande samt
läsfrämjande arbete som bidrar till läslust och god läsutveckling.
 Alla elever ska ha tillgång till bibliotekets resurser och få stöd och
vägledning av personal på plats.
 Alla elever ska få handledning i informationssökning, källkritik och
biblioteksundervisning enskilt eller i grupp.
 Biblioteket medverkar i planering och genomförande av olika aktiviteter
som ordnas i skolan som t ex Världsbokdagen.
 Högbergsskolans bibliotek som en integrerad del i skolans verksamhet
strävar alltid efter ökat samarbete och samplanering där elevens bästa står i
fokus.

Det uppsökande biblioteket
Genom uppsökande verksamhet erbjuds biblioteksservice till förskolor, skolor och
allmänhet som inte har närhet och tillgång till någon av biblioteksfilialerna. Den
uppsökande verksamheten ska erbjuda ett varierat utbud av litteratur och andra
medier.
 Den som har svårt att ta sig till biblioteket på egen hand skall kunna få
böcker levererade till sitt hem genom ”boken-kommer-service”.
 Biblioteket skall tillhandahålla talböcker för dem som har svårigheter att
läsa text.
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Utmaningar och ambitioner
Biblioteken på internationell och nationell nivå befinner sig i stark förändring.
Samhällsförändringar kräver nya anpassningar av bibliotekets tjänster och bilden av
vad ett bibliotek kan vara förändras. Den digitala utvecklingen ställer nya krav på
till exempel inköp av teknisk utrustning, men också e-medier i allt större
utsträckning. Personalen behöver ny kompetens för att kunna tillgodose behoven.
Den digitala klyftan finns och biblioteken är de platser medborgarna vänder sig till
för att få hjälp och vägledning. Det är en demokratisk fråga som biblioteken är
ålagda att arbeta för.
Det fysiska biblioteksrummet används i all större utsträckning som samhällets
gemensamma vardagsrum och som en plats för människor att mötas. Tillgången till
medier är inte den enda funktion som biblioteksrummet fyller i kommunen.
Människor i alla åldrar och med olika bakgrund och intressen delar det
gemensamma rummet och resurserna. Behovet av avskilda och lättillgängliga
miljöer i biblioteksrummet växer.
Många undersökningar som mäter barns läsförmåga och läsförståelse visar en
försämring, skolresultaten för elever och särskilt pojkar har också försämrats. Detta
är en utmaning även för Tierps kommun. Skolbiblioteken har ett viktigt uppdrag för
att leva upp till både skollagen och kommunens egna mål. Större satsningar på
skolbibliotek och läsfrämjande arbete bland barn och unga behövs.
Biblioteken ska vara en betydelsefull motor för samhällsutvecklingen. Med
öppenhet och nytänkande vill vi arbeta vidare för angelägna, tillgängliga och
inspirerande bibliotek i Tierps kommun!
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Skolbiblioteken i Tierps kommun
Enligt skollagen ska eleverna i grundskolan, grundsärskolan,
specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och
gymnasiesärskolan ha tillgång till skolbibliotek.
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Vad är ett skolbibliotek?
Skolverket definierar ett
skolbibliotek som ”en gemensam
och ordnad resurs av medier och
information som ställts till
elevernas och lärarnas förfogande
med hjälp av kompetent personal.
Skolbibliotek är en del av skolans
pedagogiska verksamhet med
Foto: Mostphotos
uppgift att stödja elevernas lärande. Skolbibliotek kan därmed
betraktas dels som en materiell resurs som är en del i en skolas
läromedel och övrig utrustning, dels som en funktion som bidrar
aktivt i kunskapsutvecklingen och svarar för viss service.”
Barn och unga prioriteras
Enligt bibliotekslagen ska skolbiblioteken ägna särskild
uppmärksamhet åt barn och ungdomar genom att erbjuda böcker,
informationsteknik och andra medier anpassade till deras behov för
att främja språkutveckling och stimulera till läsning.
En resurs för språk och digital kompetens
Enligt LGR11 ska skolbibliotekets verksamhet användas som en del i
undervisningen för att stärka elevernas språkliga förmåga och digitala
kompetens.
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Skolbiblioteken i Tierps kommun
o Grundskolan och folkbiblioteken i Tierps kommun har gjort en
överenskommelse om skolbibliotek. Detta avtal gäller läsåren
2021/2022, 2022/2023 och 2023/2024 och utvärderas varje år.
Vid behov kan avtalet ändras innan avtalsperioden har gått ut.
o Pedagogrepresentanter och skolbibliotekarier träffas en till två
gånger per termin för diskussion och samplanering.
o Målsättningen är att alla barn i Tierps skolor ska ha tillgång till
likvärdig skolbiblioteksverksamhet.
o Skolbiblioteken ska stödja elevernas kunskapsutveckling liksom
deras språk- och läsutveckling.
o I grundutbudet ingår ett bemannat bibliotek eller uppsökande
bokbil för alla elever.
o Gruppuppsättningar i varierande storlekar och genrer för olika
åldrar finns att boka på Insidan.
o Boklådor med olika teman kan distribueras till skolorna i samråd
med biblioteket.
o Övrig skolbiblioteksservice som eleverna har rätt till beskrivs
årskurs för årskurs och anknyter till målen i Lgr11.

781

Skolbiblioteksservice för årskurs F-3
F-klass
o Fast bibliotekstid på bibliotek 30 min/vecka.
o Biblioteksvisning för alla klasser, bibliotekskort.
o Digital bokpresentation för lärare, gemensam för F-3 med fokus
på högläsning samt ny litteratur.
Åk 1
o Fast bibliotekstid på bibliotek 30 min/vecka.
o Bokprat 1 gång/läsår.
o Digital bokpresentation för lärare, gemensam för F-3 med fokus
på högläsning samt ny litteratur.
Åk 2
o Fast bibliotekstid på bibliotek 30 min/vecka.
o Bokprat 1 gång/läsår.
o Digital bokpresentation för lärare, gemensam för F-3 med fokus
på högläsning samt ny litteratur.
Åk 3
o Fast bibliotekstid på bibliotek 30 min/vecka.
o Bokprat 1 gång/läsår.
o Digital bokpresentation för lärare, gemensam för F-3 med fokus
på högläsning samt ny litteratur.
Fbg åk 1-3
o Biblioteksintroduktion; att låna och lämna böcker samt hitta i
biblioteket.
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Skolbiblioteksservice för årskurs 4-6
Åk 4
o Fördjupad bibliotekskunskap, hitta och söka i biblioteket och
katalogen.
o Digital bokpresentation för lärare, gemensam för 4-6 med fokus
på högläsning samt ny litteratur.
o Bokprat 1 gång/ läsår.
Åk 5
o Konto på biblinord, visa sök, reservationer och omlån.
o Introduktion till Biblio, e-böcker.
o Digital bokpresentation för lärare, gemensam för 4-6 med fokus
på högläsning samt ny litteratur.
Åk 6
o Bokprat 1 gång/läsår.
o Digital bokpresentation för lärare, gemensam för 4-6 med fokus
på högläsning samt ny litteratur.
o Välj mellan följande lektioner, 1 lektion/läsår:
- Undersök källan: vem, vad, varför?
- Bilder och budskap
- Ljug med fakta, vinklade budskap och källkritik
- Sociala medier och etik
- Sökkritik och sökmotorer
Fbg åk 4-6
o Biblioteksintroduktion; att låna och lämna böcker samt hitta i
biblioteket.

783

Skolbiblioteksservice för årskurs 7-9
Åk 7, 8 och 9
Årskurs 7 och 8 har möjlighet att välja två av nedanstående tjänster
(en per termin) och årskurs 9 har möjlighet att välja en tjänst. Välj
utifrån klassens behov och den undervisning som pågår.
De tjänster som finns att välja mellan är följande:
o Biblioteksintroduktion (låna och
lämna böcker, hitta i biblioteket).
o Bokprat (böcker på svenska eller
engelska).
o Introduktion till e-böcker.
o MIK (medie- och
informationskunnighet):
Introduktion till eller fördjupning i:
- Undersök källan: vem, vad,
varför?
- Bilder och budskap.
- Ljug med fakta, vinklade budskap
och källkritik.
- Sociala medier och etik.
- Sökkritik och sökmotorer.
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Fbg åk 7-9
o Biblioteksintroduktion; att låna och lämna böcker samt hitta i
biblioteket.
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Skolbiblioteksservice för särskolan
Särskolan
o Fast bokad tid 1 gång/vecka med personlig handledning av
barnbibliotekarie.
o Sagostund för träningsklassen 1 gång/termin.

Foto: Mostphotos
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Kontakt

Aspenskolan*
biblioteket.aspenskolan@tierp.se
* Aspenskolan ansvarar för och driver själva sitt bibliotek. Det är till
för elever och lärare på skolan.
Björkängsskolan
biblioteket.karlholm@tierp.se
0293-21 94 80
Bruksskolan, Mehede skola
biblioteket.soderfors@tierp.se
0239-21 97 60
Centralskolan, Tallbacksskolan, Kyrkskolan
biblioteket.tierp@tierp.se
0293-21 83 60
Ol Andersskolan, Hållnäs skola
biblioteket.skarplinge@tierp.se
0293-21 94 00
Örbyhus skola, Vendels skola
biblioteket.orbyhus@tierp.se
0293-21 95 22
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-10-19

§ 235
Dnr 2021/76

Finansiering av utbyggnad av nya exploateringsområden i
Tierps kommun
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att ett förslag till finansiering av utbyggnad av nya exploateringsområden i
Tierps kommun bereds och presenteras i den ordinarie budgetprocessen
inför 2023.
Sammanfattning av ärendet

Kommunen har i uppdrag 6.3i i budget 2021 att utreda hur exploateringar i
framtiden ska finansieras. Arbetet är nu påbörjat och en arbetsgrupp med
samhällsbyggnad, ekonomienheten och TEMAB är bildad.
Arbetsgruppens slutsatser kommer att ingå i ordinarie budgetprocess inför
2023, eftersom inga investeringar är aktuella att göras under 2022.
Befintliga och genomförda exploateringsprojekt hanteras genom att
överenskommelser kommer att tecknas mellan parterna för respektive
exploatering.
Barnrättskonsekvenser

Inga barnrättskonsekvenser är identifierade.
Mål och uppdrag

Beslutet har bäring på uppdrag 6.3.i. Utreda möjligheterna för ytterligare
delområden inom Siggbo trädgårdsstad att exploatera genom upphandling
av exploateringsarbetet med förbehåll om markanvisning i Plan för Tierps
kommuns ekonomi och verksamhet 2021-2023.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Inga ekonomiska konsekvenser i nuläget.
Beslutsunderlag







Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 89/2021
Handläggarens tjänsteutlåtande
Beslut kommunstyrelsen § 139/2021
Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 55/2021
TEMABs skrivelse i ärendet

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-10-19
Beslutet skickas till





Chef Tillväxt och samhällsbyggnad
VD TEMAB
Ekonomichef

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2021-10-05

§ 89
Dnr 2021/76

Finansiering av utbyggnad av nya exploateringsområden i
Tierps kommun
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa
kommunfullmäktige besluta
att ett förslag till finansiering av utbyggnad av nya exploateringsområden i
Tierps kommun bereds och presenteras i den ordinarie budgetprocessen
inför 2023.
Sammanfattning av ärendet

Kommunen har i uppdrag 6.3i i budget 2021 att utreda hur exploateringar i
framtiden ska finansieras. Arbetet är nu påbörjat och en arbetsgrupp med
samhällsbyggnad, ekonomienheten och TEMAB är bildad.
Arbetsgruppens slutsatser kommer att ingå i ordinarie budgetprocess inför
2023, eftersom inga investeringar är aktuella att göras under 2022.
Befintliga och genomförda exploateringsprojekt hanteras genom att
överenskommelser kommer att tecknas mellan parterna för respektive
exploatering.
Barnrättskonsekvenser

Inga barnrättskonsekvenser är identifierade.
Mål och uppdrag

Beslutet har bäring på uppdrag 6.3.i. Utreda möjligheterna för ytterligare
delområden inom Siggbo trädgårdsstad att exploatera genom upphandling
av exploateringsarbetet med förbehåll om markanvisning i Plan för Tierps
kommuns ekonomi och verksamhet 2021-2023.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Inga ekonomiska konsekvenser i nuläget.
Beslutsunderlag






Handläggarens tjänsteutlåtande
Beslut kommunstyrelsen § 139/2021
Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 55/2021
TEMABs skrivelse i ärendet

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2021-10-05
Beslutet skickas till





Chef Tillväxt och samhällsbyggnad
VD TEMAB
Ekonomichef

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign

1 (2)
Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande
Datum

Diarienummer

2021-09-28

KS 2021/76

Finansiering av utbyggnad av nya exploateringsområden i
Tierps kommun
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa
kommunfullmäktige besluta
att ett förslag till finansiering av utbyggnad av nya exploateringsområden i
Tierps kommun bereds och presenteras i den ordinarie budgetprocessen
inför 2023.
Sammanfattning av ärendet

Kommunen har i uppdrag 6.3i i budget 2021 att utreda hur exploateringar i
framtiden ska finansieras. Arbetet är nu påbörjat och en arbetsgrupp med
samhällsbyggnad, ekonomienheten och TEMAB är bildad.
Arbetsgruppens slutsatser kommer att ingå i ordinarie budgetprocess inför
2023, eftersom inga investeringar är aktuella att göras under 2022.
Befintliga och genomförda exploateringsprojekt hanteras genom att
överenskommelser kommer att tecknas mellan parterna för respektive
exploatering.

Barnrättskonsekvenser

Inga barnrättskonsekvenser är identifierade.
Mål och uppdrag

Beslutet har bäring på uppdrag 6.3.i. Utreda möjligheterna för ytterligare
delområden inom Siggbo trädgårdsstad att exploatera genom upphandling
av exploateringsarbetet med förbehåll om markanvisning i Plan för Tierps
kommuns ekonomi och verksamhet 2021-2023.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Inga ekonomiska konsekvenser i nuläget.
Beslutsunderlag



Handläggarens tjänsteutlåtande
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2 (2)





Beslut kommunstyrelsen § 139/2021
Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 55/2021
TEMABs skrivelse i ärendet

Beslutet skickas till





Chef Tillväxt och samhällsbyggnad
VD TEMAB
Ekonomichef

I tjänsten
Veikko Niemi
Ekonomichef
Ekonomienheten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2021-06-08

§ 80
Dnr 2021/76

Finansiering av utbyggnad av nya exploateringsområden i
Tierps kommun
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att ett förslag till beslut kommer upp till kommunfullmäktige senast 10
november 2021.
Sammanfattning av ärendet

Kommunen har i uppdrag 6.3i i budget 2021 att utreda hur exploateringar i
framtiden ska finansieras. Arbetet är nu påbörjat och en arbetsgrupp med
samhällsbyggnad, ekonomienheten och TEMAB är bildad. Avrapportering
av utredning och ett förslag till beslut kommer upp till kommunfullmäktige
senast 10 november 2021.
Barnrättskonsekvenser

Inga barnrättskonsekvenser är identifierade.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Inga ekonomiska konsekvenser i nuläget.
Beslutsunderlag






Beslut kommunstyrelsen § 139/2021
Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 55/2021
Handläggarens tjänsteutlåtande
TEMABs skrivelse i ärendet

Beslutet skickas till





Chef Tillväxt och samhällsbyggnad
VD TEMAB
Ekonomichef

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-10-19

§ 236
Dnr 2020/647

Anhållan om att nyttja option - Lidén data
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att inte låta Lidén Data nyttja optionen om ett övertagande av äganderätt.
Sammanfattning av ärendet

Den 8 mars 2013 tecknade Tierps kommun ett avtal med Lidén Data
gällande utbyggnad av bredband i kommunen. Lidén Data fick nyttjanderätt
till befintligt bredbandsnät och i avtalet finns en option där Lidén Data
erbjuds att överta äganderätten mot en symbolisk summa om överenskomna
bredbandsmål nås 2020. Avtalet är komplext och blandar in flera delar, både
kommunal verksamhet och privata kunder.
I augusti 2020 anhöll Lidén Data om att nyttja optionen i enlighet med
punkt 7 i avtalet. Tierp kommun har svarat på anhållan om att nyttja option
och bett Lidén Data redovisa för hur de uppfyllt de bredbandsmål som är
nödvändiga för att utlösa optionen.
Beslutsmotivering

Tierps kommun anser inte att alla förutsättningar för utlösande av optionen
är uppfyllda, i vart fall inte redovisade enligt avtal. Lidén Data har därmed
inte rätt att nyttja optionen om ett övertagande av äganderätten. Lidén Data
delar kommunens uppfattning om att samtliga bredbandsmål inte har
uppfyllts.
Barnrättskonsekvenser

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

Avtalet om kostnadsfri drift av kommunens förvaltningsnät löper vidare till
2022-12-31.
Beslutsunderlag
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2021-10-05

§ 90
Dnr 2020/647

Anhållan om att nyttja option - Lidén data
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa
kommunfullmäktige besluta
att inte låta Lidén Data nyttja optionen om ett övertagande av äganderätt.
Sammanfattning av ärendet

Den 8 mars 2013 tecknade Tierps kommun ett avtal med Lidén Data
gällande utbyggnad av bredband i kommunen. Lidén Data fick nyttjanderätt
till befintligt bredbandsnät och i avtalet finns en option där Lidén Data
erbjuds att överta äganderätten mot en symbolisk summa om överenskomna
bredbandsmål nås 2020. Avtalet är komplext och blandar in flera delar, både
kommunal verksamhet och privata kunder.
I augusti 2020 anhöll Lidén Data om att nyttja optionen i enlighet med
punkt 7 i avtalet. Tierp kommun har svarat på anhållan om att nyttja option
och bett Lidén Data redovisa för hur de uppfyllt de bredbandsmål som är
nödvändiga för att utlösa optionen.
Beslutsmotivering

Tierps kommun anser inte att alla förutsättningar för utlösande av optionen
är uppfyllda, i vart fall inte redovisade enligt avtal. Lidén Data har därmed
inte rätt att nyttja optionen om ett övertagande av äganderätten. Lidén Data
delar kommunens uppfattning om att samtliga bredbandsmål inte har
uppfyllts.
Barnrättskonsekvenser

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

Avtalet om kostnadsfri drift av kommunens förvaltningsnät löper vidare till
2022-12-31.
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Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande
Datum

Diarienummer

2021-08-24

KS 2020/647

Anhållan om att nyttja option från Lidén Data Gruppen
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa
kommunfullmäktige besluta
att inte låta Lidén Data nyttja optionen om ett övertagande av äganderätt.
Sammanfattning av ärendet

Den 8 mars 2013 tecknade Tierps kommun ett avtal med Lidén Data
gällande utbyggnad av bredband i kommunen. Lidén Data fick
nyttjanderätt till befintligt bredbandsnät och i avtalet finns en option där
Lidén Data erbjuds att överta äganderätten mot en symbolisk summa om
överenskomna bredbandsmål nås 2020. Avtalet är komplext och blandar in
flera delar, både kommunal verksamhet och privata kunder.
I augusti 2020 anhöll Lidén Data om att nyttja optionen i enlighet med
punkt 7 i avtalet. Tierp kommun har svarat på anhållan om att nyttja option
och bett Lidén Data redovisa för hur de uppfyllt de bredbandsmål som är
nödvändiga för att utlösa optionen.
Beslutsmotivering

Tierps kommun anser inte att alla förutsättningar för utlösande av optionen
är uppfyllda, i vart fall inte redovisade enligt avtal. Lidén Data har därmed
inte rätt att nyttja optionen om ett övertagande av äganderätten. Lidén Data
delar kommunens uppfattning om att samtliga bredbandsmål inte har
uppfyllts.
Barnrättskonsekvenser

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

Avtalet om kostnadsfri drift av kommunens förvaltningsnät löper vidare till
2022-12-31.
Beslutsunderlag
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2020-12-18

Svar angående ”Anhållan att nyttja option”
KS 2020/647
Nedan följer Lidén Data Gruppens(LIDs) svar till Tierps kommun (kommun) på de frågor och
kompletteringar som ställts med anledning av Lidén Data Gruppens anhållan om att nyttja option i
enlighet med punkt 7 i huvudavtalet.

Inledningsvis vill vi betona att vi har för avsikt att fortsätta verka och investera i utbyggnad av
fibernätet i Tierps kommun oavsett om optionen faller ut eller ej.
Passar även på att belysa några nyckeltal enligt nedan:



Under perioden 2014-2020 har Lid byggt sammanlagt ca 230 km fiberschakt i Tierps
kommun, avser både landsbygd och tätort. Beräknad längd enligt utbyggnadsplan i avtalets
bilaga 2 var 184km. Omfattning av det som Tierps kommun hade byggt fram till 2013 var ca
80 km schakt.



Under perioden 2014-2020 har Lid investerat ca 51 mkr i schakt och fiber i Tierps kommun.



Tierps kommun får använda förvaltningsnätet kostnadsfritt under 25 år (sammankoppling av
kommunala verksamheter). Omfattar ca 100 anslutna adresser.
Uppskattat marknadsvärde: 100 * 2 500:- * 12 mån * 25 år  75 mkr



Antal fiberanslutna adresser:



Uppskattat antal adresser som ligger i närheten av befintligt fibernät: 4000st

Lidén Data Gruppen AB
Skogsvägen 2
749 41 Enköping

ca 1 400st (avser både villor och flerfamiljshus)
ca 350st (med slangsläpp, eller pågående)

Org.nr
556503-2017

Telefon
0171 – 42 00 00
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Angående paragraf 10.1b:
LID har under perioden 2014-2020 hållit anslutningspriset för fiberanslutningar till privatkunder om
13 900:- inklusive moms, både i tätorten och på landsbygden. Dock har ett flertal anslutningar
levererats till ett lägre kampanjpris (7 900:-).
När det gäller kommersiella fastigheter har de vanligtvis fått anslutningspriset 20 000:- exklusive
moms. Även här har det varit vanligt med lägre rabatterade priser, ibland tom helt gratis.
LIDs avsikt är att fortsatt bibehålla samma prisnivå under överskådlig tid (5 år). Möjligen kan en viss
justering ske beroende på det allmänna prisläget.

Angående paragraf 10.1d:
Stamnät har byggts mellan tätorterna. Stamnät har byggts inom tätorterna. Stamstrukturerna
medger anslutning av spridningsnät. Arbete har lagts ned på att försöka få ihop tillräckligt stora
kundunderlag per område eller delsträcka. Anslutningsprojekt har bedrivits eller bedrivs inom de
områden där vi har fått ihop ekonomiskt bärkraftiga kundunderlag.
FiberNät
Totalt har hittills över 50mkr investerats i schakt och passivt fibernät. Därutöver har ca 3-4 mkr
investerats i aktiv utrustning.
Drift och sammankoppling
För att koppla samman Tierp med omvärlden förhyrs fibernät två vägar till Stockholm. Även vissa
lokala förbindelser och ADSL lösningar hyrs av Telia. Drift och övervakning sköts av egna tekniker
dygnet runt året om, vilket bekostas av LID.
Kontor/Marknadsföring/Projektledning
Ett kontor har etablerats i Tierp, öppet ett par dagar i veckan. Marknadsföring har skett främst
genom direktutskick och stormöten. Under perioden har i snitt ca 2 personer arbetat med
kundkontakter/marknadsföring och projektledning.

Angående paragraf 10.1e:
Tierp Fiber Network AB äger och bygger ut fibernätet i Tierps kommun. Bolaget levererar endast
svartfiber, dvs hyr ut fiberledningar. Alla som vill hyra fiber kan göra detta till givna priser. Även fiber
till enskilda privatpersoner kan hyras, till ett likartat pris som Skanova/Telia tar.
I dagsläget hyr Lidero Network AB fiber för att skapa ett aktivt transportnät, samt för leverans av ett
öppet nät för privatkunds-Internet.
HebyNet AB hyr fiber för att genomföra leverans av TV till privatkunder samt Internet till privat och
företagskunder.
Tierps kommun nyttjar kostnadsfritt fiber till sina verksamheter. Därutöver finns några
fiberförbindelser som andra operatörer nyttjar, gäller främst förbindelser till företag och
mobilmaster.
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Under åren har samtal förts med bla Telia om förhyrning av fiber till privatkunder. Ett projekt
som var nära att genomföras. Andra operatörer har också tillfrågats men de har velat gräva själva
istället för att hyra.
När det gäller Lidero Networks leverans av öppet privatkundsnät fungerar detta enligt följande
modell:
Den operatör som vill leverera Internet till kunder i Tierp, kan utan kostnad ansluta sig i Stockholm
för att sedan leverera IP-trafik till nätet. Ingen anslutningsavgift, ingen månadsavgift tas ut av
operatören. Slutkunden betalar en nätavgift för att Lidero Network etablerar kontakt mellan kunden
i Tierp och operatören i Stockholm. Operatören tar sedan ut en avgift av kunden för Internet.

Angående paragraf 11.1c
Rapportering kring utbyggnaden av fiber skall göras skriftligt två gånger per år till Tierps kommun.
Sedan avtalets tecknande och övertagandet av KanalTierp så har LID och kommunen haft
uppföljningsmöten och pågående dialog kring framdriften. Möten mellan kommunen och LID för
avstämning av fibernätet har skett ca två gånger på år sedan avtalstecknandet. Rapporteringen från
LID har gjorts i lite olika format och inte alltid skriftligt. I det avseendet har inte skrivelsen i
paragrafen till fullo uppfyllts från LIDs sida.
LID återkommer med en uppdaterad rapportering under januari enligt den mall som tidigare använts.
Kartor med ungefärliga polygoner över bearbetade områden bifogas.
När det gäller leveranstid från det att ett hushåll har tackat ja och beställt en anslutning tills den varit
klar och levererad så har det varierat kraftigt. I en del fall har leverans kunnat slutföras inom
12månader men det finns också exempel på leveranser som dröjt mer än fyra år. Även i detta
avseende är det många och varierade faktorer som spelat in, såsom sviktande kundunderlag,
tillståndsfrågor som dragit ut på tiden, problem kring samordning/samförläggning, brist i
leveranskapacitet osv. Vi kan konstatera att vi, i likhet med branschen i övrigt, inte fullt ut kunnat
leva upp till uppsatta mål och krav när det gäller leverans.
Beskrivning av beställningsflödet för en fiberkund. Processen har under åren förfinats och vi har
försökt fånga upp problem och utvecklat den. Nuvarande processen för beställningsflöde ser ut som
följer. Kund tecknar ett anslutningsavtal som skickas in till LID, ansvarig projektledare tar emot
avtalet och kontrollerar att det ingår i pågående projekt eller är en offererad efteranslutning. Avtalet
undertecknas av LID, ett exemplar skickas åter till kund och ett sätts in i projektpärm hos LID. En
kopia av avtalet scannas in och kopplas till kund i LIDs affärsystem där kundens kontaktuppgifter och
anslutningsadress läggs upp i ett projekt. Därefter följer leveransskedet. En projektering skall göras,
tillstånd för grävarbeten skall sökas. Entreprenör skall upphandlas och utföra grävarbeten. Kund skall
gräva ner tomrör på egen tomt och klarrapportera detta till LID. Kabeldragning skall projekteras och
dokumenteras för att sedan utföras. Dessa steg utförs inom LIDs projektorganisation och kunden
skall löpande informeras, framförallt mellan de olika stegen i processen.
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Utbyggnaden i tätorter
I Tierp kommuns tätorter har vi påverkats av att annan aktör i stor skala har gått ut och sålt
anslutningar samt grävt för fiber. Detta har skett i Söderfors, Månkarbo, Tobo, Örbyhus, Skärplinge
och Karlholm. Den kraft och övertalningsförmåga med vilken den andra leverantören har agerat
under säljfasen har inneburit att LID har haft svårt att konkurrera. Deras sälj/marknadsorganisation
har varit av en annan kaliber och använt sig av metoder som vi inte varit vana vid. Därför är det
främst i tätorterna Tierp, Månkarbo och Mehedeby som LID har fått en högre täckningsgrad.
Självklart är detta något som påverkar ekonomin i projekten, då det är färre anslutningsavgifter som
delfinansierat kostnaden för utbyggnad.
Eftersom den andra aktören har samlat många avtal så har kvarvarande mängden möjliga kunder
blivit väldigt få och en fullskalig utbyggnad från Lidén Data har inte varit rimlig eller nödvändig. Detta
har tagits upp till diskussion vid tidigare avstämningsmöten med Kommunen. Vår uppfattning är att
enstaka kunder som tecknat avtal med LID kan hänvisas till annan aktör, om sådan redan har byggt
fiber till aktuell fastighet och LID inte har fiber på ett rimligt avstånd och inte heller tillräckligt med
övriga intressenter för att på ett rimligt sätt kunna motivera en utbyggnad. Med andra ord, om
annan aktör har byggt fiber i ett villaområde bör LIDs utbyggnadskrav enligt avtal kunna utgå
förutsatt att intressenter istället kan erbjudas anslutning till den andra aktören på rimliga villkor. LID
har där kunder så önskat hävt tecknade avtal och istället gett möjlighet för kund att koppla upp sig till
annan aktörs fiber i det läget att annan aktör har byggt fiber och LID därmed haft låg täckningsgrad.
Sammanfattningsvis kan sägas att vi tyvärr inte fullt ut lyckats leva upp till den i avtalet utlovade
leveranstiden om 18-månader, efter erhållna tillstånd. Faktorerna till detta är flera och vi har all
anledning att rannsaka hur vi hade kunnat göra detta på ett bättre sätt.
Utbyggnaden på landsbygd
Även på landsbygdsområden har i många fall en konkurrenssituation uppstått i säljfasen och det har
inneburit att i flera fall har ingen av de verksamma operatörerna ensamt fått in tillräckligt många
avtal för att kunna bygga. I flera fall har vi hamnat i läget att vi byggt stamsträckor och pga annan
operatörs kokurrens i säljfasen endast fått en mindre mängd anslutningar. I dessa lägen har ofta den
andra operatören ännu inte kommit igång med någon utbyggnad. I vissa fall har vi då, i ett senare
läge, kunnat återkomma till boende och fått över tillräckligt många kunder till oss för att kunna starta
upp projekt med att bygga spridningsnät, men det har skapat fördröjningar. Detta gäller bland annat
områdena Gryttjom-Ålfors-Onskarby-Munga-Halls, där ungefär hälften nu är byggda och hälften är i
slutfasen med fiberdragning och uppkoppling.
I några fall har LID på spekulation påbörjat utbyggnaden av stamnät på B-sträckor och
landsbygdsområden i hopp om att kunderna skall hoppa över till oss när byggnationen är igång. I
vissa fall har detta lyckats bra och i andra fall mindre bra.
Några områden har annan aktör både sålt och även kommit igång med utbyggnaden och i de fallen
har LID undvikit dessa områden. Det gäller bland annat Vendelområdet, de östra delarna mellan
Månkarbo och Tierp samt området Örbyhus-Prästarby.
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Air2Fibre
Utöver utbyggnaden av fibernät har LID under 2019 ingått ett samarbetsavtal med Bluecom AB
angående utbyggnad av deras koncept Air2Fibre inom Tierps kommun. Tekniken bygger på luftburen
så kallad FWA (fixed wireless access) och är en fast anslutning med garanterad hastighet. I dagsläget
erbjuds hastigheten 100Mbps men tekniken medger 1000Mbps vilket kommer att lanseras senare.
Tekniken uppfyller kraven i regeringens bredbandsmål för 2020.
Pilotprojekt för samarbetet har varit Hållnäshalvön. Tre master är anslutna och ett tiotal kunder
driftsatta med tekniken. Byggnation av ytterligare 6st master är beslutat och väntar beslut på bygglov
för att kunna verkställas. Drygt 200st anslutningsavtal med kunder finns i Hållnäsområdet. Ytterligare
tre master är projekterade och säljarbete pågår för att få tillräckligt underlag att kunna bygga dessa.
För att kunna etablera en ny mast (oftast inplacering i befintlig mast) krävs ca 30st intresserade
kunder inom upptagningsområdet med en radie på 3km runt masten. Vi ser denna teknik som
mycket lovande för att kunna bygga och täcka ”vita fläckar” som skulle vara orealistiska att bygga
med markförlagd fiber.
I samråd med Bluecom pågår intresseundersökningar och sonderingar för etablering av fler master
inom kommunen och om kundintresset finns ser vi stora möjligheter att fortsätta utbyggnaden.
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Dokumentnamn

Förslag till beslut
Datum

Diarienummer

2021-11-02

KS 2021/26

Godkännande av entledigande från uppdrag i
kommunfullmäktige
Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslut
att godkänna Jonas Malmqvist (C) begäran om entledigande från sitt
uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige.
Sammanfattning av ärendet
Jonas Malmqvist (C) har den 2 november 2021 inkommit med en begäran om
entledigande från sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige måste godkänna avsägelsen och skicka beslutet till
Länsstyrelsen som sedan utser en nya ersättare.
Beslutsunderlag
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Länsstyrelsen Uppsala län
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Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande
Datum

Diarienummer

2021-10-27

KS 2021/55

Redovisning av inkomna beslut och skrivelser
Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna informationen.
Sammanfattning av ärendet

Inkomna beslut och skrivelser finns tillgängliga för kommunfullmäktiges
ledamöter och ersättare i appen GoodReader. Handlingarna läggs ut i
appen löpande vart efter dem registrerats i kommunens
diarieföringssystem.
Protokoll från kommunfullmäktiges beredningar finns att läsa på
kommunens hemsida.
Det är upp till varje enskild ledamot att hålla sig uppdaterad om vilka
handlingar och protokoll som finns att tillgå.
Barnrättskonsekvenser

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




Handläggarens tjänsteutlåtande
Inkomna handlingar och upprättade protokoll sedan utskicket av
handlingar inför kommunfullmäktiges senast sammanträde

I tjänsten
Maria Wirström
Administrativ assistent
Ledningsstöd
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